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Abstract 
 
Internet has become an important factor for tourists and their decision-
making when travelling to a destination. The reason is to find information 
about the destination and be convinced about which destination they 
should travel to. It also becomes important for place marketers to use 
Internet to reach out to the tourists with information about destinations 
to make them potential visitors. As well as Internet can affect tourists, 
recent studies also point out that pictures have the same important role, 
because they can provide an image of the destination and also make the 
place attractive for tourists. This paper aims to study how two Swedish 
destinations are being (re)produced through images, and which type of 
image or message that are mediated. The study was conducted by 
analysing different images of the two destinations homepages, the pictures 
was analysed by using semiotic image analysis. The study aim to answer 
the following questions: How are Öland and Gotland represented visually 
on their websites? What image or message is conveyed through the 
images? And what differences and similarities can be discerned in the two 
destinations' visual marketing?  
 
The study indicates that the two Swedish destinations use similar 
strategies in their visual marketing, and the images are primarily used to 
reproduce the characteristics of the destination, culture and nature. 
 
Keywords: Placemarketing, Internet, visual marketing, destinations, 
semiotic image analysis.  
  



	 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING     5 
1.1 Problemformulering    6 
1.2 Syfte och frågeställningar   6 

2. TIDIGARE FORSKNING   7 
2.1 Turistens behov och val av destination  7 
2.2 Vad är en destination?   8 
2.3 Platsmarknadsföring    9 
 2.3.1 Platsvarumärke och image  10 
2.4 Internets roll för turister och marknadsföring  
av destinationer    11 

3. METOD     13 
3.1 Urval     13 
3.2 Analysmetod    14 
 3.2.1 Semiotik och bildsemiotik   14 
 3.2.2 Denotation och konnotation  16 
 3.2.3 Bildanalys    17 
3.3 Tillvägagångssätt    17 

4. RESULTAT     19 
4.1 Gotland     19 

4.1.1 Denotation     19 
4.1.2 Konnotation och analys   21 

4.2 Öland     22 
 4.2.1 Denotation    23 

4.2.2 Konnotation och analys   25 
4.3 Skillnader och likheter i de visuella  
representationerna av Öland och Gotland  26 

5. DISKUSSION    28 
5.1 Skillnader och likheter i marknadsföringen  30 
5.2 Bildanalys som metod    31 
5.3 Vidare studier    31 

6. SAMMANFATTNING    33 
7. KÄLLFÖRTECKNING    34 
 
FIGURFÖRTECKNING 
Figur 1. Reklambild: Vy med byggnader  18 
Figur 2. Reklambild: Strand vy   19 
Figur 3. Reklambild: Glatt barn   20 
Figur 4. Reklambild: Bakgrund och byggnad  22 
Figur 5. Reklambild: Idyllisk gård   23 
Figur 6. Reklambild: Tallrik    24 

  



	 5 

1. INLEDNING 
 
Grundförutsättningen för att turism ska uppstå är att en individ har tid, 
råd och lust att resa. Innan resan ska kunna ske krävs en attraktion som 
lockar besökaren till destinationen, att den har möjligt att förflytta sig dit, 
samt mat och någonstans att bo under resan. Det är inte bara fysiska behov 
som påverkar människors val, utan attraktiva resmål skapar också behovet 
till att resa (Blom & Nilsson, 2012). Turism anses vara en viktig del att 
använda i marknadsföring av platser, eftersom turism kan skapa en 
attraktivare miljö genom att samhället skapar utbud med attraktioner, 
restauranger, kulturaktiviteter och besöksmål. Vilket kan bidra till att 
återuppliva och sälja in platser (Hall, 1997). Turism kan även skapa 
fördelar för samhället genom att exempelvis locka till sig nya 
investeringar, skapa sysselsättning och främja ekonomisk tillväxt (Hall, 
1997; Månsson, 2015; Campelo et al. 2011). Vilket är en förutsättning för 
att kunna skapa utveckling i samhällen och på platser (Tillväxtverket, 
2014). På grund av att turism bidrar till ekonomisk tillväxt har den blivit 
viktig för många länder och destinationer och i Sverige har 
turismindustrin blivit allt viktigare (Lindström, 2009). Under år 2014 
uppgick den totala turismkonsumtionen till 268,5 miljarder kronor i 
Sverige, vilket är en ökning på 78,9% sedan år 2000 (Tillväxtverket, 2014). 
Turismen i Sverige har en positiv utveckling och förväntas fortsätta öka i 
framtiden, de turismområden som är populärast i Sverige är 
storstadsturism, eko-turism, hållbar turism, kulturturism och 
kulturarvsturism (Lindström, 2009).  
 
Eftersom en turismprodukt konsumeras samtidigt som den produceras 
kan den inte upplevas eller utvärderas innan den köps. Det innebär att 
konsumenter kan uppleva en osäkerhet kring en destination eftersom de 
inte kan skapa sig en uppfattning om produkten i förväg. Det blir således 
viktig för turisten att söka fram befintlig information om en destination 
eller turismprodukt för att kunna skapa sig en uppfattning. Det gör att 
turisten reducerar sin osäkerhet och istället kan bli övertygad om att resa 
(Kuttainen, 2012). Kuttainen (2012) menar också att vi idag kan tala om 
e-turisten, vilket är en generation människor som väljer att köpa sina resor 
via Internet. Turisterna förlitar sig då på befintlig information från 
hemsidor på Internet när dem planerar sin resa, och att denna 
informationssökning baserar beslutet om vart turisten ska resa (Kim et al. 
2007). Det blir även vanligare för företag att använda Internet som ett 
hjälpmedel till att kunna marknadsföra sig (Wang & Russo, 2007). För att 
företag inom turism ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden 
behöver dem vara tillgängliga och tillhandahålla den information som 
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efterfrågas på marknaden, där är Internet en viktig kanal att använda (Sari 
& Kozak 2004).  
 
1.1 Problemformulering 
 
I och med att turismprodukter inte går att uppleva eller att utvärderas 
innan ett köp anses turismprodukter vara bäst lämpade till att 
marknadsföras visuellt (Kuttainen, 2012). Anledningen är att det visuella 
kan ge turisterna en uppfattning av destinationen och blir viktigt för 
turisten i sitt beslutsfattandet för att bli övertygad om att resa till en 
destination (Rodriguez-Molina et al. 2015; Kuttainen, 2012). Enligt Heldt 
Cassel (2012) har även det flesta regioner och kommuner idag en 
marknadsföringsstrategi, detta på grund av en ökad konkurrens och 
globalisering. Med utgångspunkt i dessa perspektiv vill studien undersöka 
hur två svenska kommuner, Öland och Gotland marknadsför sig visuellt 
på deras destinationshemsidor. Genom att undersöka specifikt 
destinationshemsidor som utformas för att marknadsföra destinationer, 
kan syftet i studien besvaras genom analysera de bilder som används för 
marknadsföring.  
 
1.2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att med hjälp av en semiotisk bildanalys undersöka hur två 
svenska destinationer marknadsför sig genom bilder via deras 
destinationshemsidor. 
 
De frågeställningar som besvaras i studien är: 

1. Hur representeras Gotland och Öland visuellt på deras egna 
hemsidor? 

2. Vilken image eller budskap förmedlas via bilderna? 
3. Vilka skillnader och likheter kan urskiljas hos de två 

destinationernas visuella marknadsföring?  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare studier som jag använt mig av som 
ramverk för att kunna genomföra och analysera mitt resultat i studien. 
Avsnittet kommer inledningsvis att beskriva turisternas behov av att resa 
och hur deras sökprocess går till innan de bestämmer val av resmål. Sedan 
följer en beskrivning av vad en destination är, hur den kan marknadsföras 
och vilka strategier som är lämpliga att använda. Till sist kommer en 
beskrivning av Internet och dess växande betydelse för dagens generation 
och platsmarknadsföring.  
 
