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Abstract 
 
Pictures are often used when marketing a tourist destination. Photographs of a 
place, a destination, are used to convince customers and stimulate daydreaming 
in order to turn a potential customer into a real customer. For some people the 
photographic representations of a place is the only one they experience. With 
this in mind, it is reasonable to question how representations of places and 
geographical imaginations are being (re)produced when marketing a 
destination by using photographs. This paper aims to study how representations 
of place and people are used when marketing a tourist destination via travel 
commercial. The study was conducted by analysing images used for marketing 
tourist destinations located outside Europe, with a focus on photographs 
portraying people. The pictures included in this study were found in five travel 
catalogues for the Swedish market. The sample was narrowed down and 
reduced to three pictures, which were analysed by using a semiotic image 
analysis. The study aim to answer the following questions: When marketing a 
tourist destination how are people in the tourism advertising being presented? 
In what way can the images that are being used for tourism advertising 
generate stereotypes about places/people?  
 
The study indicates that, according to the included sample, the people portrayed 
in tourism advertising are being presented in a stereotypical manner.  
 
Keywords: representations, tourism advertising, tourist destination marketing, 
semiotic image analysis, geographical imaginations. 
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1. INLEDNING 
 
Många är de platser och regioner som vill sätta sin ”plats på kartan” och på så 
vis ta del av de ekonomiska vinster som finns att tjäna på alla turister som 
årligen reser jorden runt på sin fritid i jakten på en avkopplande semester, 
solbränna eller billig shopping. År 2013 ökade turismen med 5 % vilket innebar 
att 52 miljoner fler turister korsade internationella gränser år 2013 än 
föregående år enligt Världsturismorganisationen (UNWTO, 2014). Turism i 
dess olika former har betydelse för många länders ekonomi. Detta gör att 
producenterna lägger mycket resurser på att övertyga turisterna om att spendera 
sina kronor på just deras destinationer och en förhoppning om att de så 
småningom ska återvända igen (Bohlin och Elbe, 2007). Turistdestinationer är 
ofta definierade som handelsvaror, som konkurrenter på en marknad, men 
karaktäriseras dock som än mer komplexa. Detta då turism är en tjänst där 
produktion och konsumtion sker samtidigt (Bohlin och Elbe, 2007; Morgan och 
Pritchard, 2000). Turister kan inte vara helt säkra på vad de får när de köper en 
resa och det är därför inte helt okomplicerat att få en potentiell besökare att bli 
en faktisk besökare (Morgan och Pritchard, 2000:11).  
 
Det sägs att en bild säger mer än tusen ord och reklam är än mer avgörande 
inom turism än andra industrier menar Morgan och Pritchard (2000:10). 
Resenären skaffar sig förväntningar och förhandsföreställningar redan innan 
resan äger rum. Dessa förväntningar och föreställningar skapas genom 
information från olika källor, alltifrån utsagor från vänner och familj till 
fotografier och media. Resebroschyrer är många gånger en viktig källa till 
information när vi lär känna andra platser (Massey, 1995:22). 
Bildrepresentationer av en plats eller människor ger turisten en sorts försäkran 
om att de kommer få den upplevelse de köpt och att det finns en minimal risk 
att de inte kommer få den (Hunter, 2008:361). Thelander skriver att ”Mediernas 
representationer av det människor inte har direkt erfarenhet av har stor 
betydelse för uppfattningar om ett fenomen” (2002:13) och vid marknadsföring 
av en turistdestination är kommunikationen med marknaden till stor del 
beroende av bilder (Jenkins, 2003).  
 
I denna uppsats studeras olika exempel på destinationsmarknadsföring som 
kommuniceras genom bilder i resekataloger. Genom att analysera resereklam 
kan vi få en tydligare bild över hur destinationer framställs i resereklam på den 
svenska marknaden. Det kan också vara ett sätt att förstå turismkonsumtion och 
vad som är attraktivt att se och uppleva.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att studera hur en plats och människor blir 
kommersialiserade i rese- och turismkontext samt hur detta kan produceras och 
kommuniceras via resereklam.  
 
De frågeställningar som denna uppsats ämnar besvara är:  
   i.     Hur framställs personer i bild i samband med destinationsmarknadsföring  
          i resereklam?  
   ii.  På vilket sätt kan reklambilden generera stereotypa föreställningar om  
          platser/människor?  
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2. TEORI OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
  
I detta avsnitt presenteras tidigare studier, teorier och teoretiska begrepp som 
jag använt mig av som ramverk för att förstå och analysera den empiri som 
inkluderas i uppsatsen. Det tycks finnas ett kunskapsglapp mellan 
destinationsforskning och kulturgeografiska frågeställningar och kombinationen 
av dessa två fält när det gäller studier av geografiska föreställningar. 
Representationer handlar många gånger om maktförhållanden, vem som 
inkluderas och exkluderas och vem som får vara med och skapa och bidra till 
representationer. Vid kommersialisering och marknadsföring av en plats tycks 
störst fokus ligga på hur platsen kan göras attraktiv och mindre diskussion 
rörande huruvida detta kan vara problematiskt. Vid studier av turism och 
skapandet av föreställningar finns vissa kontexter inom vilka dessa 
föreställningar är skapade (Selwyn, 1996:29). En av dessa kontexter är 
relationen mellan centrum-periferi. Myter och föreställningar om platser och 
människor i periferin skapas till viss utsträckning i centrum. Genom dessa 
myter och föreställningar går det att bilda sig en förenklad uppfattning om andra 
platser och människor. I denna studie vill jag kombinera studier av geografiska 
föreställningar och platsmarknadsföring.  
Teoriavsnittet börjar med att behandla begrepp som plats, hur plats och 
turistdestinationer skapas följt av upplevd plats i form av representationer och 
geografiska föreställningar. Efter det är teorin mer inriktat på media och 
resereklam samt hur en plats kommersialiseras. Det forskningsfält som denna 
uppsats rör sig inom är destinationsmarknadsföring, geografiska föreställningar, 
semiotik och bildanalys. Centralt i denna uppsats är föreställningar av en plats 
och människor. Det inkluderar både externa och interna representationer, det 
imaginära och verkliga. Denna studie utgår från bildrepresentationer hur dessa 
används i syfte att marknadsföra en destination.  
 
 
2.1. Vad är plats?  
 
I denna studie utgår jag från platsbegreppet som en social konstruktion snarare 
än en statisk, kartografisk plats. En plats kan vara en social konstruktion, något 
som skapas i möten mellan människor och får en mening via sociala relationer, 
kultur och ekonomiska omständigheter (Ek och Hultman, 2007; Rose, 1995:88). 
Dessa idéer inom geografi och kultur, och det ovan definierade närmandet till 
platsbegreppet, har inte alltid varit det rådande (Anderson, 2010:13). Inom 
samhällsvetenskapen och kulturgeografin går det att tala om en kulturell 
vändning i början på sent 1980-tal (MacKinnon och Cumbers, 2011:34). Detta 
går att relatera till att det under samma tidsperiod växte fram ett starkt intresse 
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för postmodernistiska idéer inom samhällsvetenskaperna (ibid).  
Postmodernismen karaktäriseras precis som den kulturella vändningen av ett 
större fokus på individen (Johansson, 2014). Tidigare hade geografer främst 
genomfört studier med hjälp av geografisk fakta, rumsliga analyser och det 
reella som gick att mäta och ”ta på”, det som direkt kunde iakttas. I samband 
med den kulturella vändningen lades sålunda allt större vikt vid kvalitativa 
studier som undersökte individer ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det 
innebär ett perspektiv på samhället som en social konstruktion skapad i 
relationer mellan människor. 
 
För många människor har en eller flera specifika platser betydelse för deras 
identitet (Rose, 1995:89). Dessa platser kan vara av varierande geografisk skala, 
alltifrån den staden du föddes, till föräldrahemmets trädgård till regional, 
nationell eller överstatlig identitet och känsla av tillhörighet. Många geografer 
använder termen ”a sense of place” vilket betyder att platser ges vissa 
egenskaper och mening utifrån olika individer och personliga känslor (Rose, 
1995:88). Samma plats kan med andra ord ges olika mening för olika personer 
genom olika ”sense of place”. Platsattribut och mening är strukturerade i 
relation till föreställningar om andra grupper och platser som annorlunda (Rose, 
1995:96). Platskänsla och en känsla av tillhörighet kan vara ett sätt för oss se en 
kontrast mellan det som vi anser är ”hemma” och det som är ”borta”.   
 
Platser behöver inte existera per se utan kan vara imaginära, föreställda rum 
inom till exempel litteratur eller virtuella platser på Internet (Brusman, 2011). 
Platser kan således vara en kombination av det materiella och mentala. Vi 
befinner oss alltid på en plats och är då med och skapar dess innehåll 
(Cresswell, 1996:13). Både rum och tid är viktiga dimensioner när vi pratar om 
plats. Detta eftersom att platsen och dess attribut, dess rumslighet, hela tiden 
förändras över tid (Brusman, 2011:156). Det som igår sågs som en attraktiv 
plats eller turistdestination behöver inte göra det idag.  
 
 
2.2. Den uppfattade platsen: representationer, geografiska  
      föreställningar och den ”äkta” turistupplevelsen 
 
Många människor har en föreställning och mental bild eller karta över en plats 
skapade genom bland annat litteratur, film, tv och musik (Falkheimer och 
Thelander, 2007). En representation är en bild, en föreställning, av verkligheten. 
Författaren och litteraturprofessorn Edward Said (2000) ger i sin bok 
Orientalism en beskrivning av västs föreställningar och representationer av 
”Orienten” i öst. Dessa föreställningar, menade Said, var byggda på fördomar 
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som alienerade kultur, språk och historia som skiljde sig från den i väst. 
Orienten framställdes som något primitivt och exotiskt och bidrog på så vis till 
skapandet av geografiska föreställningar och en idé om att det var ett avstånd 
och skillnader mellan orienten och Europeiska länder (Jonsson och Syssner, 
2011:229).  
 
 
2.2.1. Postkolonialism och den turistiska diskursen 
 
Jonsson och Syssner hävdar att internationellt resande och dess primära 
riktning, från nord till syd, är en konsekvens av postkolonialism då det är 
kopplat till bland annat ekonomisk struktur och politik (2011:218).  
”Det koloniala tänkandet genomsyrar den turistiska praktiken” skriver 
Andersson och syftar bland annat på jakten på det orörda och ”äkta” på en 
turistdestination (2011:39). Postkolonialistisk teori handlar om att försöka förstå 
och förklara den över- och underordning som globalisering och kapitalism är en 
del av. Teorin bygger på tron att västvärldens tolkningar och möten med andra 
kulturer var, och fortfarande är, influerade av kolonialism (Echtner och Prasad, 
2003:666). En postkolonialistisk infallsvinkel kan förklara den syn som turister 
och arrangörer bland annat har på olika kulturer och människor och hur denna 
syn ständigt produceras och reproduceras (Jonsson och Syssner, 2011). Genom 
postkolonialistisk teori kan vi synliggöra de strukturer som hela tiden 
(re)produceras och upprätthålls och dess diskursiva påverkan på samhället. 
Strukturen innehåller bland annat maktförhållanden och diskurser såsom synen 
på den Andre, vilka som reser och vart samt vad turisterna gör på sina resor. 
 
Ett annat sätt att studera representationer är genom diskurs (Foucault i Hall, 
Evans och Nixon, 2013:29). Diskurs och diskursanalys är ett paraplybegrepp 
som används på en rad olika sätt och inom många olika vetenskaper. Andersson 
(2011:38) menar att diskurser kan uttryckas i såväl bild som tal och skriven text. 
Diskurs kan förstås som en produkt men även som en process (Talbot, 2007:9-
10). Hajer definierar en diskurs som: ”[en] specifik uppsättning idéer, begrepp 
och kategoriseringar som produceras, reproduceras och transformeras genom 
speciella praktiker och genom vilka en mening ges åt fysiska och sociala 
verkligheter” (Hajer citerad i Gren, Hallin och Molina, 2000:93).  
Hajers definition inkluderar alltså inte enbart den socialt skapade eller 
imaginära verkligheten utan även den fysiska. Det är en definition som påvisar 
det som tidigare presenterats i form av Brusmans resonemang om att platser kan 
vara en kombination av både det materiella och mentala (2011).  
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Gren och Hallin menar att diskurser kan sägas vara (re)producerande av 
föreställningar och normer, sådant som anses som vedertaget av en gemensam 
grupp eller samhälle (2003:40). Andersson (2011:39) anser att det byggts upp 
diskurser kring resande och resmål som påverkar hur och var vi reser. Diskurser 
påverkar bland annat hur turisterna ser på ett resmål och på människorna som 
lever där (ibid, 2011:53). Den turistiska diskursen uppmuntrar bland annat till 
att söka efter en viss typ av information såsom klimat, prisläge och sevärdheter 
på platser (Syssner och Khalid, 2010:41). Diskurs kan också ges i uttryck på till 
exempel det sätt vi konsumerar eller klär oss, då det inte bara är det vi säger 
utan också det vi gör som bidrar till, och skapar, diskurser (Andersson 
(2011:38). Resandet är idag så individualiserat och diversifierat, att hur och var 
en person reser kan vara ett sätt att utmärka sig. En resa kan till exempel 
signalera vilken klass du tillhör, hur trendig du är, vilka politiska och moraliska 
värderingar du har osv. Konsumtion är ett sätt att positionera sig i relation till 
andra och Hultman menar att ”[k]onsumtion är en kommunikativ praktik” 
(2007:147). Konsumtion sänder ut signaler om vem du är och resor och övrig 
konsumtion kan fungera som en del av det egna identitetsskapandet (Syssner, 
2011:70).  
 
Den franske idéhistorikern och filosofen Michel Foucault, en förgrundsgestalt 
för utvecklandet och spridandet av diskursbegreppet, menade att maktrelationer 
har betydelse för vår förståelse för vem som bidrar och vem som har möjlighet 
att bidra till, och forma, diskursen (Gren och Hallin, 2003:41). Tuan anser att 
språk formar, och skapar förutsättningar för, hur en plats skapas (1991). Språk 
och hur vi pratar är lika viktigt att studera som materiella och fysiska företeelser 
då det också skapar plats (Tuan,1991:684). Det är lönlöst att försöka analysera 
eller se diskurs som ett isolerat fenomen (Talbot, 2007:10). Budskapet som till 
exempel resereklam sänder ut går att anknyta till olika teman som hela tiden 
återkommer och dessa bildar tillsammans diskurser (Thelander, 2002:56). 
Andersson menar att ”Det turistiska fältet är fullt av texter, tal och bilder, där 
platser, människor, dofter, intryck, upplevelser och drömmar beskrivs och 
diskuteras. I många fall ger dessa texter, tal och bilder uttryck för vissa 
bestämda normer, föreställningar eller sätt att se på världen.” (2011:37). 
 
 
2.2.2. Turistens blick och den ”äkta” upplevelsen  
 
Den brittiske sociologen John Urry menar att turism framförallt handlar om att 
folk väljer att lämna sin vardag, det som är normalt för dem, för det som antas 
vara en njutbar upplevelse (2002). Vi tittar på saker med andra ögon, med 
intresse och nyfikenhet, när vi åker ”bort” och Urry kallar detta för ”the tourist 
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gaze” – turistens blick (2002). Detta sätt att se och titta på händelser, landskap, 
platser, människor och så vidare, produceras och reproduceras av såväl turister 
som aktörer inom branschen. Urry (2002) poängterar att det inte finns en 
turistisk blick utan flera olika beroende på faktorer som till exempel kultur, 
samhällsklass och historisk period. Turistens blick skapas också genom sådant 
som går att se som icke-turistiska aktiviteter och handlingar. Detta kan vara till 
exempel via fantasi, dagdrömmar och njutning. Urry anser att den turistiska 
blicken är uppbyggd av olika symboler och tecken och att turism involverar 
insamlandet av dessa (1995:133). Culler menar att turister är semiotiker som ser 
allt som tecken och som ständigt letar efter det ”typiskt italienska” beteendet 
eller den ”traditionella engelska” puben (1981:127 i Urry, 1995:133). Vad 
turism förväntas inkludera respektive exkludera reproduceras alltså genom vilka 
bilder såväl producenter som konsumenter väljer att visa och är en social 
konstruktion.  
 
MacCannell menar att det moderna livet är en av anledningarna till varför vi 
söker oss bort till andra platser och letar efter det äkta, genuina, mer primitiva 
levernet i andra länder och kulturer (1973,1999:91). Den autentiska 
turistupplevelsen är något som en del turister vill uppleva. Sökandet efter den 
”äkta upplevelsen” kan ses som en reaktion mot det moderna samhällets 
livsvillkor och dess styrda vardag. MacCannell beskriver autenticitet utifrån 
Goffmans (1959) teori om att ett resmål har flera olika turistmiljöer med 
varierande äkthet. Resmålet kan beskrivas vara en region med två (eller flera) 
sidor – en framsida (”front”) och en baksida (”back”) (1973:590). Framsidan är 
till för mötet mellan besökare och mottagare. Detta kan till exempel vara en 
restaurang, en miljö som besökaren har fri tillgång till. Baksidan är till för de 
som ”uppträder” att vila och förbereda sig och denna miljö på ett resmål är 
stängd för besökare och publik. Somliga turister vill se livet på en plats som det 
”verkligen” är, lära känna lokalbefolkningen och nå de bakre regionerna eller 
baksidan av en turistdestination (MacCannell, 1973:592).  
Jafari (2002[2000]) menar att de forskare som anammar det kritiska synsättet 
till autenticitet ofta studerar representationer av den Andre i resereklam. 
Kritikerna anser att representationer av den Andre är ett exempel på när ”det 
äkta” saluförs och att representationerna närmast är ett uttryck för den 
västerländska diskursen om andra kulturer och länder (Jafari, 2002[2000]:45).  
 
 
2.3. Konsumtion av plats: Vad är en turistdestination?  
 
Meethan (1996:179) menar att turism är en simpel etikett på ett komplext  
fenomen. Turism involverar många olika aktiviteter men i grund och botten 
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handlar det om att konsumera platser och upplevelser. Turism innefattar att 
människor rör sig mellan olika platser och ”[…] bygger på en grundläggande 
uppfattning om värdet av att förflytta sig från en plats till andra platser” 
(Brusman, 2011:147). I relation till platsbegreppet ur ett kulturgeografiskt 
perspektiv går det att se platser med specifika funktioner och attribut som 
turistdestinationer. Det går följaktligen att skilja på begreppen plats och 
destination. När jag i denna studie pratar om en destination eller 
turistdestination menar jag en plats som i större eller mindre utsträckning är 
konstruerad för, och av, turister. En destination kan sägas vara en 
kommersialiserad version av en plats, en plats som utvecklats till ett besöksmål 
(Bohlin och Elbe, 2007:11). De administrativa gränser som definierar platsers 
geografiska lokalisering kan vara detsamma som dess geografiska namn och 
placering på en karta men behöver inte nödvändigtvis vara det (ibid., 2007:15). 
Med detta menas att destinationer kan innefatta mer än en specifik plats utan 
kan vara ett helt område eller region. Bohlin och Elbe anser att en plats i 
huvudsak behöver tre saker för att den ska bli en destination: ”attraktioner, 
infrastruktur och ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på 
destinationen” (2007:13).  
Med hjälp av föreställningar och fantasi är det till viss mån möjligt att skapa en 
turistdestination på en plats som är annorlunda från den plats och rum där 
destinationen utspelas. Den behöver inte vara förankrad i verkligheten, utan 
själva varan, turistdestinationen, kan fyllas med det som efterfrågas; shopping, 
sun, sea, sand, fest och så vidare, självklart med vissa platsspecifika 
restriktioner (Rysslands inland kan inte erbjuda stränder såsom Fiji kan, av 
naturgeografiska skäl). 
 