2.1 Turistens behov och val av destination 
 
Vad är det som får människor att resa? Idag är det allt vanligare för 
människor att resa, och faktorer som påverkat att resandet har ökat är 
bland annat kortare arbetstid, längre semester, stabilare ekonomi, högre 
utbildningsnivå, lättillgängligare information och förbättrade 
kommunikationer (Blom & Nilsson, 2012). Men även människors behov 
och lust att få komma bort från vardagen, vara ledig från jobbet eller att 
komma bort från rutinerna etc. kan skapa motivationen (Aronsson, 2012; 
Goodall, 1988).  
 
Turister offrar tid och pengar för att åka iväg på en resa vilket skapar behov 
av att försäkra sig om att de uppoffringar som turisten gör också kommer 
vara värt det. Därför anses en turists resa redan påbörja i hemmet då 
personen upplever ett behov av att resa, och ska bestämma sig till vilken 
destination som resan ska ske. Idag finns det ett brett utbud på 
destinationer att välja på för turister, vilket gör att turisters val av resmål 
ofta baseras på befintlig information om platser. Internet möjliggör en 
länk mellan turisten och destinationen och turisternas sökprocess blir en 
viktig del i beslutsfattandet. Destinationshemsidor bemöter turisternas 
efterfråga av information som turisten behöver för att kunna välja sitt 
resmål (Kim et al. 2006).  
 
Hur effektiv sökningen går till och hur väl detaljerad informationen är blir 
en viktigt faktor och påverkar turisternas val av resmål (Kim et al. 2007). 
Eftersom att resor är en tjänst så kan inte turisterna ta på produkten eller 
utvärdera den innan vilket gör att sökprocessen efter information blir 
desto viktigare. Det blir ett sätt för turisterna att få en uppfattning om 
tjänsten eller produkten innan de själva kan uppleva den (Kuttainen, 
2012; Kim et al. 2007). Platsmarknadsföring och destinationshemsidor 
blir i det syfte en viktig källa för turisten att vända sig till, för att kunna 
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hitta information och skapa sig en uppfattning om destinationer och olika 
tjänster (Kuttainen, 2012).  
 
Kuttainen (2012) beskriver turistens sökprocess innan resan, som först 
sker via Internet då personen upplevt ett behov av att resa. Där söker 
personen efter relevant information om destinationen och vill i det skedet 
få detaljerad information om restauranger, logi, attraktioner, transport, 
biluthyrning och resebyråer (Wang & Russo, 2007; Kim et al. 2007). Nästa 
steg blir utvärdering av de alternativ som finns, och som leder till ett 
inköpsbeslut. Sist kommer konsumtion samt utvärdering av produkten. 
Även Aronsson (2012) nämner turisten och genomgången av fem faser vid 
en turistresa. Som börjar med att den har upplevt ett behov, till 
planeringsperioden som sker innan resan, där Internetsökningen ingår. 
Sedan själva resan, uppehället på en eller flera platser, resan hem och till 
sist sortering av materiella och immateriella ting, såsom minnen och 
souvenirer.    
 
2.2 Vad är en destination?  
 
Konsumtion av en plats och vad är egentligen en turistdestination? 
Platser anses vara i konstant förändring och likaså även våra 
uppfattningar om platser. För att en plats ska kunna bli en destination 
behöver den attraktioner, aktiviteter, infrastruktur och ett utbud av 
stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen (Bohlin & 
Elbe, 2012; Aronsson, 2012). Inom området turism innebär begreppet 
destination en bestämmelseort eller en bestämd plats, dit någon reser eller 
är på väg under en bestämd tidsperiod. En destination är ett begränsat 
området som ofta är utformad för möjlighet att ta emot besökare och  
förknippat med turismnäringen. Men området kan även anses vara svårt 
att begränsa eftersom att en destination betraktas som dynamisk som 
ständigt förändras och utvecklas ihop med besökarna och aktörerna på 
plats (Aronsson, 2012).  

Destinationer kan ibland anses vara komplicerade att marknadsföra, 
eftersom de består av flera beståndsdelar som är med och skapar 
destinationens produkter och utbud. Platsen utgörs även av olika 
relationer mellan inblandade aktörer och är ett nätverk av människor. 
Exempelvis de lokala på platsen som innefattar sociala relationer, 
traditioner, utbildning etc. som gör att det skapas olika perspektiv på 
platsen (Fyall et al. 2006). Turister på en destination kan även uppfattas 
som ett marknadssegment som är med och påverkar dess innehåll, 
eftersom de tillfredsställer sina egna behov genom att konsumera de 
attraktioner och aktiviteter som finns på platsen. Det leder till att 
destinationer utvecklas kontinuerligt ihop med inblandade aktörer på 
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plats, som påverkar och förändras efter turisternas efterfråga (Aronsson, 
2012).  

2.3 Platsmarknadsföring  
 
Platsmarknadsföring är ett begrepp som innefattar olika 
marknadsföringsstrategier för att attrahera turister, invånare, besökare, 
företag och investeringar till en specifik plats. Platsmarknadsföring anses 
även vara ett viktigt verktyg att använda när man vill påverka turister och 
deras uppfattning av en plats (Månsson, 2015). 
 
Platsmarknadsförare behöver vara flexibla och kunna anpassa platsen för 
att göra den mer attraktiv på marknaden.  Därför är platsmarknadsföring 
en process som är kontinuerlig och måste anpassas efter de förändringar 
som sker (Hall, 1997). Från ett producentperspektiv ligger fokus på att 
konstruera, marknadsföra och att sälja en bild av en plats, för att skapa en 
efterfråga hos konsumenter (Campelo et al. 2011). Idag marknadsförs 
platser som en vara och platsens egenskaper används för att göra 
destinationen mer attraktiv, det är platsen karaktär som skapar 
attraktionskraft (Hall, 1997). Platser behöver, för att locka till sig turister 
ett utbud i form av natur- och kulturmiljö, evenemang, värdskap och 
infrastruktur (Tillväxtverket, 2014).  
 
Att platser kan marknadsföras som en vara har däremot fått kritik 
(Månsson, 2015), eftersom att processen att marknadsföra en destination 
kan anses vara komplex då den representerar människor och platsen 
(Campelo et al. 2011). Vid platsmarknadsföring är det därför viktigt att ta 
hänsyn till att de inte endast handlar om produktion och konsumtion av 
en plats. Utan att platser även är där individer och samhällen verkar, som 
skapar olika kulturer på platser genom sociala relationer och vanor (Hall, 
1997; Goodwin 1993). Det är ofta aktörerna på platsen som arbetar för att 
skapa en platsidentitet och vilken bild det är som dominerar beror mycket 
på vilken aktör som utövar störst makt (Aronsson, 2012). Det leder till att 
olika typer av bilder, av platser kan skapas beroende på vilka som är 
delaktiga i processen. Vid platsmarknadsföring blir det därför viktigt att 
inte frångå platsen traditionella och kulturella identitet, utan att 
betoningen av platsen bibehålls och dess karaktär kvarstår (Aronsson, 
2012).  
 
Platsmarknadsföringsorganisationer är till för att upprätthålla och öka 
turismnäringen till en destination, och idag använder de sig alltmer av 
Internet för att kunna nå potentiella konsumenter. Deras uppgift blir att 
marknadsföra destinationer genom att redogöra dess attraktioner, 
restauranger och hotell etc. (Wang & Russo, 2007). Riktar vi oss till 
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Sverige använder enligt SCB (2012) 80 % av svenskarna sig av Internet 
varje dag, där E-handel har blivit allt populärare. Mellan åldrarna 16 till 
74 år, var det ca 3 av 4 personer som mellan år 2011 till 2012 köpte en vara 
eller tjänst via Internet. Enligt statistiken är det resor (tåg, flyg, hyrbil etc.) 
och biljetter till evenemang som ligger på första och andra plats av vad de 
allra helst köper. På fjärde plats kommer att köpa semesterboenden 
(Internetstatistik, 2012).  
 