En av de mest påfallande aspekterna av det moderna samhället är till vilken 
grad handelsvaror är integrerade i kulturen, med sin kulmen i film och reklam 
anser MacCannell (1999:22). Genom att marknadsföra en plats 
kommersialiseras den (Ek och Hultman, 2007:29). När vi ser på platser som 
kommersialiserade handelsvaror, leder det till att platser; destinationer, städer 
och regioner, blir konkurrenter på en global marknad. Denna kommersialisering 
innebär en process där platsen paketeras och formas till något säljbart, en 
produkt som kan produceras, marknadsföras och konsumeras (Hall, 1997:65). 
Detta leder till frågeställningar rörande vem som får ta plats och vem som 
skapar den (Dahlstedt, 2011:184). När platsen blir ett konsumtionsobjekt 
innebär det ett synliggörande av det som är attraktivt för en köpare samtidigt 
som det som inte är attraktivt och säljbart blir marginaliserat eller osynligt 
(Garrod, 2008:385;Hultman, 2007:147). Det som inte passar in i den 
kommersiella bilden av en plats får helt enkelt inte synas i reklam och blir 
således inte en del av platsen (Dahlstedt, 2011;Hultman, 2007).  
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2.4. Destinationsmarknadsföring och image – att sälja en plats 
 
Forskning kring destinationsimage och hur den skapas, kommuniceras och 
uppfattas, är ett drygt 30 år gammalt forskningsfält (Hunter, 2008). Då det inte 
på förhand går att veta om ett hotell eller en destination kommer att leva upp till 
de förväntningar turisten har (Kuttainen, 2007:312) är bilder ett vanligt verktyg 
för att övertyga och locka en potentiell besökare (Jenkins, 2003). Genom 
marknadsföring och reklam är det möjligt att uppfinna eller skapa en destination 
till större eller mindre utsträckning. ”För att en destination ska attrahera turister 
krävs att området associeras med positiva bilder och upplevelser” skriver Heldt 
Cassel (2007:149) och en plats image är därför viktig vid strategisk 
turismplanering. Det engelska ordet ”image”, som används på såväl svenska 
som engelska, inrymmer många olika tolkningar och betydelser. Det översätts 
till svenska som föreställning, profil, bild eller anseende och kan handla om en 
person, företag eller produkt. Marknaden har blivit alltmer komplex och det är 
därför viktigt att visa upp en konsekvent, enhetlig bild och identitet – en image. 
Denna image ska genomsyra all marknadsföring och kommunikation som sker 
till, och med, marknaden (Morgan och Pritchard, 2000:10). Den image och 
föreställning som är etablerad i turisternas medvetande vid ett besök på en plats 
styr vad destinationen förväntas vara och vad som hör dit respektive vad som 
inte hör dit (Heldt Cassel, 2007:159).  
 
Det går inte att hitta på vad som helst när en destination säljs. Bilden som 
platsens image vill förmedla, behöver vara förankrad i redan existerande bilder, 
föreställningar och associationer som människor har till platsen för att den ska 
upplevas som trovärdig (Heldt Cassel, 2007:149). Strömberg (2007) menar att 
destinationer kan arbeta med att sälja destinationen genom upplevelsekoncept i 
större eller mindre skala. Detta görs till exempel genom storytelling som 
innebär skapandet av ett koncept utifrån fiktiva historier och berättelser om en 
plats eller attraktion. Storytelling är en typ av destinationsutveckling som 
bygger på att ”formulera platsmyter” (Strömberg, 2007:173). Strömberg lyfter 
frågor som rör för vem en attraktion eller plats är skapad och diskuterar ett 
exempel som rör Kolmårdens djurpark som erbjuder sina gäster en kväll med 
mat och underhållning med Afrika-tema. Vad säger själva utförandet av 
tematiseringen om myter och föreställningar och vem som har 
tolkningsföreträde gällande skapandet av upplevelsen av Afrika?  
 
När en plats marknadsförs väljs ett fåtal positiva, karaktäristiska och attraktiva 
aspekter av platsens attribut fram (ibid., 2007:151). Problematiken rörande detta 
kan vara att lokalbefolkningen och lokala företagare på en plats inte lever upp 
till förväntningarna hos turisterna eller helt enkelt inte håller med om bilden 
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som destinationens image förmedlar. Det finns en risk att turistföretagare eller 
lokalbefolkningen själva blir objekt som turister ska titta på. Aronsson lyfter 
problematiken kring att det från ett producentperspektiv handlar om att 
”konstruera, marknadsföra och sälja en viss bild av en plats – att skapa en 
efterfrågan och en förväntan” (2007:118). Följaktligen går det att ifrågasätta hur 
bilder av platser skapas och om bilden som förmedlas är representativ. Går det 
att nå koncensus mellan olika bilder och vem har makten att bestämma vilken 
bild som ska vara den rådande?  
 
 
2.4.1. En bild säger mer än tusen ord – mediala bilder och turism 
 
Avstånd kan vara mer än geografiska och turisternas mentala, emotionella och 
kunskapsmässiga bilder och föreställningar av en plats och dess människor kan 
förstärkas eller ombildas av mediala bilder. En bild kan ha många betydelser 
och har ingen entydig mening för alla människor (Hunter, 2008:356). 
”Medierna ger individen en bild av omvärlden och detta kan bli individens bild 
av omvärlden” skriver Thelander (2002:55) och menar att till exempel 
reklambilder kan skapa långsiktiga effekter som bland annat normer, kultur och 
värderingar på såväl individ- som samhällsnivå. En medial bild behöver inte 
vara en kvalitativ representation av verkligheten och är med andra ord i 
varierande grad en avbild av verkligheten (Thelander, 2002:49). Resebroschyrer 
är många gånger en viktig källa till information när vi lär känna andra platser, 
men är producerade för ett visst syfte i åtanke och den som läser letar ofta efter 
något särskilt eller befinner sig i en speciell sinnesstämning (Massey, 1995:22). 
Resebroschyrens bild behöver inte nödvändigtvis vara oriktig eller på annat sätt 
felaktig men inrymmer inte heller hela platsen och dess historia. 
 
Media har makten att producera restriktiva definitioner av vad turism är och 
innefattar (Crouch, Jackson och Thompson, 2005:4) och väldigt få människor är 
opåverkade av reklam och den mediala diskursen (Talbot, 2007:3). 
Varugörande av material eller platser kan konstruera ignorans (Cook och Crang, 
1996:141) och Castree menar att geografisk ”ignorans” eller ovetskap fylls med 
mer eller mindre tvivelaktiga budskap och bilder (2001:1521). En reklambild är 
inte alltid en spegling av verkligheten utan har genomgått en selektionsprocess. 
Den har arrangerats och manipulerats så att den sänder ut ett önskvärt, 
genomtänkt budskap som ”symboliserar” verkligheten (Jenkins, 2003:314). 
Daye (2005:14) menar att media är den främsta källan till våra bilder och 
föreställningar av en destination tätt följt av mun till mun (eng. word of mouth), 
reklam och egna upplevelser. Huruvida bilden upplevs som trovärdig beror på 
vem som kommunicerar bilden (ibid). Nielsen (2001) påpekar att relationen 
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mellan mottagare och sändare av medial information är viktig för den påverkan 
kommunikationen eventuellt kan komma att ha. Om till exempel ett 
destinationsbolag eller annan agent i turistbranschen skapar bilder i form av 
reklam eller kampanjer upplevs inte det som lika trovärdigt eller ha samma 
påverkan som om vi möter en person som faktiskt varit på destinationen och 
kan berätta om sina erfarenheter. Mottagaren av medial information är inte 
passiv utan tolkar, ignorerar och invänder mot denna information individuellt 
beroende på en rad olika faktorer (Crouch, Jackson och Thompson, 2005:12). 
En bilds innehåll och symboler måste ligga kulturellt nära mottagarens för att 
det tänka budskapet ska nå fram och förstås (Dewar, Li och Davis, 2007:37). 
 
Fotografier ses ofta som ett bildbevis och är vanligt i reklam för att styrka de 
egenskaper som uttrycks i text (Thelander, 2002:78). Bilder framkallar olika 
associationer och känslor och den som skapar reklamen vill inte att mottagaren 
ska kunna tolka bilden hur som helst. Bilder brukar därför kompletteras med 
text så att mottagaren begränsas eller styrs i sin tolkning av bilden (ibid., 
2002:43). De gånger då bilderna är ordlösa och presenteras utan text i direkt 
anslutning öppnar det upp för betraktarens egna tolkningar och föreställningar 
(Eriksson, 2009:46).  
Texter i samband med resereklam innehåller många gånger inte fakta om 
destinationen utan är snarare ett sätt att fånga uppmärksamhet och skapa tankar 
och fantasier kring det vi ser i bilden (Thelander, 2002:42). Jenkins (2003) 
menar att det kan finnas ett gemensamt sätt för turister och reklamskapare att 
porträttera och avbilda turistdestinationer och landmärken i fotografier och 
resereklam. Detta kallar Jenkins för ”circle of representation” (2003:308) och 
handlar om idéen att både turisterna och turistindustrin influerar varandra i sitt 
sätt att fotografera destinationer. Som Salazar uttrycker det: 
”destinationsmarknadsförare har inte monopol på skapandet av det exotiska” 
(2012:871, min översättning).  
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3. METOD 
 
I denna studie undersöker jag hur en destination marknadsförs på den svenska 
marknaden genom bilder i resekataloger. Avsikten är att analysera bilderna som 
används i resereklam med ett kritiskt förhållningssätt för att se vilka stereotyper 
och föreställningar som dessa bilder eventuellt kan bidra till att producera. 
Jag kommer att granska hur platser marknadsförs snarare än varför.  
Reklam kan betraktas som något ytligt och att semesterresor, det människor 
ägnar sig åt på sin fria tid, är relativt oproblematiskt. Thelander anser att det går 
att dra paralleller mellan det enkla och tillsynes banala och större sammanhang 
(2002:21). Studier av reklam och människors uppfattningar i en turistisk kontext 
kan således ge kunskap som är mer generell inom fältet för turismstudier.  
Jag vill föreslå att en bildanalys i vidare bemärkelse kan berätta mer än om 
bilden som sådan. En analys av resereklam kan göra att vi till exempel förstår 
vad turisterna letar efter och lockas av. En bildanalys gör det möjligt att studera 
nutida företeelser. Det kan även hjälpa oss i förståelse av regional utveckling, 
geopolitik, ekonomi och internationella flöden av kapital. Genom en semiotisk 
analys av bilderna går det att hitta det som är av mer generell betydelse och det 
som är meningsskapande för människor.  
 
 
3.1. Tillvägagångssätt  
 
Jag har studerat bilder från resekataloger som används i syfte att marknadsföra 
turistdestinationer. Studien inkluderar uteslutande hittade bilder, sekundärdata, 
som producerats oberoende av min forskning. Bildmaterialet är bilder från 
resekataloger och reklambilderna är analyserade med hjälp av en semiotisk 
bildanalys. Jag har använt mig av en kvalitativ metod då den lämpar sig bra för 
att besvara studiens frågeställningar där målet är en ingående analys av en 
mindre mängd material. En kvalitativ metod ger utrymme för den typ av analys 
som gjorts av bildmaterialet där jag varit ute efter att fördjupa förståelsen för 
hur bilder kan ge uttryck för representationer och stereotyper. Resultaten består 
av en tolkning av bildmaterialet i relation till tidigare studier (presenterade i 
föregående kapitel) inom fältet för destinationsmarknadsföring och 
kulturgeografi.  
 
Med utgångspunkt i Rose (2012) och Sonessons (1992) arbete om semiotik och 
bildanalys samt Hall, Evans och Nixons (2013) forskning rörande 
representationer gör jag en bildanalys på bilder hittade i resekataloger.  
Gillian Rose bok Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of 
Visual Materials går igenom olika metoder en kan använda sig av vid studier av 
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visuellt material. Jag har framförallt utgått från kapitlet som rör semiotik. Hall, 
Evans och Nixons bok Representation är ett bra verktyg vid kritisk bild- och 
textanalys av medialt eller institutionellt material. Jag har skapat och använt 
mig av en bildanalysmodell (se figur 1) och ett bildanalysschema (se bilaga 1). 
Dessa verktyg har använts som utgångspunkt och guide genom hela 
bildanalysprocessen för att på ett mer systematiskt och strukturerat sätt 
analysera bilderna. 
 
 
3.1.1. Urval 
 
Urval av material skedde genom att jag gick in på en lokal resebyrå i Umeå och 
hämtade fem stycken resekataloger. Resekatalogerna var från företagen 
Fritidsresor, Lotus Travel, Solresor, Temaresor och Tour Pacific. Några 
kataloger var kortare och några längre med varierande mängd bilder och text. 
Den kortare innehöll 19 sidor och den längsta innehöll 161 sidor. Jag valde 
dessa fem resekataloger därför att jag ville ha spridning på företagens storlek, 
vilken typ av resor de erbjuder sina kunder samt att de vänder sig till olika 
målgrupper. Företagen erbjuder alltifrån charterresor för en bredare målgrupp 
till mer skräddarsydda resor för privatpersoner och företag.  
Jag började med att kolla igenom alla resekataloger och valde att begränsa mig 
till bilder innehållande människor. Jag exkluderade alltså alla bilder som enbart 
innehöll mat, djur, natur eller skriven text. Detta för att jag framför allt vill se 
hur människor representeras och hur de används i resereklam vid 
kommersialisering av en plats. Jag begränsade mig till tre bilder och ville att 
bilderna skulle vara från olika resekataloger för att se hur bilderna liknar eller 
skiljer sig från varandra i resekatalogerna. Bilder med text uteslöts ur studien då 
jag anser att det är en annan typ av studie, alternativt ett sätt att fördjupa 
nuvarande studie. Om studier av text hade inkluderats hade det även inneburit 
någon form av innehållsanalys av textmaterialet och hur texten förhåller sig till 
bilderna. I denna studie vill jag undersöka hur enbart bilderna förmedlar ett 
budskap och representationer utan text. 
  
De bilder som jag tillslut valde var från företagen Tour Pacific, Lotus Travel 
och Fritidsresor. Materialet var relativt enkelriktat med liknande innehåll i de 
olika resekatalogerna. Valet föll på de tre bilderna först när jag hade studerat 
alla kataloger flera gånger. Det hade kunnat bli andra bilder som inkluderats i 
studien men eftersom att materialet var relativt likriktat anser jag att de bilder 
som analyserats är fullgoda. Anledningen till varför jag valde fem olika 
resekataloger istället för att basera urvalet på en specifik destination eller 
liknande var för att jag ville se om olika resekataloger, riktade till olika 
målgrupper, visar likriktade bilder. Finns det ett generellt mönster i hur de 
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framställer människor i resereklam för att marknadsföra en destination? 
Reklambilder går att tyda och behandla som en del av underliggande strukturer 
och om det finns ett generellt mönster kan vi eventuellt förstå normer och 
föreställningar i en bredare kontext än turism och resande. 
Jag vill påstå att en av de riktigt komplexa aspekterna med bilder och reklam är 
att de inte nödvändigtvis stimulerar till en mer djupgående analys eller kritisk 
granskning. 
 
 
3.2. Analysmetod 
 
3.2.1. Semiotik och bildsemiotik – bilder som tecken 
 
Semiotik kan definieras som ”läran om tecken” och rör analys av symboler och 
tecken i vardagen (Bryman, 2011:506;Rose, 2012:106). Inom semiotiken ses 
även annat material än dokument som en text innehållande symboler och tecken 
som kan ”läsas” och tolkas. En semiotisk analys kan användas vid studier av 
bilder och en kan ställa sig frågor som rör vilka symboler, tecken eller ikoner en 
bild ger uttryck för (Hall, 2013:22). Semiotik är en lämplig utgångspunkt vid 
studier av visuellt material då det kan vara användbart vid analys av 
representationer och hur dessa är meningsskapande (ibid., 2013:26).  
En semiotisk analys är inriktad på att spåra hur saker framställs och att hitta 
dolda innebörder som kommuniceras genom bilder och dokument (Bryman, 
2011:506). Hall skriver om den schweiziske lingvisten Saussures teori och hur 
hans modell över språk har format den semiotiska ansatsen till representationer 
(2013:16). Utifrån semiotiken, läran om tecken, delade Saussure in tecken i 
både det materiella och immateriella och menade att föremål kan fungera som 
tecken. Saussure ansåg att det fanns ytterligare två element i relation till tecken 
att studera, nämligen, form, teckenbäraren, ordet eller bilden – det betecknande 
och idéen och konceptet som denna form eller bild är associerad till – det 
betecknade (ibid.). Hall (2013) illustrerar detta genom att om förklara att om du 
hör ordet Walkman, det betecknade, korrelerar du det med det betecknande – en 
portabel kassettbandspelare.  
 
Det finns ingen naturlig länk mellan det betecknande och det betecknade. Inom 
olika kulturer existerar olika tecken och koder som producerar mening mellan 
det betecknade och betecknande. Kultur är en viktig faktor när vi vill förstå hur 
representationer skapas och hur vi förstår och tolkar tecken runt omkring oss, i 
det talade eller skrivna språket, i reklam och bilder (ibid.). Sonesson menar att 
bilder och dess betydelse har blivit så dominerande i vårt samhälle idag att det 
är viktigt att studera bilder och vad de förmedlar på samma sätt som det är 
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viktigt att studera det talade språket (1992:23). Bildsemiotik är en del av 
semiotiken och ställer, enligt Sonesson, frågor rörande hur bilder förhåller sig 
till andra bilder och det talade språket så väl som skriven text (1992:24). 
Bildsemiotik gör att vi kan förstå bilder på ett djupare plan än det vi först ser 
när vi tittar på en bild. En bildanalys kan vara ett sätt att belysa och beskriva ett 
bakomliggande system (Sonesson, 1992:22, 2010:120). 
 
 
3.2.2. Denotation och konnotation 
 
Vid bildanalys kan bilden delas upp i olika beståndsdelar, nämligen det 
denotativa och det konnotativa. Denotationen är det faktiska som syns i bilden, 
en viss form talar om för betraktaren om det är en människa eller ett träd som är 
avbildat. Denotation är en beskrivning av det som syns i bilden samt dess 
symboler och tecken. Dessa tecken eller fakta kan emellertid ge upphov till 
associationer hos betraktaren som är något utöver det som faktiskt syns i bilden. 
Bildens bibetydelse eller tilläggsbetydelse kallas konnotation. Det är en mer 
abstrakt tolkning av vad bilden visar och ger bilden en innebörd som förknippas 
med viss social kontext (Bryman, 2011:506). Till exempel kan New York, en 
stad på USAs östkust, ge konnotationer, associationer, till något mer än en stad 
utan också till exempelvis filmer, frihetsgudinnan, musik och gula taxibilar.  
 
Begreppen denotation och konnotation går att använda när vi studerar bilder då 
flera tecken sammantaget bildar något mer än enskilda tecken. Tecken eller 
symboler kan ge upphov till olika känslor hos mottagaren, positiva eller 
negativa. Thelander (2002:79) menar att ”[N]ästan alla tecken ger upphov till 
konnotationer, vissa gör det mer än andra” och reklamskapare försöker hitta 
konnotationer som många människor delar. Konnotationerna är då ofta knutna 
till kontextuella associationer i sammanhanget där reklamen visas som kan 
samspela med samhällets kultur eller värderingar (ibid.). Budskapet 
reklamskaparen vill att bilden ska sända ut refererar till vedertagna 
föreställningar och normer. 
 
 
3.2.3. Bildanalys 
 
Vid bildanalys är det av betydelse att tänka på sådant som fokus, ljus, färger, 
kameravinkel (över-, under-, eller parallell) och perspektiv då dessa faktorer 
kan framkalla olika känslor och tolkningar hos betraktaren. Samma bild kan till 
exempel framställas i olika perspektiv och Thelander (2002:44) anser att det är 
viktigt att ta med i beaktning när vi vill förstå bildens betydelse och hur 
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betraktaren kan tolka bilden. Det går att studera avståndet till motivet och kan 
delas in i långdistans, medeldistans, närbild och extrem närbild. Bilder på till 
exempel personer i närbild, när bilden är tagen på kort avstånd, gör det möjligt 
att tolka den porträtterade personens känslotillstånd och är den tagen i ett 
parallellperspektiv kan det tolkas som att mottagaren och personen på bilden är 
jämbördiga (ibid., 2002:45). Det finns framförallt tre olika metoder för att 
analysera bilder: stilanalys, formanalys och ikonografi/ikonologi (Eriksson, 
2009:67). Jag kommer fokusera på den sistnämnda metoden – ikonografi då 
den, förenklat, innebär en tolkning av bilder som budskapsbärare med ett 
implicit innehåll (ibid.). För att få struktur i analysprocessen och en konsekvent 
analys användes en bildanalysmodell (se figur 1) samt ett kompletterande 
bildanalysschema (se bilaga 1). Figur 1 illustrerar hur bildanalysen metodiskt 
har genomförts i denna studie. Först studeras och beskrivs vad som finns i 
bilden, det denotativa, för att sedan studera konnotationer följt av att innehållet 
analyseras/tolkas och sätts in ett större sammanhang (Eriksson, 2009:68). 
Bildanalysschemat (bilaga 1) innehåller frågor som jag ställt mig under 
analysprocessen för att möjliggöra en mer konsekvent och genomgående analys 
av de valda bilderna. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Figur 1. Bildanalysmodell. Först studeras bildens denotation följt av den 
konnotation det ger upphov till. Dessa två bildelement vägs sedan samman och 
analyseras/tolkas och sätts in i ett större sammanhang. 
 