Internet har blivit allt vanligare att använda sig av för att marknadsföra 
destinationer och är ett enkelt sätt för destinationsföretag att tillgå med 
individualiserad information för turister (Castaneda et al. 2009). Att 
marknadsföra en plats med hjälp av bilder har också blivit populärare av 
destinationer och det som visualiseras är ofta landskap, landmärken och 
ikoner, som är exempelvis sådant som är känt för platsen. Som sedan 
används i broschyrer, tv-reklamer och på Internet (Jenkins, 2003). Visuell 
marknadsföring anses vara ett bra verktyg att använda eftersom att det 
kan återskapa verkligheten till konsumenter. Reklam och bilder är en typ 
av representation, och kan förutom att ge information till en konsument 
även skapa ett behov hos dem. För producenterna blir det viktigt att ha i 
åtanke att skapa en god kommunikation till konsumenten, och att det som 
kommuniceras även återspeglas som äkta och sanningsenligt hos både 
producent och konsument (Campelo et al. 2011).  
 
2.3.1 Platsvarumärke och image 
 
Framke (2012) menar att begreppet destination bör användas i 
marknadsföringssyfte eftersom det hjälper till att skapa varumärken och 
images för platser (Aronsson, 2012). Verktygen platsvarumärke och image 
kan påverka turister och deras val av resa. Ett platsvarumärke används för 
att kunna symbolisera destinationen och ska utgå ifrån vad som är 
specifikt för platsen och förmedla detta till mottagare (Aronsson, 2012). 
Genom varumärket kan platser även differentiera, utmärka och identifiera 
sig med platsen och visualiserar detta genom betydelser, symboler och 
värderingar. Det kan även användas för att förstärka och bibehålla platsers 
kulturella värde och påverka konsumenternas uppfattning om en 
destination, det blir platsens sätt att kommunicera till konsumenten 
(Aitken & Campelo, 2011). Viktigt är att varumärket för en plats baseras 
på trovärdighet utifrån platsen och att det som förmedlas är enhetligt. 
Enligt Campelo et al (2011) behöver tre principer tas i beaktande för att 
kommunicera varumärket, vilka är etik, förtroende och effektivitet för att 
varumärket ska kunna uppnå sitt mål. 
 
Genom platsvarumärke kan destinationer även kommunicera en 
platsimage, som kan användas för att profilera en plats. En image är ofta 
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något som är kopplat till turism, eftersom att den ofta används för att 
marknadsföra platser. Den används för att kunna locka till sig nya turister 
och få dem övertygade att resa till destinationen (Campelo et al. 2011). 
Platsimage är en övergripande bild som speglar en viss destination, och 
byggs upp av de som associeras till destinationen eller anses vara typiskt 
för den. De viktiga med en platsimage är att göra den så attraktiv som 
möjligt genom att använda de mest positiva aspekterna av destinationen. 
Men liksom varumärket måste även den kunna vara trovärdig och bilden 
som förmedlas via marknadsföringen måste även överensstämma med det 
som turisterna kan uppleva på platsen. Det är vanligast att destinationer 
använder sig av sina unika egenskaper, kultur och aktiviteter för att skapa 
en profil som ska locka till sig besökare (Heldt Cassel, 2012).  
 
2.4 Internets roll för turister och marknadsföring av 
destinationer 
 
Enligt Retz (2015) kommer besöksnäringen behöva anpassa sin framtida 
marknadsföring till den nya e-generationen. En generation som är 
ständigt uppkopplad på Internet och som främst använder det för att söka 
information och kommunicera. Turistföretagarna måste bli mer kunniga 
om generationen och öka sin digitala närvaron eftersom det är genom 
Internet som den nya generationen får inspiration till sina resmål och även 
är de sätt som de kommunicerar innan, under och efter en resa.  
 
Internet har under de senaste åren expanderat enormt och informationen 
som finns att tillgå kan anses vara obegränsad. Tillgången till information 
och utbud har skapat större konkurrens mellan företag och det blir mer 
komplicerat för dem att synas (Choi et al. 2006). Turistföretagen behöver 
därför göra en effektiv marknadsföring för att kunna sticka ut i mängden 
(Sari et al. 2006) och även att hålla en stark  marknadsföring (Rodriguez-
Molina et al. 2015) för att kunna locka till sig turister. Däremot har 
Internet samtidigt skapat en mängd fördelar för företag eftersom att det 
är en billig marknadsföringsplats att synas på och de kan tillhandahålla all 
information som turister behöver veta (Sari et al. 2006; Elliott & Boshoff, 
2009).  
 
Internet har en viktig roll när det gäller turister och deras beslutsfattande 
kring deras resande. Främst använder de sig av två typer av 
informationskällor för att underlätta deras reseplanering, det ena är 
marknadsföringskällor och det andra är icke-marknadsföringskällor. Det 
första kan vara reklam, broschyrer, guideböcker och massmedia och det 
andra syftar till vänner, släktingar och personliga erfarenheter (Kim et al. 
2007). Senare studier påstår även att bilder på hemsidor är viktiga i 
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turistens beslutsfattande, och har en starkare påverkan då turisten har 
större chans att välja en destination där hemsidan visar bilder med 
positiva associationer (Rodriguez-Molina et al. 2015). Kuttainen (2012) 
nämner även att Internet ger möjlighet till turister att kunna uppleva en 
destination innan de besöker platsen, genom panoramabilder, interaktiva 
bilder och animationer. Viktigt är även hur hemsidan är utformad med 
information och hur pass lätt den är att använda. En hemsidas möjlighet 
att övertyga turisten baseras på kvalitén på informationen, källans 
trovärdighet, varumärket och hemsidans kapacitet att hantera 
överföringar vid köp av resor (Rodriguez-Molina et al. 2015).  
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3. METOD 
 
Jag kommer att undersöka platsmarknadsföring genom att specifikt 
studera den visuellt genom en semiotisk bildanalys. Studien fokuserar på 
två svenska destinationer, Öland och Gotland, som båda är populära 
sommardestinationer. Intresset ligger i att undersöka vad de valda 
destinationerna väljer att marknadsföra via bilder på deras officiella 
destinationshemsida. Anledningen till valet av semiotisk tillvägagångssätt 
är att genom semiotiken kan jag förstå hur bilder används och skapar 
mening. Det semiotiska angreppsättet utgår också ifrån kontexten som 
bilden blivit till (Rose, 2012), vilket är av betydelse i min analys eftersom 
jag analyserar bilder i marknadsföringssyfte. 
 
3.1 Urval 
 
Studien har analyserat två liknande destinationer, i likhet med varandra 
syftar till liknande utbud av attraktioner, natur och kulturmiljö. 
Destinationerna är Sveriges största öar och är sedan länge välkända för 
svenska turister samt populära att besöka under sommarmånaderna. 
Vilket var anledningen till att dem valdes ut till min studie på grund av 
deras likheter som destination och med syfte att undersöka hur deras 
marknadsföringsstrategi ser ut, och om den kan skilja sig åt trots öarnas 
likheter.  
 