 
3.3. Reflektioner kring urval och min roll i analysprocessen 
 
Då jag inte kan ställa mig utanför mina egna värderingar, teorier, tolkningar, 
kultur och språk innebär det att nämnda faktorer influerat det som observerats. 
Mina referensramar och förförståelse gör att min tolkning av bildmaterialet kan 
ha blivit påverkat och resultaten i denna studie har på så vis blivit färgade av 
min perception. Genom att använda mig av ett analysschema och en 

	  
DENOTATION 

	  
KONNOTATION 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ANALYS/TOLKNING 



	  
19	  

analysmodell i kombination med en tydlig och transparent tolkningsprocess vill 
jag möjliggöra för läsaren att följa med i mina tolkande bildanalyser. 
 
Jag tycker att semiotisk analys är en intressant metod och har varit ett 
fungerande verktyg vid min bildanalys. Metoden innebär att ”plocka isär” en 
bild och att urskilja det denotativa och konnotativa. Genom att bryta ner bilden i 
mindre element öppnas möjligheten att se det som eventuellt går oss förbi när vi 
ser en bild i förbifarten eller inte vidare försöker förstå vilka representationer, 
stereotyper eller föreställningar den eventuellt ger uttryck för. Jag skapade en 
egen bildanalysmodell och analysschema och dessa hjälpmedel har fungerat väl 
i mitt arbete. De svårigheter som jag har haft med metoden är bland annat att 
min förkunskap om olika länder gjorde analysen av respektive bild mer eller 
mindre utmanande. Jag upptäckte att det var en större utmaning att analysera en 
bild där min begränsade förkunskap komplicerade min ”läsning” av de 
symboler och tecken som bilden bestod av. I övrigt så var den bild som var den 
största utmaningen att analysera figur 3 då jag inte tyckte att den ”avslöjade” 
lika mycket som de övrig bilderna gjorde. Jag ville ändå inkludera den i studien 
då jag tycker att den på ett bra sätt illustrerar att alla bilder kan tolkas och har en 
historia att berätta. 
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4. RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet och de tre bilder jag valt ut från 
resekatalogerna som inkluderades i mitt urval. Bilderna presenteras med 
sammanhängande text direkt under respektive bild. Först denotationen, 
beskrivningen av det som direkt går att se, för att sedan följas av konnotation, 
tolkning, och analys. Vid analysen av bilderna har en bildanalysmodell (se figur 
1) använts samt ett kompletterande analysschema (se bilaga 1).  
 
 
4.1. Den avslappnade jamaicanskan  
  

 
Figur 2. Reklambild, Fritidsresor. Källa: Fritidsresors resekatalog vintern 
2013/2014, s. 14. 
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Denotation: Bilden (figur 2) är en närbild där det går att se överkroppen och en 
liten del av underkroppen på en relativt ung kvinna. Hon har mörk hudfärg och 
hon ler och har huvudet vänt snett från kameran. Blicken är riktad bort från 
kameran, i samma riktning som hennes huvud. Hon har på sig ett vitt linne i 
bomull som slutar några centimeter under hennes bröst. Linnet har smala 
axelband och flera snören som hänger ner från linnets kant under hennes bröst. 
Snörena hänger ner över hennes bara mage. Linnet är dekorerat med en liten 
svart fjäder med vita prickar på. Kvinnan har på sig en naturvit kjol med en 
centimetertjock ljusgrön linning upptill. Kjolen ser ut att vara gjord av flera 
snören som är hoptvinnade och fastsydda i den ljusgröna linningen. Kvinnan 
har på sig ett silverfärgat litet, runt örhänge i örat som är vänt mot kameran och 
ett svart pannband som håller bort hennes mörka hår från ansiktet. Håret ser ut 
att vara en page som slutar strax nedanför hennes öron. Runt halsen har hon ett 
svart pärlhalsband med inslag av gröna, vita och gula pärlor samt ett långt 
silverhalsband med ett hängsmycke format som ett hjärta. Det ser ut som att 
bilden är tagen när kvinnan rör sig då snörena på både kjolen och linnet ser ut 
att vara i rörelse. Hennes högra arm är böjd vid armvecket i 90 graders vinkel 
och hennes näve är löst knuten. Till vänster i bild går det att se en del av den 
vänstra handens fingrar, handen är i brösthöjd och ser ut att vara öppen. Marken 
hon står på är ljus, nästan vit med både skuggor och solljus. I den suddiga 
bakgrunden kan vi se två höga, fristående trummor som står på en upphöjning. 
Ena trumman är av ljust träslag och den andra trumman är av ett mörkare 
träslag. Vid den mörkare trumman sitter en man i en gul tröja med gröna inslag. 
Mannen har mörkt hudfärg och har händerna höjda med öppna handflator ner 
mot trummans skinn. Det ser ut som att det är ett vasstak ovanför mannen som 
sitter med trumman och det går att se skuggor på vasstaket av solen som lyser 
på det. Mot upphöjningen i den suddiga bakgrunden står en glasflaska med gul 
och vit etikett lutad.  
 
Konnotation och analys: Bilden (figur 2) är en del av ett uppslag om 
destinationen Jamaica. Solljuset på den vita marken ser ut att vara ljus som silas 
in mellan palmblad och skapar skuggor på den vita sanden. Upphöjningen i 
bakgrunden är en scen där en man spelar på en av trummorna. Det ser ut som att 
kvinnan står och dansar framför scenen till ljudet av trummorna, leende och 
glad med ett öppet kroppsspråk. Stämningen i bilden är avslappnad, lättsam och 
tillbakalutad med musik och dans, dryck, sol och strand. I likhet med Urrys 
(2002) teori om ”turistens blick” och Culler (1981) som menar att turister är 
semiotiker som letar efter det ”typiskt italienska” kan denna bild också vara ett 
uttryck för vad vissa turister vill se. Jag anser att Fritidsresors reklambild är en 
representation av det ”typiska” Jamaica. Ett skönt, avslappnat paradis med sol, 
fest, dans, musik och lättsam stämning där lokalbefolkningen bor på stranden 
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och dansar till ljudet av trummor under palmträden. Kvinnan har inte direkt 
några riktiga kläder på sig utan ett linne med snören som hänger ner över 
hennes bara mage och en kjol gjord av hoptvinnade snören eller tunnare rep. Jag 
tycker att hennes klädsel bidrar till att se på henne som en primitiv människa. 
Att kvinnan på bilden har så lite kläder och de accessoarer hon har i form av 
halsband och en fjäder, tolkar jag som ett sätt att få henne att kännas naturlig, 
genuin och ”äkta Jamaicansk” i kombination med dans och trummor. Det är 
som att lokalbefolkningen går omkring så på Jamaica – avslappnat halvnakna i 
solen på stranden. Jag tolkar bilden som en stereotyp framställning av Jamaica 
som avslappat där turisten kan få en okomplicerad semester med en leende 
lokalbefolkning. Kvinnans öppna kroppsspråk och leende ser inbjudande och 
behagligt ut. Bilden är komponerad så att det är en naturlig miljö på stranden 
där det spontant blir en fest och lek på semestern. Jag tycker bilden 
representerar Jamaica som paradiset och en arena för semesterlek för turister. 
Jag associerar miljön med något som jag tror är relativt tryggt och välkänt för 
många turister. Den talar om att här kan du stanna, det är på den här platsen du 
som turist ska vistas och spendera tid – på stranden kan du njuta med alkohol, 
musik, fest och dans. I paradiset är inget är förbjudet – allt är möjligt.  
 
 
4.2. Den spirituella indiern 
  

 
Figur 3. Reklambild, Lotus Travel. Källa: Lotus Travels resekatalog för år 2014, 
s. 33.  
 



	  
23	  

Denotation: Bilden (figur 3) är en närbild föreställande en äldre man med mörk 
hudfärg. Bildens kameravinkel är parallell med den avbildade mannen. Det går 
endast att se mannens ansikte och en liten del av hans överkropp och armar. 
Mannen tittar rakt in i kameran. Mannen har på sig ett naturvitt långärmat plagg 
och orange tyg lindat runt hjässan som täcker håret. Han har en mustasch på 
överläppen som möter gråaktigt, vitt skägg på hakan. Mannen har rynkor i 
pannan och runt ögonen. Den högra armen är i vinkel och handen är inte fullt 
synlig då den är dold under den andra armen. I den suddiga bakgrunden syns en 
mörkhyad man till vänster om mannen i förgrunden. Mannen i bakgrunden har 
huvudet i samma nivå som mannen i förgrunden. Mannen i bakgrunden bär ett 
tyg i samma orangea nyans på hjässan som mannen i förgrunden och har grånat 
skägg. I övrigt är bakgrunden ljust blå och vit. 
 
Konnotation och analys: Mannen ser gammal ut och bär enkla kläder förutom 
den färgglada turbanen på huvudet. Det ser ut som att mannen sitter ner och 
håller om sina ben med ena armen och hans kroppsspråk gör att han ser liten 
och anspråkslös ut. Mannen tittar rakt in i kameran och han har ett slutet 
kroppsspråk. Det ser ut som att han betraktar och granskar mottagaren med sin 
blick. Hans kroppsspråk och uttryck gör inga försök att ”bjuda in” mottagaren. 
Det ser ut som att hans kläder och hans färgglada turban ska symbolisera det 
”traditionella”, mystiska och exotiska Indien. Ett land där de lever enkelt liv och 
med människor som i resekatalogen beskrivs som ”färgstarka”. Indien är ett 
land där många olika religioner samsas och jag tolkar färgen på mannens turban 
som en symbol för något religiöst då till exempel buddhistiska munkar ofta bär 
just orangea kläder. Även för hinduer har färgen orange betydelse.  
 
Valet att porträttera en gammal person i stället för en ung kan tolkas som en 
symbol för visdom. Den gamla mannen blir ett sätt att representera Indien som 
mystiskt och spirituellt. Är mannen en vis guru som väntar på turisten eller är 
mannen någon som turisten kan besöka för att få vägledning i livet hos? Jag 
anser inte att det finns några direkta symboler som jag tror turister kan avkoda 
som tecken på en välkänd miljö. Mannen befinner sig inte i någon typisk 
turistmiljö i form av till exempel fest, dans, alkohol, solljus, hav, sand och så 
vidare. Det är just denna avsaknad av uppenbara turistiska symboler denna 
representation bygger på. Jag anser att bilden är ett uttryck för det som Jonsson 
och Syssner (2011) menar är skapandet av idéer om att det finns skillnader och 
ett avstånd mellan ”vi” i väst och ”dem” i öst. Jag föreställer mig att reklamen 
vänder sig till turisten som åker till Indien för att finna sig själv. Det är ingen 
pionjär eller upptäckare utan snarare en av många som åker till Indien lockad av 
spiritualitet, meditation, yoga, gurus och mystik. Bilden har också en tom, ljus 
bakgrund. Detta tycker jag öppnar upp för vidare tolkningar hos mottagaren.  
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Är det evigheten? Är det den klarhet i livet eller sinnet som turisten ska finna i 
Indien? Mannen i bakgrunden har exakt likadana kläder på sig och samma 
ansiktsuttryck. Det ser ut som att de båda männen är en del av ett större 
sammanhang. Det kanske är en religiös ceremoni som turisten kan betrakta och 
på så vis ta del av kulturen på platsen. 
 
Jag tolkar det som att mannen representerar någon som är ”oförstörd” av det 
MacCannell (1973, 1999) kallade för de moderna livsvillkoren i väst.  Bilden 
ger även ett uttryck för turistens möjlighet att komma nära inpå 
lokalbefolkningen och verkligen se och uppleva ”baksidan” av destinationen. 
Mannen får representera den Andre, det vill säga motsatsen till turisten från 
västvärlden, med annorlunda kläder, religion och seder. Min tolkning av bilden 
är att det är en stereotypisk framställning av Indien som mystiskt och spirituellt 
och jag drar paralleller till Saids (2000) beskrivning om västs föreställningar av 
Orienten och de egenskaper som tillskrivits öst. Jag anser att bilden är ett 
exempel på när den västerländska diskursen rörande autenticitet och andra 
kulturer kommer i uttryck i resereklam. 
 
 
4.3. De äkta aboriginerna   
 

 
Figur 4. Reklambild, Tour Pacific. Källa: Tour Pacifics resekatalog för år 
2013/2014, s. 8. 
 
 
Denotation: I bildens (figur 4) förgrund syns två barn och en kvinna. Det är en 
närbild där överkroppen på alla personer syns och kameravinkeln ser ut att vara 
parallell med de som är porträtterade. Kvinnan har ljus hudfärg och barnen har 
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mörk. Kvinnan sitter på huk med en blå kortärmad tröja på sig. Båda barnen står 
upp. Ena barnet har sin ena arm över kvinnans axlar och kvinnan håller om 
barnet med sin ena arm. Det andra barnet tar på kvinnans näsa och barnet som 
håller om kvinnans axlar har sitt pekfinger i munnen och ler. Barnen har bar 
överkropp och vita pannband. Barnet till höger i bild har rosa byxor och ett 
beige armband. Barnet till vänster i bild har ett rosa halsband och ett armband i 
olika färger som ser ut att vara gjort av pärlor. Alla personer i bilden har vit 
kroppsfärg målad i ett streck över näsan och ut mot kinderna. Båda barnen har 
samma vita kroppsfärg på delar av kroppen i ett vågmönster. Kvinnan har ett 
liknande vågmönster målat med samma vita kroppsfärg på sin ena arm. Alla på 
bilden ler och barnen tittar rakt in i kameran, kvinnan tittar på barnet som tar 
henne på näsan. I den suddiga bakgrunden syns natur och några andra 
människor med mörk hudfärg samt en eller två stora bilar. Den ena bilen ser ut 
som en vit jeep. I bildens utkant syns i förgrunden en del av en arm med mörk 
hudfärg och orange kortärmad tröja och till vänster i den suddiga bakgrunden 
går det att se ett huvud på en person med mörk hudfärg som har på sig ett vitt 
pannband. Det ser ut som att solen är på väg att gå ner då det inte är direkt 
solljus i bilden och himlen är mörkare blå ut mot kanterna.  
 
Konnotation och analys: Bilden (figur 4) är en del av ett uppslag som handlar 
om Australien och är den enda bilden i sammanhanget som innehåller 
människor. Barnen är mest troligt aboriginer då reklamen är en del av reklam 
för Australien. Jag tolkar det som att bilden är tänkt att likna ett genuint möte 
mellan två kulturer, den vita kvinnan och de mörkhyade barnen, som att bilden 
ska föreställa en autentisk kontakt mellan de tre huvudpersonerna i bilden.  
Jag tycker att det är tydligt att kvinnan är en tillfällig besökare och att barnen är 
lokalbefolkning. Detta eftersom att hennes blick inte möter kameran utan ser ut 
att nyfiket studera barnet som tar på hennes näsa. De har också olika hudfärg, 
hon ser proper och ren ut och barnen har mindre kläder på sig och är rufsiga i 
håret. Jag föreställer mig att bilden vänder sig till medelålders turister från 
västvärlden som under kontrollerade former vill uppleva det autentiska och 
vilda. Bilden ser ut att demonstrera hur turisten får ta del av det ”äkta 
Australien” men under trygga, organiserade former. Detta får turisten veta när 
den, i den suddiga bakgrunden, skymtar den stora bilen. Bilen ser ut att kunna 
tillhöra en turoperatör som kvinnan åkt dit med för dagen för att titta på 
aboriginerna och som när som helst kan ta henne tillbaka till ”civilisationen”.  
 
Om vi återgår till vad Nielsen (2001) skrivit om trovärdighet och att vem som 
tagit bilden har betydelse för hur bilden kan komma att uppfattas menar jag i 
detta fall att sättet som bilden är tagen på gör att den känns mer trovärdig. 
Bilden liknar ett semesterminne, en dokumentation av ett möte mellan den vita 
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kvinnan och aboriginbarnen istället för ett sätt att sälja en destination. Det är 
som att bilden skulle kunna vara tagen av en person som kvinnan känner och att 
det är en ”verklig” dokumentation. Reklamskaparen har valt att använda barn 
och en kvinna i resereklamen och jag uppfattar att valet av personer i 
förgrunden gör att bilden framkallar mer känslomässiga band hos betraktaren än 
om det till exempel hade varit en kvinna och en vuxen aboriginman. Barnen och 
kvinnan i kombination får bilden att kännas mer ”verklig”. Särskilt barn kan 
uppfattas som oskuldsfulla och det förstärks ytterligare av de porträtterade 
barnens infantila kroppsspråk med fingret i munnen eller på den vuxna kvinnans 
näsa. Det känns som ett mer ”personligt” sätt att saluföra kultur och etnicitet 
och känns mer ”äkta” än om de lagt på en logotyp på bilden som sa ”Visit 
Australia” eller liknande.  
 
Jag drar paralleller till MacCannells (1973, 1999) teori om den autentiska 
turistupplevelsen. Det som framställs i bilden är den av det ”äkta”, primitiva 
livet ute i naturen som aboriginerna och barnen med vit kroppsfärg som de 
verkar leva. Hit kan vi komma och vi vill se det ”bevarade” och traditionella. 
MacCannell menar att turister gärna vill se ”baksidan” av en turistdestination 
och komma nära den ”verkliga” platsen och lokalbefolkningen och det här är en 
bild jag tycker ger uttryck för denna längtan eller önskan. Det är som att bilden 
är en manifestation av att du verkligen kommer att få se det ”verkliga” 
Australien. Jag menar även att det går att se att representationen av Australien 
ger uttryck för den postkolonialistiska diskursen och synsättet där de vita ska 
”upptäcka” destinationen Australien och komma och se på de primitiva 
urinvånarnas leverne. Barnen i bilden visas upp med rufsigt hår, halvklädda och 
målade med kroppsfärg. Det blir ännu mer träffande när vi dessutom reflekterar 
över att aboriginerna, precis som många andra minoritetsgrupper världen över, 
är en diskriminerad grupp i Australien men lyfts fram i turistiska sammanhang. 
Jag tolkar bilden som en stereotypisk framställning av de ”äkta aboriginerna” 
och som används i syfte att göra Australien mer unikt eller fascinerande.  
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5. DISKUSSION  
 
Jag tycker mig se olika återkommande mönster i det bildmaterial jag studerat. 
Det första som slår mig är att de resmål som är mest perifera såväl geografiskt 
som mentalt för semestersvensken säljs med mer exotiska och stereotypa bilder. 
Det förefaller i större utsträckning vara accepterat att sälja till exempel Indien 
som ett land från en svunnen tid med människor i traditionella eller annorlunda 
kläder som lever ett till synes enkelt, mer ”äkta” liv än den ”moderna” 
människan. Castree (2001) anser att geografisk ”ignorans” eller ovetskap fylls 
med mer eller mindre tvivelaktiga budskap och bilder. Detta resonemang tycker 
jag korrelerar med att det, utifrån de bilder jag studerat, tycks vara lättare att 
sälja en destination med hjälp av stereotypa bilder ju längre bort dessa 
destinationer verkar ligga från den svenska marknadens generella 
kunskapsområde. Daye (2005) hävdar att media är den främsta källan till våra 
bilder och föreställningar av en destination. Det kan då vara rimligt att anta att 
en person upplever det som visas i en resekatalog som ”sant” om denne aldrig 
varit på en viss destination eller har någon tidigare relation till platsen. 
Stereotypa bilder och representationer som endast visar delar av en plats kan då 
bli det enda personen tar del av och ser och blir på så vis en del av dennes 
kunskap. I resekatalogerna jag har studerat har jag uppmärksammat att ett 
uppslag för en destination många gånger är en kombination mellan någon eller 
några av elementen djur, natur, mat och/eller människor. Vissa uppslag 
kombinerar till exempel vilda djur och natur med en bild på en människa i 
traditionella kläder. Detta kan tolkas som att människan, i likhet med djuren, är 
exotisk och vild. Satt i en större kontext anser jag att Saids (2000) beskrivning 
av hur Orienten framställts i väst ytterligare kan förklara bilderna som studerats 
i denna uppsats. Jag tycker bilderna kan sägas bidra till en representation som 
ser ut att ge uttryck för föreställningar om synen på den Andre som 
okontrollerad, outvecklad och primitiv. Min uppfattning är att detta, i likhet 
med Jafaris resonemang (2002[2000]), är ett exempel på den västerländska 
diskursen rörande autenticitet – representationen av en annan plats med vilda 
människor och djur i vild natur.  
 