Gotland och Öland är två separata öar som är belägna i Östersjön, Gotland 
är Sveriges största ö och även Sveriges äldsta turistdestination (Kuttainen, 
2012). Gotland med sin enda tätort, Visby har ca 57 000 invånare, ön 
ligger ca 10 mil ifrån fastlandet och för att ta sig till ön måste turister resa 
med båt eller flyg. Under sommaren kan du besöka ett flertal evenemang, 
bland annat Medeltidsveckan och Almedalsveckan som båda är välbesökta 
av svenska turister.  Förutom evenemang finns det ett brett utbud av 
badplatser, stränder och campingplatser, samt sommar- och vattenlandet 
Kneippbyn som är anpassat för barn (Gotlands turistbyrå, 2016). I studien 
har bildanalysen genomförts på Gotlands officiella turistbyrås hemsida 
och företaget är privatägt. 
 
Öland som är Sveriges näst största ö är också en populär 
sommardestination i Sverige. Öland har ca 25 000 invånare och är kopplat 
till fastlandet genom Ölandsbron. På Öland finner du sevärdheter från 
Sverige historia såsom gamla väderkvarnar, fornminnen, boplatser från 
stenåldern, runstenar från vikingatiden och mest känt Borgholms 
slottsruin. Slottsruinen är idag en attraktiv sevärdhet med bland annat 
utställningar, guidningar och riddarskolor. Det är också på Öland som 
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kungafamiljen har sitt sommarhus, strax intill Borgholms slottsruin och 
hit kommer turister för att strosa i deras trädgård eller för att få en 
guidning. Öland har även ett brett utbud av stränder, badplatser och 
campingplatser och du kan även besöka Ölands djurpark som håller 
sommaröppet, här kan du träffa djur, bada och åka karuseller (Ölands 
turistbyrå, 2016). I studien har bildanalysen genomförts på Borgholms 
turistbyrås hemsida och företaget är kommunalägt. 
 
I urvalet av bilderna för respektive hemsida har jag valt att ta bilder som 
marknadsförs på första sidan eller i anslutning till den. I analysen av 
Gotlands hemsida har jag med tre olika bilder, varav de åtta bilder som 
totalt finns på första sidan.  Den första bilden återfinns högst upp på första 
sidan, den andra bilden ligger strax under den första. Den sista bilden har 
hämtats från en undersida som jag kommer till när jag klickar på rubriken 
strax intill bild nummer två. I analysen av Öland har fyra bilder valts ut 
varav de tolv som finns på första sidan. Den första bilden är en bakgrund 
till hemsidan och de tre andra bilderna återfinns i ett bildspel överst på 
hemsidan. Anledningen till att jag inkluderar bakgrundsbilden i analysen 
utöver de tre huvudbilderna är för att bilden blir det första som syns på 
hemsidan. För att den är återkommande men ändå inte är hemsidans 
fokusbild då den är täcks av annan information.  
 
3.2 Analysmetod 
 
I följande avsnitt kommer semiotik och bildsemiotiken att presenteras, 
samt hur bildanalysen har genomförts genom att beskriva denotation och 
konnotation. Därefter kommer jag stegvis förklara hur analysen har gått 
tillväga.  
 
3.2.1 Semiotik och bildsemiotik 
 
Kultur är något som produceras och reproduceras i vårt samhälle, kultur 
kan sägas handla om ”delade meningar”, som utbyts genom språket (Hall, 
1997). Kultur är en viktig faktor när vi vill förstå hur representationer 
tillkommer, eftersom det är inom kulturer som tecken och symboler 
skapas. Det är genom symboler och tecken som vi kommunicerar och 
skapar våra betydelser. Dessa tecken och symboler kan vara musik, 
skrivna ord, bilder, objekt etc. och representerar våra idéer, tankar och 
känslor vidare till andra människor. Dessa betydelser produceras 
kontinuerligt i och med våra dagliga utbyten och personliga interaktioner 
med människor (Hall, 1997).  
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Semiotik används för att förklara hur tecken skapar mening, och hur 
människor kommunicerar med hjälp av tecken, ikoner och symboler. En 
semiotisk analys kan, med hjälp av olika begrepp redovisa betydelsen som 
produceras genom tecken (Rose, 2012). I den här studien kommer den 
semiotiska analysen att behandla tecken i form av bilder, eftersom 
metoden är semiotisk bildanalys. Bildsemiotik kan ses som en inriktning 
inom semiotiken, som specifikt fokuserar på bilder och ger verktyg till att 
analysera dem systematiskt (Skåreus, 2014). För att förstå bilders 
betydelse används semiotikens verktyg för att bryta ned bilder i delar, för 
att förklara och förstå dess innehåll.  
 
Semiotiken kan även kallas ”studien av tecken”, eftersom tecknen i bilden 
är den centrala delen som studeras. Vad menas då med tecken? Tecken är 
olika slags representationer för våra idéer, koncept och känslor som 
människor använder sig av för att kunna kommunicera med andra 
människor, för att kunna göra sig förstådda. Det är via ett tecken som vi 
kan se en betydelse. På samma sätt som vi använder språket för att 
representera något, kan vi använda bilder på samma sätt, som ett 
representationssystem (Hall, 1997). Exempelvis kan bilder kommunicera 
betydelser för personer, evenemang eller scener. Musik är också ett 
exempel på kommunikation, där noter fungerar som tecken och kan 
kommunicera känslor och tankar hos människor.  
 
De som finns studerat inom semiotiken härleds till största del från 
Schweizaren Saussure som är känd inom språkvetenskap, Saussures 
tankesätt kretsade till stor del kring språkliga representationer. Saussure 
menar på att tecken endast fungerar tillsammans med associationer 
förknippade med dem. Ett tecken kan förklaras i två delar, betecknande 
och den betecknade (Hall 1997). Betecknande är det du ser, exempelvis en 
figur eller ett ord, och den betecknade är det som du associerar till ordet 
eller figuren. Exempelvis om du ser en bild på en strand (betecknande) 
associeras det kanske till sol, bad och semester (den betecknade).  
 
Semiotiken fokuserar även på diskursen i tecken. Enligt Michel Foucault 
(refererad i Hall, 1997:44) handlar diskurser om hur vi resonerar och 
pratar kring något och i relation till objekt eller sociala aktiviteter. 
Skillnaden mellan semiotik och diskurs är att semiotiken fokuserar på hur 
representationer producerar meningen. Medan diskurser inriktar sig mer 
på effekterna och konsekvenserna av representationer (Hall, 1997). 
Semiotik intresserar sig även därmed för mottagandet av ett tecken, det 
vill säga vilken betydelse som exempelvis en bild kan förmedla hos 
betraktaren (Bal & Bryson, 1991; Rose, 2012).  
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Enligt Bignell (2002, refererad i Rose, 2012) kan det semiotiska 
tillvägagångssättet appliceras på allt visuellt material och hjälper även till 
att förklara bildens betydelse genom dess innehåll. Det semiotiska 
tillvägagångssättet är användbart när det handlar om reklambilder, 
eftersom det inom semiotiken även är viktigt att analysera bilden i 
sammanhanget som den blivit till (Skåreus, 2014; Rose, 2012). Slutsatser 
kan även dras om de bakomliggande systemet till en bild och förklara vad 
bilder säger i allmänhet (Sonesson, 2010), genom att peka ut innehållet 
och synliggöra normer och värderingar (Skåreus, 2014).  
 
Enligt Hall (1997) finns det tre angreppssätt att använda när man vill 
förklara hur bilder och ord kan skapa mening. Den första är den reflexiva, 
som utgår ifrån att språket fungerar som en spegel och förklarar betydelser 
som redan existerar, som en imitation. Det andra angreppssättet är det 
avsiktliga och fungerar som en motsats till den första. Där 
representationer uppfattas och skapas utifrån betraktaren och blir 
individuell utifrån hur personen ser på världen. Till sist har vi det 
formalistiska angreppssättet, vilket också är det som jag kommer att utgå 
ifrån i min studie. Det formalistiska sättet handlar om att saker inte har en 
bestämd betydelse, utan dem skapas utifrån människor, och deras 
användning av begrepp och tecken. Vilket är relevant att studera vid 
marknadsföring då reklambilder kan skapa olika uppfattningar hos 
människor, och tolkas på olika sätt utifrån kultur och värderingar.  
  
3.2.2 Denotation och konnotation.  
 
Liksom betecknande och den betecknade kan vi även beskriva bilder 
genom att använda oss av denotation och konnotation för att bryta ned en 
bild i beståndsdelar. Denotation är den beskrivande delen i en bild och 
förklarar vad som faktiskt finns i bilden utan tolkning, en kärnbetydelse 
(Hall, 1997; Rose, 2012). Exempelvis en bild av ett hus med träd så 
beskriver den miljön (träden), attribut (huset), händelser och figurer. 
Konnotation är den tolkande delen i bilden som får oss att associera något 
i en bild med redan etablerade, kodifierade och delade associationer som 
finns i samhället. Värt att nämna är att konnotation inte får blandas ihop 
med associationer som baseras på individuella och personliga åsikter utan 
konnotation är associationer som uppfattas lika av en stor grupp 
människor (Gipsrud, 2002). Utifrån detta kan ett antagande göras att 
denotationen kan vara densamma i de flesta fall medan konnotation kan 
varieras utifrån situationen och olika kulturer. Det är viktigt att skilja 
mellan denotation och konnotation och ha i åtanke att bilder kan ha olika 
betydelser för olika individer, under olika tider och på olika platser. 
Meningen eller betydelsen för symboler och tecken kan förändras över tid 
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och det som en gång ansågs som något positivt kan senare ändras till något 
negativt eller tvärtom (Gripsrud, 2002).  
 
3.2.3 Bildanalys 
 
Vad är då en bild? Enligt Kjorup (1983) används bilder som språkliga 
uttryck och förmedlar budskap. Men bilder kan mer än att bara sända 
betydelser till mottagare, de kan även påverka bildskapande, rykte och 
kulturer för platser genom att förmedla olika betydelser (Campelo et al. 
2011). Bilden har en funktion till att avbilda saker och ting i vår omvärld, 
och är ett bra verktyg för att kunna återge verkligheten och får oss att 
förstå den (Åberg, 2004; Campelao et al. 2011). Enligt Foucault så 
påverkas en bilds betydelse i största mån av hur vi ser på den och att 
bildens betydelse blir komplett tillsammans med betraktaren. Det är 
betraktaren som skapar meningen i bilden genom att identifiera sig själv i 
den och Foucault menar på att betydelsen blir en dialog mellan bild och 
betraktare (Hall, 1997). Det är även viktigt att se bilden ur dess sociala 
kontext, utifrån det sammanhang som den är skapt för (Rose, 2012, Åberg, 
2004). Genom att behandla reklambilder som kulturella konstprodukter 
kan vi koppla dem till kulturer och förstå hur de kan hjälpa till att skapas 
(Schroeder, 2004). I denna analys utgår studien ifrån bilder från 
destinationshemsidor och därför kommer analysen även utgå ifrån att 
dem skapats i marknadsföringssyfte.   
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
Destinationshemsidorna som analysen och studien utgått ifrån är 
utformade i syfte att marknadsföra destinationerna och avsändarna till 
hemsidorna är turistbyråerna för respektive destination. Analysen har 
endast utgått ifrån bilderna och uteslutit den text som finns i anslutning 
till dem, på grund av att kunna göra bildanalysen utan att bli påverkad av 
annan information. I studien kommer jag ha tolkningsföreträde, vilket 
betyder att personen i fråga som analyserar bilden tar sig rätten att tolka 
bilden på sitt sätt, där fler tolkningar än en är möjlig (Skåreus, 2014). 
 
Bildanalysen inleds med att stegvis förklara bildernas innehåll med hjälp 
av denotation, de vill säga en beskrivning  av bildens byggstenar som form, 
innehåll, genre, material, färg, ljus, linjer och storlek. Sen materiella 
egenskaper såsom position i förhållande till objektet, skärpa och bilddjup 
(Schroeder, 2004). Därefter kommer jag att analysera och associera 
innehållet i bilden genom en konnotation. Genom att bryta ned bilden i 
mindre delar och förklara den genom denotation och konnotation kan 
representationen av bilden analyseras, vilket är nödvändigt för att förstå 
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den kulturella meningen (ibid). Jag kommer i min analys försöka att hitta 
teman hos bilderna, både synliga och osynliga.  
 
Eftersom analysen baseras på min egna tolkning kan det även bli en 
svaghet i metoden, på grund av att tolkningar och betydelser kan skiljas åt 
beroende på vem som betraktar bilden. Liksom Foucault (refererad i Hall, 
1997) nämner bildas en dialog mellan betraktaren och bilden, vilket 
innebär att betydelser kan komma att skiljas åt. Det betyder även att 
resultatet som analysen kommer fram till inte heller är generaliserbart. 
Men genom min studie påvisar jag hur jag genom ett, av många olika 
tillvägagångsätt kan genomföra en bildanalys av marknadsföring. 
 
Resultatet i analysen har sedan återkopplats till tidigare studier och 
forskning inom området platsmarknadsföring. Bilderna på hemsidorna 
har även jämförts mot varandra för att undersöka om det finns skillnader 
eller likheter i deras digitala marknadsföring. De vill säga om val av bilder 
på hemsidorna ser olika ut, förmedlar olika budskap eller är likartade. 
Enligt Barnet (1997) är en jämförelse mellan bilder en grundläggande del 
i bildanalys för att kunna skapa sammanhang i tolkningsprocessen. Det är 
genom jämförelsen vi kan peka ut det unika hos något genom att jämföra 
det med något annat (Schroeder, 2004).  
 
Bildanalys är en lämplig metod att använda i studien eftersom jag vill 
fokusera på den visuella marknadsföringen och för att få ökad förståelse 
för bildernas betydelse vid digital marknadsföring, då bilderna kan vara 
det som framställer destinationen. Valet av semiotiskt angreppssätt i 
analysen baseras på att vilja förstå bildens betydelse, ihop med kontexten 
som den blivit till.  Vilket är av relevans i studien eftersom bilderna är 
avsedda att användas för marknadsföring och för att kunna förstå 
budskapen som de kan förmedla.  
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4. RESULTAT 
 
Här presenteras resultatet från analysen, först kommer en beskrivning 
genom denotation av bilderna från urvalet och därefter konnotation och 
analys. Sedan kommer bildanalysen och tolkning av bilderna att kopplas 
till tidigare studier inom området platsmarknadsföring.  
 
4.1 Gotland 
 
Det första du möts av när du öppnar Gotlands destinationshemsida är en 
avlång horisontell bild, tillsammans med ett flertal underrubriker som du 
kan klicka dig vidare på om du söker specifik information om attraktioner, 
mat och fakta om ön. Överst på hemsidan finns deras logotyp tillsammans 
med texten ”Gotlands officiella besöksguide”.  
 
4.1.1 Denotation 
 
Genom denotationen kommer jag att beskriva bildens figurer, miljö och 
händelser. Jag kommer även att beskriva bildernas ljus, komposition, 
färg och form, samt hur bilden är framställd.  
 