När strateger och marknadsförare pratar om att marknadsföra destinationer är 
det många gånger platsens unika särdrag som är intressant och viktigt att lyfta 
fram. Det är därför tänkvärt att se att reklam ändå är så pass likriktad trots 
denna vurm för det ”unika”. Det är intressant att studera relationen mellan 
bilderna. Trots att de är från olika kataloger bildar de tillsammans en likriktad 
struktur och diskurs. Bilderna i en resekatalog är inte slumpmässigt utvalda utan 
har gått igenom en selektionsprocess. Detta gör att det är intressant att titta på 
vad som inte får synas. Jenkins (2003) menar ju till exempel att reklambilder 
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”symboliserar” verkligheten. Vart är städerna, myllret, fattigdom, rikedom, 
trafiken, kaoset, kåkstäder, barn, ungdomar, kvinnor, män? Det är en tillsynes 
okomplicerad vardag som framställs på bilderna av jamaicanskan, indiern och 
aboriginbarnen. Både Urry (1995) och Culler (1981) beskriver turister som 
semiotiker, symbolletare. Men vad gör ofullständiga representationer med 
människor och platser? Lokalbefolkningen blir ju en del av denna produkt. 
Turism är ekonomi och vid kommersialiseringen av en plats är det mesta till 
salu. Är allt okej att sälja och är okej att köpa? Jag anser att ett av 
huvudproblemen när vi talar om representationer är vem som har 
tolkningsföreträde. I enighet med Hall (1997) och Strömberg (2007) går det att 
fråga sig vems intresse det är som styr kommersialiseringen av en plats och vem 
det är som marknadsför och skapar plats? Vad säger själva utförandet om 
representationer och myter och vem gynnas av dessa föreställningar?  
 
Det som jag tycker det studerade materialet indikerar är att bilderna är 
stereotypa. De bilder som jag studerat framställer människorna på destinationen 
som vilda, äkta, genuina, inbjudande osv. Mitt eget urval av material till denna 
studie präglades av en sorts blindhet för det stereotypa. Jag såg först inte 
bilderna som något märkvärdigt. Sonesson (1999) menar att det är det 
bildsemiotiken kan vara ett verktyg för, ett hjälpmedel för att förstå 
bildbetydelser på ett djupare plan. Urvalet var inte bilder som jag direkt tyckte 
såg särskilt utmärkande ut. Det var först efter att jag sett dessa ett antal gånger 
och ”plockade isär” bilderna som jag faktiskt började se bortom ytan. 
 
I mitt analysschema använde jag mig av frågeställningar som rör det jag kallar 
turistmiljöer för att eventuellt se till vem bilden kan tänkas vända sig. I figur 4 
tyder min tolkning på att den signalerar en tillfällig vistelse medan figur 2 säger 
att det är där du som turist ska stanna, en miljö där turisten vill vistas och njuta. 
Figur 3 är det däremot avsaknaden av denna turistmiljö den intressanta. 
Thelander menar att reklamskapare försöker hitta konnotationer som många 
människor delar och det var dessa jag letade efter när jag försökte hitta 
turistmiljöer. Bildernas innehåll och symboler måste ligga nära mottagaren rent 
kulturellt för att det ska kunna tolkas (Dewar, Li och Davis, 2007:37) och det 
var också därför jag ville se om det i bilderna fanns något att känna igen som 
kan symbolisera turistmiljöer. Till exempel tror jag att alkohol och sol är ett 
vanligt inslag i mångas semester och denna typ av miljö tyckte jag mig se i 
bilden som marknadsförde Jamaica. 
 
Hur vi pratar om platser, diskurser, gör att de fortsätter vara så i vår 
föreställningsvärld. Genom the tourist gaze (Urry, 2002), en sorts 
institutionaliserad turistblick, tillskrivs vissa platser och människor olika 
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egenskaper och materialiseras genom bland annat resereklamens bilder på 
”färgstarka människor” i Indien eller ”avslappade Jamaica”. Det tycks som att 
särskilda symboler, representationer av föremål och människor, inkluderas eller 
exkluderas kontinuerligt och bidrar till att viss geografisk föreställning på så vis 
blir ”sann”. En annan bidragande faktor till huruvida representationer blir 
”sanna” eller (re)produceras är det Jenkins (2003) beskriver som ”circle of 
representation”. När såväl turister som branschen framställer platser och 
människor på liknande sätt genom bilder influerar de varandra gällande till 
exempel bildspråk och vad som är attraktivt att se och uppleva. Det är en 
intressant aspekt då den innebär att makten över representationer och 
stereotyper till viss mån inte är ”central”. Detta eftersom att representationer, 
sett ur denna infallsvinkel, skapas och upprätthålls av såväl konsumenter som 
producenter. Det är dock värt att nämna att det är mellan producenter och 
konsumenter, säljare och köpare, som denna typ av maktfördelning sker. De 
människor som faktiskt lever och verkar på platsen deltar med andra ord i 
varierande utsträckning till denna ”circle of representation”.   
 
Andersson (2011) menar att diskurs kan ges i uttryck på det sätt vi konsumerar 
eller klär oss, då det inte bara är det vi säger utan också det vi gör som bidrar 
till, och skapar, diskurser. Hur och var en person reser kan vara ett sätt att 
utmärka sig, att signalera klasstillhörighet, trendkänslighet, vilka politiska och 
moraliska värderingar personen har osv. Syssner (2011) anser att konsumtion 
sänder ut signaler om vilka vi är och resor och övrig konsumtion kan fungera 
som en statusmarkör. Detta tycker jag ges i uttryck i min tolkning av till 
exempel destinationsmarknadsföringen för Australien och Indien. Jag uppfattar 
det som att dessa två reklambilder är tänkta att tilltala kunder som vill kunna 
säga att de har sett den äkta platsen. Detta ska då på så vis bidra till personens 
status som en äkta resenär som bryr sig om lokalbefolkningen, destinationens 
kultur och seder – en upplevelse utöver den vanliga.  
 
Fortsatta studier skulle med fördel kunna innebära en analys av både bild och 
text från resekataloger i kombination då bildtexter eller säljtexterna i 
resekatalogerna ofta är väldigt målande och används för att förstärka varandra. 
Jag tycker att rubriker som ”Österns mystik” eller ”Exotiska Indien” berättar en 
hel del om vilka föreställningar som finns, eller accepteras, hos turister som 
köper resor från dessa företag. Det hade även varit intressant att titta på hela 
uppslag i resekatalogerna istället för enstaka bilder. Detta då bilderna på samma 
uppslag används för att komplettera varandra och förstärka föreställningarna av 
en destination. 
 
 



	  
30	  

6. SAMMANFATTNING 
 
Bilder är ofta vår första kontakt med en plats eller turistdestination. De används 
för att övertyga och skapa drömmar och föreställningar om hur semestern kan 
komma att bli. När en destination marknadsförs är kommunikationen till stor 
det beroende av bilder. Syftet med denna studie var att undersöka hur platser 
och människor framställs i resereklam som används vid marknadsföring av 
utomeuropeiska turistdestinationer. Tre bilder inkluderades i denna studie och 
dessa är resereklam för utomeuropeiska destinationer hämtade från 
resekataloger riktade till den svenska marknaden. Studien genomfördes med 
hjälp av en semiotisk bildanalys. De frågeställningar som denna uppsats ämnade 
besvara var; hur personer framställs i bild i samband med 
destinationsmarknadsföring i resereklam och på vilket sätt dessa bilder kan 
generera stereotypa föreställningar om platser/människor.  
 
Utifrån mitt urval visar resultatet i denna studie att människorna som 
porträtteras i resereklam presenteras på ett stereotypt sätt. Ofta visas vilda djur 
och människor i traditionella kläder i anslutning till varandra på samma 
uppslag, som för att förstärka varandra och det budskap avsändaren ämnar 
förmedla. Jag drar paralleller från min empiri till Saids beskrivning av västs syn 
på Orientalism, postkolonialistiska idéer och diskurser rörande bland annat 
autenticitet och modernt respektive omodernt liv. Resereklam är med andra ord 
inte helt okomplicerad utan kan bidra till ofullständiga representationer och 
geografiska föreställningar. Vid destinationsmarknadsföring kan vi fråga oss 
vems version av platsen vi marknadsför? Vem har tolkningsföreträde gällande 
sådant som vad som är äkta, vad som visas upp och vad som saluförs såväl i 
bilder och på plats? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
31	  

7. KÄLLFÖRTECKNING 
 
Anderson, J. (2010). Understanding cultural geography: places and traces.  
    London: Routledge.  
Andersson, J. (2011:37-56). ”Diskurs”, i: Syssner, J. (red.). (2011). Perspektiv  
    på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. (1. uppl.). Lund:  
    Studentlitteratur. 
Aronsson, L. (2007:107-122). ”Platsen är grunden för destinationen”, i: Bohlin,  
    M. & Elbe, J. (red.). (2007). Utveckla turistdestinationer: ett svenskt  
    perspektiv. (1. uppl.) Uppsala: Uppsala Publishing House. 
Bohlin, M. & Elbe, J. (red.). (2007). Utveckla turistdestinationer: ett svenskt  
    perspektiv. (1. uppl.) Uppsala: Uppsala Publishing House. 
Brusman, M. (2011:147-68). ”Plats”, i: Syssner, J. (red.). (2011). Perspektiv på  
    turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. (1. uppl.). Lund:  
    Studentlitteratur. 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl.). Malmö:  
    Liber.  
Castree, Noel. (2001). Commodity fetishism, geographical imaginations and  
    imaginative geographies. Environment and Planning A. Vol. 33(9), pp.  
   1519-1525.  
Cook, I. & Crang, P. (1996). The world on a plate. Journal of Material Culture.  
    Vol. 1(2), pp. 131-153. 
Cresswell, T. (1996). In place/out of place: geography, ideology, and 
    transgression. Minneapolis, Mn.: Univ. of Minnesota Press. 
Crouch, D., Jackson, R. & Thompson, F. (red.). (2005). The media and the  
    tourist imagination: convergent cultures. London: Routledge. 
Dahlstedt, M. (2011:169-190). ”Makt” i: Syssner, J. (red.). (2011). Perspektiv  
    på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. (1. uppl.). Lund: 
    Studentlitteratur.  
Daye, M. (2005:14-26). “Mediating Tourism: An analysis of the Caribbean  
    holiday experience in the UK national press” i Crouch, D., Jackson, R. &  
    Thompson, F. (red.) (2005). The media and the tourist imagination:  
    convergent cultures. London: Routledge. 
Dewar, K. & Li, W M. & Davis, C. (2007). Photographic Images, Culture, and  
    Perception in Tourism Advertising. Journal of Travel & Tourism Marketing.  
    Vol.22(2), pp.35-44.  
Echtner, C. & Prasad, P. (2003). The Context of Third World Tourism  
    Marketing. Annals of Tourism Research. Vol 30(3), pp. 660–682. 
Ek, R. & Hultman, J. (red.) (2007). Plats som produkt: kommersialisering och  
    paketering. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
Eriksson, Y. (2009). Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text.  