 

	
Figur 1 Reklambild från Gotlands hemsida: Vy med byggnader 
Källa: Gotland.com 

 
Den första bilden (Figur 1) som jag inkluderat i min analys är den första 
bilden du möts av på hemsidan. Bilden är rektangulär och täcker större 
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delen av första sidan. Hela bilden är i skärpa och fotografen står på långt 
avstånd ifrån de objekt som finns med i bilden. Den övre delen av bilden 
består av en ljusblå himmel som är täckt av moln, färgerna på himlen 
skiftar i nyanserna ljusblå och vit med inslag av lila. Nedre delen av bilden 
är en stor yta med gräs och blommor, färgerna skiftar i nyanserna grönt 
och rött. I mitten till höger av bilden, i periferin skymtar en smalare rand 
med mörkblå färg som är vatten och befinner sig på långt avstånd ifrån 
övriga objekt i bilden som är mer centralt placerade. Centrerat i bilden 
ligger en gård, som är huvudmotivet i bilden och består av tre byggnader. 
De ligger horisontellt i bilden, byggnaden till vänster står så att gaveln är 
vänd mot fotografen, en byggnad i mitten står horisontellt med bilden och 
en mindre till höger med gaveln mot fotografen. Byggnaden i mitten är i 
vitgrå färg och har två skorstenar med ett brunt tak. Byggnaden har fem 
fönster med utsikt över gräset och blommorna. Mellan byggnaden i mitten 
och den till höger står två träd, trädkronorna är gröna. Bakom träden 
befinner sig en fyr, fyren är röd med tre vita ränder som går horisontellt. 
Längs mittenbyggnadens vänstra sida löper en häck, som går fram till den 
vänstra byggnaden. Byggnaden har röd färg med svart tak. Runt gården 
finns det även en stenmur. I förgrunden av bilden börjar en tvådelad 
grusväg, den ena vägen går rakt fram till gården, medan den andra svänger 
av mot höger och leder fram till horisonten.   
 

	
Figur 2 Reklambild från Gotlands hemsida: Strandvy 
Källa: Gotland.com 

 
Den andra bilden (Figur 2) jag har valt att analysera finner jag strax under 
första bilden och är en av det första du ser när du scrollar längre ner på 
hemsidan. Bilden är först en kvadrat som täcker högra delen av hemsidan, 
när jag klickar på bildens tillhörande rubrik ”planerar du ditt besök på 
Gotland?” kommer jag in på en undersida där bilden omvandlas till en 
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horisontell avlång bild som täcker större delen av webbsidan. Hela bilden 
är i skärpa och även här står fotografen på ett längre avstånd ifrån de 
objekt som befinner sig i bilden. Övre delen av bilden föreställer en ljusblå 
himmel tillsammans med enstaka vita moln. Till höger i bilden finns det 
vatten som är blått med nyanser av ljus. Till vänster i bilden möts vattnet 
mot land, där stenar bildar en bukt. På land befinner sig ett antal större 
stenar, några av dem befinner sig nära vattnet och en del av dem befinner 
sig längre in mot land. Intill stenarna finns även buskar, dem är gröna och 
skiftar från nyanserna ljust till mörkt. Vattnet tillsammans med himlen 
bildar en bakgrund av bilden medan stenarna och buskarna befinner sig i 
förgrunden av bilden. I bilden finns även sju människor, dem har 
färggranna kläder på sig och befinner sig på olika platser i bilden, fyra av 
dem befinner sig vid olika stenar och är i oskärpa. Tre personer befinner 
sig längre bort vid vattnet och även dem är i oskärpa.  
 
 

	
Figur 3 Reklambild från Gotlands hemsida: Glatt barn 
Källa: Gotland.com 

 
Den tredje och sista bilden (Figur 3) som jag valt att analysera på Gotlands 
hemsida finner jag på en undersida efter att ha klickat mig vidare in på 
rubriken ”80 mils kust, Sveriges största ö – fantastisk natur”. Bilden 
kommer upp som en horisontell avlång bild, och täcker den centrala delen 
av sidan. Till höger i bilden är det ett barn, barnet är i närbild och det är 
bara överkroppen som syns i bilden, översta delen av huvudet är urklippt 
från bilden. Barnet är en flicka, hon har öppen mun med halvslutna ögon, 
hennes hår är mörkbrunt. Hon har en ljusblå jeansjacka på sig och håller 
upp sin ena hand framför sig som är knuten, strax under hakan. 
Bakgrunden i bilden är i oskärpa och i den övre delen av bilden finns det 
en diagonal med vatten, vattnet skiftar i blåa nyanser. I den undre 
diagonalen finns det gräs och stenar, gräset är grönt med ljusa nyanser.  
 
4.1.2 Konnotation och analys 
 
Den första bilden visar en bondgård, då de två byggnaderna till höger och 
vänster är lador eftersom byggnaderna är mindre och varken har skorsten 
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eller fönster. Till skillnad från byggnaden i mitten, som är ett hus med 
fönster och skorstenar som betyder att någon kan bo där. Bilden ser ut att 
vara tagen en solig eftermiddag på sommaren då skuggorna är långa och 
solen står lågt på himlen och reflekteras i fönsterna. Gården på bilden 
förknippar jag med historia på grund av husets gråa fasad och tegeltak som 
tyder på att det är byggt för länge sedan, gården är en plats som har 
bevarats från en äldre tid. Bilden förmedlar känslan av lugn och stillhet, 
det finns ingen rörelse i bilden vilket inger en känsla av en plats dit någon 
kan komma och uppleva naturen. Här upplever inte turisterna en storstad 
med puls, fart eller fläkt, utan istället en känsla av genuinitet och lugn.  
 
Den andra bilden i analysen är troligtvis ett arrangerat foto, med en familj 
som är på utflykt. De fyra människorna som är närmast i bilden är 
troligtvis i sällskap och två av människorna ser ut att vara äldre vilket 
betyder att det är en stereotypisk familj med mamma, pappa och deras två 
barn. De tre personerna längre bort i bilden är troligtvis inte i sällskap med 
familjen, men ser ut att även de kan vara en familj eller i sällskap med 
varandra. Bilden är fotad under sommaren med en skinande sol och öppet 
hav, och människorna på bilden är lättklädda med t-shirt och shorts. 
Stenarna på bilden är raukar, något som är både välkänt för Gotland och 
en attraktion för turister att se på. Barnen till familjen klättrar på raukarna 
och upplevs vara bekymmerslösa och glada, bilden vill förmedla en 
barnfamilj på semester under en svensk sommar med sol och bad.  
 
Den tredje bilden är på ett glatt barn som skrattar. Även den här bilden är 
tagen under sommaren då hon har en tunn jacka på sig och gräset i 
bakgrunden är grönt.  
 
4.2 Öland 
 
Ölands destinationshemsida skiljer sig åt från Gotlands hemsida genom 
att förstasidan har en bakgrundsbild, bilden är bestående oavsett till 
vilken undersida som du klickar dig vidare till. Men liksom Gotlands 
hemsida finns information och undersidor att klicka sig vidare på för att 
få mer information om boende, mat och aktiviteter etc. Över 
bakgrundsbilden finns även ett bildspel med fyra olika bilder som 
återkommande byts ut. Jag har valt att inkludera bakgrundsbilden samt 
tre bilder från bildspelet i min analys.  
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4.2.1 Denotation 
 

	
Figur 4 Reklambild från Ölands hemsida: Strand och byggnad 
Källa: Oland.se 

 
Först kommer jag kort att beskriva bakgrundsbilden som befinner sig 
bakom den översta bilden (Figur 4), innan jag övergår till att beskriva de 
tre bilderna i bildspelet. Den övre delen av bakgrundsbilden är i blå färg 
med enstaka vita nyanser. Diagonalt i den undre delen av bilden är det en 
mörkare ton av blå färg som är vatten. Till höger om diagonalen finns det 
stenar, stenarna är i ljusgrå färg, och några av dem som skiftar till mörkgrå 
färg. Stenarna är det som ligger i fokus i bilden, i förgrunden av bilden syns 
gröna grässtrån, dessa är i oskärpa.  
 
Bilden som befinner sig ovanpå bakgrundsbilden i figur 4 är den första 
bilden som befinner sig i bildspelet. Bilden är formad som en rektangel. 
Bilden är tagen på långt avstånd i ett fågelperspektiv till objektet i bilden, 
som är en byggnad. Byggnaden är i skärpa och det centrala i bilden. 
Byggnaden har en nyans av grå färg och är av fyrkantig form med rundade 
hörn, formen utgörs av väggar och väggarna har horisontella rader av 
fönster. Intill byggnadens högra sida ligger det två byggnader i mindre 
storlek, även dem är i nyansen grå. Mellan den större byggnaden och de 
mindre befinner sig ett träd, trädkronan är grön. Byggnaderna är belägna 
på en upphöjning från marken och runt den går en mur som är i färgen 
grå. Framför muren går en grusväg och intill vägen står två vita tält. I den 
övre delen av bilden formas en diagonal med skog, skogen befinner sig 
bakom den stora byggnaden, skogen skiftar i flertal nyanser mellan grönt 
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och gult. Intill skogen ligger det även tre mindre hus, dessa är i oskärpa 
och är delvis gömda bakom träd.  
 

	
Figur 5 Reklambild från Ölands hemsida: Idyllisk gård 
Källa: Oland.se 

 
På den andra bilden i bildspelet (Figur 5) står fotografen ett par meter 
ifrån huvudobjektet i bilden, i höjd med det som befinner sig i förgrunden 
vilket skapar ett djup i bilden. Objektet i bilden är ett hus, huset är rött 
med vita knutar. Taket på huset är i orange färg och är format med räfflor. 
Huset har en blå dörr och två fönster på vardera sida om dörren samt ett 
mindre fönster på vänstra gaveln. Ovanför dörren hänger en flagga, 
flaggan är i blå och gul färg. Framför dörren finns även en trappa, på 
trappen står två blomkrukor. Framför huset finns det grönt gräs och till 
vänster framför huset står tre vita stolar tillsammans med ett vitt bord. 
Runt omkring och bakom huset finns det träd och buskar, trädtopparna 
och buskarna är gröna. Bakom träden skymtar även himlen fram som är 
ljusblå med vita moln. I förgrunden av bilden finns det två buskar med 
blommor, bladen är gröna och blommorna i rosa och vit färg. Mellan 
buskarna står det en vit grind och utmed grinden ligger det stenar på hög, 
stenarna befinner sig precis framför buskarna.  
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Figur 6 Reklambild från Ölands hemsida: Tallrik 
Källa: Oland.se 
 
I den tredje och sista bilden (Figur 6) står en vit rektangulär tallrik 
centrerat i bilden, på tallriken ligger det mat. Tallriken är placerad på en 
vit duk och tallrikens kortsida är vänd mot kameran, fotografen har 
således tagit bilden ifrån sidan. På andra sidan av tallriken ligger det en 
gaffel, den är silverfärgad. Bakom gaffeln ligger det ytterligare en tallrik, 
även den är vit men av mindre storlek och cirkelformad. På tallriken ligger 
en kniv tillsammans med bröd. Till höger i bild och framför tallriken står 
det två glas, det ena glaset är cirkelformat och avlångt samt innehåller en 
färglös genomskinlig vätska och är nästan fyllt till kanten. Det andra glaset 
står delvis skymt bakom det första glaset, endast den övre delen syns som 
är ovalt, glaset är halvfullt med en beige vätska. Framför glasen och i 
förgrunden av bilden står det en brun flaska, den är i oskärpa och bara den 
översta delen av flaskan är med i bild. Flaskan bidrar till att skapa djup i 
bilden. Översta delen i bilden är i oskärpa och blir en bakgrund till bordet. 
Bakgrunden är i nyanserna vit och grå, förutom i mittersta delen där gröna 
och röda färger bildar en cirkelform. 
 
4.2.2 Konnotation och analys 
 
Bakgrunden till hemsidan är en stenstrand med utsikt över havet. Bilden 
är tagen en varm sommardag eftersom solen lyser på en klarblå himmel. 
Bilden inger en känsla av en lugn och stillsam plats. Troligtvis kan bilden 
finnas i bakgrund i syfte att marknadsföra Öland till turisten på ett mer 
omedvetet sätt. Det är möjligtvis inte den första bilden som besökaren 
tittar på, men omedvetet lägger märke till eftersom den hela tiden finns 
som bakgrund samtidigt som besökaren klickar sig runt på hemsidan.  
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Den andra bilden i figur 4, den första bilden i bildspelet är ett flygfoto som 
visar Ölands slottsruin, som är en av Ölands huvudattraktioner. Att 
marknadsföra en attraktion kan skapa möjlighet att locka till sig turister, 
eftersom de gärna vill ha information om destinationens utbud redan 
innan resan.  
 
Den tredje bilden i analysen (Figur 5) visar en sommaridyllisk gård med 
ett rött fritidshus med vita knutar. På bilden finns även den svenska 
flaggan som symboliserar den svenska kulturen. Bilden ser ut att kunna 
vara arrangerad eftersom alla möbler står iordning och gräset är nyklippt. 
Det finns ingen rörelse eller händelser kring huset vilket inger en 
bekymmersfri, harmonisk och stillsam plats där turister kan koppla av och 
njuta av sin semester.  
 
Bild nummer fyra, och tredje bilden i bildspelet (Figur 6) visar en elegant 
tallrik med en omsorgsfull uppläggning av maten. Glasen på bilden 
innehåller vatten och vin, och troligtvis kan det vara en dessert på bilden 
som har serverats ihop med en middag. Bilden ser ut att vara tagen på en 
exklusivare restaurang.  
 
Bilderna som syns på Ölands destinationshemsida har en viktig del i deras 
marknadsföring av destinationen. Genom att stort fokus ligger främst på 
att marknadsföra utbudet på ön genom att visualisera de aktiviteter, 
sevärdheter och boenden som finns. Syftet är även att ytterligare vilja 
övertyga turisten via hemsidan genom att tydliggöra den svenska kulturen 
i sina bilder och visa bilder av sommaren, som är den populäraste tiden på 
året att besöka destinationen.  
 
4.3 Skillnader och likheter i de visuella representationerna av 
Öland och Gotland 
 
I analysen noterades det att båda destinationshemsidorna använder sig av 
samma strategi i sin marknadsföring, att återge bilder som speglar öarnas 
natur- och kulturmiljö. Däremot använder Ölands destinationshemsida 
sig av ett större antal bilder på hemsidan, med flera olika genrer som 
innehåller attraktioner, kultur, mat och boenden. Medan Gotland 
använder färre bilder, där fokus ligger i att återge främst natur och 
kulturmiljön med strand och landskapsbilder. På Ölands 
destinationshemsida upplever jag det som att turisten får ett större 
perspektiv  av destinationen genom att det finns bredare och större 
variation av bilder på specifika boenden och upplevelser. I jämförelse med 
Gotland som använder sig av bilder som är relativt lika varandra och 
varken visar specifika attraktioner eller evenemang på ön förutom raukar. 
Vilket jag upplever är den enda skillnaden, att antalet bilder som används 
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för att framställa destinationen via marknadsföringen varierar. Utöver det 
framställer båda destinationerna liknande bilder med liknande images, en 
plats som karaktäriseras av sommaridyll, natur, kultur och avkoppling.  
 
Det finns även en likhet i båda webbsidornas utformning genom att de 
använder sig av en första sida och tillhörande undersidor. Båda 
hemsidorna tillgår med information om boende, mat, aktiviteter och 
sevärdheter och använder sina bilder i anslutning till text.   
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5. DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att undersöka hur Öland och Gotland representeras 
visuellt via deras destinationshemsidor med hjälp av en semiotisk 
bildanalys. Syftet var att undersöka vilken image och budskap som 
förmedlas via bilderna och om några skillnader eller likheter kunde 
urskiljas i deras marknadsföring.  
 