	  
32	  

    Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  
Falkheimer, J. & Thelander, Å. (2007:129-54). ”Att sätta en plats på  
    kartan – Mediernas betydelse för platsmarknadsföring”, i: Ek, R., och  
    Hultman, J. (red.). (2007). Plats som produkt: kommersialisering  
    och paketering.  
Garrod, B. (2008). Exploring place perception a photo-based analysis. Annals  
    of Tourism Research. Vol.35(2), pp. 381-401.  
Gren, M. & Hallin, P. (2003). Kulturgeografi: en ämnesteoretisk  
    introduktion. (1. uppl.). Malmö: Liber.  
Gren, M., Hallin, P. & Molina, I. (red.). (2000). Kulturens plats - maktens rum.  
    Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion.  
Hall, C.M. (1997). Geography, Marketing and the Selling of Places. Journal of  
    Travel & Tourism Marketing. Vol. 6(3-4), pp. 61-84.  
Hall, S. (2013:1-59). ”The work of representation”, i: Hall, S., Evans, J. &  
    Nixon, S. (red.) (2013). Representation. (2. uppl.). London: SAGE.  
Heldt Cassel, S. (2007:149-161). ”Platsen som idé och turistprodukt – image  
    som tillgång och begränsning för turismutveckling”, i: Bohlin, M. & Elbe, J.  
    (red.). (2007). Utveckla turistdestinationer: ett svenskt perspektiv. (1. uppl.) 
    Uppsala: Uppsala Publishing House.  
Hultman, J. (2007:147-166). ”Klibbiga landskap – Platsens kommersialisering  
    och rörlighetens koreografi”, i: Ek, R. & Hultman, J. (red.) (2007). Plats  
    som produkt: kommersialisering och paketering. (1. uppl.). Lund:  
    Studentlitteratur. 
Hunter, W.C. (2008). A typology of photographic representations for tourism:  
    Depictions of groomed spaces. Tourism Management. Vol.29(2), pp. 354- 
    365. 
Jafari, J. (red.) (2002[2000]). Encyclopedia of tourism. London: Routledge. 
Jenkins, O. (2003). Photography and travel brochures: The circle of  
    representation. Tourism Geographies. Vol.5(3), pp. 305-328.  
Johansson, T. (2014). Postmodernism. Nationalencyklopedin. Internet. 
    http://www.ne.se/lang/postmodernism. (Besökt: 2014-04-03).   
Jonsson, S. & Syssner, J. (2011:215-236). ”Postkolonialism”, i: Syssner, J.  
    (red.).(2011). Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk  
    turismanalys. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
Kuttainen, C. (2007:311-326). ”Den virtuella destinationen – Internets roll i  
    marknadsföringen av destinationer”, i: Bohlin, M. & Elbe, J. (red.). (2007).  
    Utveckla turistdestinationer: ett svenskt perspektiv. (1. uppl.) Uppsala:  
    Uppsala Publishing House. 
MacCannell, D . (1973). Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in  
    Tourist Settings. American Journal of Sociology. Vol. 79(3), pp. 589-603. 
MacCannell, D. (1999). The tourist: a new theory of the leisure class.  



	  
33	  

    (1.pbk.ed.) Berkeley: University of California Press.  
MacKinnon, D. & Cumbers, A. (2011). Introduction to economic geography:  
    globalization, uneven development and place. (2. uppl.). Harlow: Pearson  
    Prentice Hall.  
Massey, D. (1995). “Imagining the world”, i: Allen, J. & Massey, D. (red.)  
    (1995). The shape of the world: explorations in human geography. Vol. 1,  
    Geographical worlds. Oxford: Oxford University Press.  
Meethan, K. (1996). “Place, Image and Power: Brighton as a Resort” i Selwyn,  
    T. (red.) (1996). The tourist image: myths and myth making in tourism.    
    Chichester: Wiley.  
Morgan, N. & Pritchard, A. (2000). Advertising in tourism and leisure. Oxford:  
    Butterworth-Heinemann. 
Nielsen, C. (2001). Tourism and the media: tourist decision-making,  
    information, and communication. Melbourne, VIC: Hospitality Press. 
Rose, G. (1995). “Place and identity: a sense of place”, i: Massey, D. & Jess, P.  
    (red.). (1995). The shape of the world: explorations in human geography.  
    Vol. 4, A place in the world?: places, cultures and globalization. 
Rose, G. (2012). Visual methodologies: An Introduction to Researching with  
   Visual Materials. (3. uppl.). London: Sage.  
Said, E.W. (2000). Orientalism. ([Ny utg.]). Stockholm: Ordfront. 
Salazar, N.B. (2012). Tourism Imaginaries: A Conceptual Approach. Annals of  
    Tourism Research. Vol.39(2), pp. 863-882.  
Selwyn, T. (red.) (1996). The tourist image: myths and myth making in tourism.    
    Chichester: Wiley.  
Sonesson, G. (1992). Bildbetydelser: inledning till bildsemiotiken som  
    vetenskap. Lund: Studentlitteratur.  
Sonesson, Göran. (2010). Bildens yta och djup. Grunder för en bildsemiotik.  
    Signs: International Journal of Semiotics/Signs Scandinavian Section. Vol.  
    1, pp. 116-163. Lunds universitet. Tillgänglig på:  
    http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1770414. (Besökt: 2014-04-30).  
Strömberg, P. (2007:163-174). ”Upplevelsekoncept i turistmiljöer”, i: Bohlin,  
    M. & Elbe, J. (red.). (2007). Utveckla turistdestinationer: ett svenskt  
    perspektiv. (1. uppl.) Uppsala: Uppsala Publishing House. 
Syssner, J. (red.). (2011). Perspektiv på turism och resande: begrepp för  
    en kritisk turismanalys. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Syssner, J. & Khalid, K. (2010:39-54). ”Veni, Vidi, Adios” i: Tesfahuney, M. &  
   Schough, K. (red.). (2010). Det globala reseprivilegiet. Lund: Sekel. 
Talbot, M. (2007). Media Discourse: Representation and Interaction. 
    Edinburgh, GBR: Edinburgh University Press.   
Thelander, Å. (2002). En resa till naturen på reklamens villkor. Diss. Lund:  
    Univ., 2002. Lund.  



	  
34	  

Tuan, Y-F. (1991). Language and the Making of Place: A Narrative- 
    Descriptive Approach. Annals of the Association of American Geographers.  
    Vol.81(4), pp. 684-696.  
Urry, J. (1995). Consuming places. London: Routledge.  
Urry, J. (2002). The tourist gaze. (2. uppl.). London: SAGE.  
Världsturismorganisationen (UNWTO). (2014). UNWTO Annual Report 2013.  
    UNWTO: Madrid. Internet. http://www2.unwto.org/publication/unwto- 
    annual-report-2013. Besökt: 2014-04-17. 
 
 
7.1. Figurförteckning  
 
Figur 1. Bildanalysmodell. 
Figur 2. Reklambild, Fritidsresor. Källa: Fritidsresors resekatalog vintern  
    2013/2014, s. 14.  
Figur 3. Reklambild, Lotus Travel. Källa: Lotus Travels resekatalog för år 2014,  
    s. 33.  
Figur 4. Reklambild, Tour Pacific. Källa: Tour Pacifics resekatalog för år  
    2013/2014, s. 8. 
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BILAGA 1. Bildanalysschema. 

Denotation 

Denotation är en beskrivning av det som syns i bilden, symboler och 
tecken och är det faktiska som syns i bilden. Beskriv hela bilden 
noggrant. Beskriv endast det du direkt ser – lämna all tolkning till 
nästföljande steg.  
 

• Vad finns i förgrund/bakgrund?  
• Vilken miljö är det?  
• Vilket ljus är det? T.ex. är det soligt/mörkt/solnedgång/soluppgång 
• Vilken kameravinkel? T.ex. Parallellt med objekt/Över- eller 

underperspektiv? 
• Finns det en människa/människor i bilden? Barn/vuxna? 
• Vad har människan/människorna i bilden på sig? Kläder, accessoarer etc. 
• Vad har människan/människorna för position?  

T.ex. Sitter/står/ligger/porträtterad rakt framifrån/från sidan etc. 
• Vad har människan/människorna för kroppsspråk och blick? Tittar rakt in 

i kameran/tittar bort  
• Övriga objekt? T.ex. Fordon, byggnader, instrument, dryck etc. 

 

Konnotation 

Denotationen kan ge upphov till associationer, något utöver det som 
faktiskt syns i bilden. Detta är bildens konnotation – bibetydelse eller 
tilläggsbetydelse. Det är en mer abstrakt tolkning av vad bilden visar. 
 

• Vilka associationer ger människa/människor i bilden? Barn/vuxna? 
• Vilka associationer ger människans/människornas kläder? 
• Vilka associationer ger miljön bilden är tagen i?  
• Vilka associationer ger kameravinkeln?  
• Vilka associationer ger människans position? 
• Vilka associationer ger människans/människornas kroppsspråk och blick? 

Glad/ledsen/exalterad/arg/allvarlig etc.  
• Vilka associationer ger övriga objekt? Fordon, byggnader, instrument, 

dryck etc. 
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Analys/tolkning 

De två övriga bilddimensionerna vägs samman och analyseras/tolkas. På 
vilket sätt kan symbolerna i bilden visa ett dolt budskap? Går det att sätta 
in budskapet i ett större sammanhang? 
 

• På vilket sätt kan bilden generera stereotypa föreställningar om 
destinationen? 

• Vilken målgrupp/marknad verkar bilden vända sig till?  
• Vilka känslor kan bilden framkalla hos mottagaren? 
• Vilka symboler/tecken kan sammantaget ge en indikation på vilken sorts 

”turistmiljö” bilden utspelar sig i och vad kan detta betyda? T.ex. 
föreställer bilden en kontrollerad hotellmiljö/gatubild/vildmark etc. Säger 
miljön något om stereotypa föreställningar eller vilken 
målgrupp/marknad bilden verkar vända sig till? 