Övergripande så använder båda destinationshemsidorna överlag en stor 
mängd bilder i sin marknadsföring, däremot har Öland en större mängd i 
jämförelse med Gotland. Jag får uppfattningen av att bilderna främst 
används till att kunna förmedla budskap till besökaren på hemsidan, vilket  
Kjorup (1983) även nämner ofta är det som bilder används till. Bilderna 
används också som ett verktyg för att kunna framställa och visualisera 
destinationen genom hemsidan (Åberg, 2004; Campelo et al. 2011). Detta 
baserar jag utefter att bilderna som används i marknadsföringen främst 
återspeglar destinationen och attraktioner förknippade med den.  
 
För att marknadsföra en destination behöver platsen positionera sig och 
skapa en attraktiv bild att förmedla till turister så att dem lockas att resa 
till platsen (Campelo et al. 2011). I marknadsföringen av Gotland så 
förmedlas via bilderna, en destination med genuinitet, unicitet och 
avkoppling. Bilderna återspeglar främst naturbilder och glada människor. 
Varken Öland eller Gotland framställs som platser med fart, storstadspuls 
eller massturism och intressant för Gotland är att ingen av bilderna i 
analysen framställer evenemang, Visby eller specifika attraktioner 
förutom raukar, vilket däremot är unikt för Gotland. Evenemang däremot 
är något som Gotland kan förknippas med eftersom ön håller ett flertal 
välkända sådana under sommaren, som är välbesökta av turister. Men 
något som det inte väljer att använda i marknadsföringen på hemsidan. 
De bilder som istället framställs är med en bondgård, barn och en familj, 
något som enligt mig kan vara bilder som är tagna vart som helst och inte 
specifikt behöver kopplas till ön Gotland. På grund av att jag besöker 
Gotlands hemsida, utgår jag ifrån att bilderna är tagna på ön. Men bortser 
jag ifrån den vetskapen kan bilderna istället bli intetsägande om 
destinationen. Däremot är det vid platsmarknadsföring viktigt för 
destinationer att lyfta fram vad som är unikt och speciellt för platsen, en 
anledning anses vara att destinationer behöver stå ut i mängden bland 
andra destinationer och inte bli homogena (Aronsson, 2012). Något jag 
kopplar till Gotlands marknadsföring, som främst använder bilder som 
speglar det unika med ön som raukar och natur. Att använda platsens 
egenskaper är nödvändigt i marknadsföring för att skapa en mer attraktiv 
destination för turisterna (Hall, 1997). Detta framgår eftersom strategin i 
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första hand inte är att marknadsföra en attraktion, evenemang eller 
tätorten Visby, utan att den första bilden på hemsidan visar en Gotländsk 
gård i en lantlig idyll.  
 
Öland däremot använder bilder som specifikt visar en av deras 
huvudattraktioner (se figur 4) som är Borgholms slottsruin, vilket betyder 
att bilden kan kopplas till destinationen. Liksom Hall (1997) menar är det 
ofta i marknadsföring det som kännetecknar en destination som återges 
och vad turisten kan koppla ihop destinationen med, exempelvis en 
specifik attraktion. En attraktion som också bör vara det som ska locka 
turisten att vilja resa till platsen, vad som ska vara det som övertygar 
turisten till att förflytta sig, bestämma sig och resa till destinationen. I 
detta fall kanske Slottsruinen inte är en specifik attraktion som får turister 
att bli övertygade att resa dit, men kan ändå bidra till att skapa en bild till 
konsumenter, att Öland är en plats med upplevelser och kultur. Den image 
som förmedlas av destinationen Öland är en destination med 
sommaridyll, avkoppling men tillsammans med aktiviteter.  
 
Ölands hemsida använder också en bredare genre på bilderna vilket gör 
att jag som besökare till hemsida kan få en större uppfattning av 
destinationen. Bilderna som används på Ölands hemsida är enligt mig, i 
jämförelse med Gotland, tydligare när det handlar om syftet att 
marknadsföra en destinationen. Eftersom bilderna ger mig en större 
överblick av utbudet, vilket inger en tydligare bild av vad jag kan förvänta 
mig på destinationen om jag reser dit.  
 
Som tidigare nämnt börjar turistens resa oftast redan i hemmet då den 
upplever ett behov av att resa (Kuttainen, 2012; Aronsson, 2012), i de 
skedet blir det viktigt för platsmarknadsförare att skapa och möta det 
behovet hos turisten. Att platsmarknadsförare förstår vad det är som 
väcker intresset hos turisten, vilka attraktioner, upplevelser och känslor 
som turisten efterfrågar. Det blir således viktigt att sälja in platsens utbud 
på ett tydligt och övertygande sätt och med bilder som hjälpmedel för att 
återskapa vad som är attraktivt med platsen. Bildernas betydelse blir 
därför viktigt, eftersom hur dem representerar destinationen kommer 
påverka hur väl något upplevs som attraktivt hos betraktaren. Som Hall 
(1997) nämner är det en dialogen mellan bild och betraktaren, och vad 
betraktaren associerar och upplever i bilden är det som skapar en känsla 
hos personen. Bilder i marknadsföring kan således behöva ha en brett och 
tydligt budskap, för att kunna förmedla en specifik känsla hos så många 
som möjligt som betraktar bilden. Alltså de bilder som produceras i syfte 
att marknadsföra en plats, behöver återskapa en destination med en tydlig 
karaktär i marknadsföringen för att kunna spegla destinationen på det sätt 
som platsmarknadsföraren vill. Även att budskapet som förmedlas når 
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fram på ett likartat sätt, till en så bred målgrupp som möjligt. Vilket jag 
tror är en marknadsföringsstrategi som båda destinationshemsidorna 
lyckats med genom att bilderna är sammanhängande och förmedlar 
liknande budskap. Betraktaren till hemsidorna förmedlas inte av dubbla 
budskap, utan de får en övergripande bild av destinationen. 
Marknadsföringen av båda destinationerna följer på så sätt en röd tråd, på 
grund av att bilderna för respektive destination går inom samma tema. 
Med tema menar jag att bilderna följer liknande färg, form och ljus och att 
bilderna återspeglar inget annat än destinationen.   
 
Även internetsökningen påverkar turistens val av resmål, beroende på hur 
effektiv sökningen går till och hur väl detaljerad informationen är (Kim et 
al. 2007). Vilket kan relateras till den mängd bilder som Öland och 
Gotland använder på respektive destinationshemsidor. Att dem är 
placerade på ett sätt där bilderna blir det första som besökaren ser på 
hemsidan och även som i fallet på Ölands hemsida, att bakgrundsbilden 
är återkommande. Båda destinationshemsidorna använder flera bilder 
vilket kan underlätta för informationssökningen för turisten, genom att 
samtidigt som de söker fram information på hemsidan kan titta på bilder 
och skapa sig en uppfattning om destinationen. 
 
Internet är även en plats där information ständigt kan uppdateras och 
bytas ut, vilket kan påverka marknadsföringen och strategierna med tiden. 
Eftersom platser ständigt förändras utefter producenter och konsumenter 
på plats (Kim et al. 2007) behöver även marknadsföringen av platsen 
förändras. Detta för att det som marknadsförs ska kunna bibehålla sin 
trovärdighet till konsumenten. Gotland och Öland är som tidigare nämnt 
två redan etablerade destinationer för svenska turister (Kuttainen, 2012), 
samt att Sverige har en hög andel inhemska gästnätter (strategi2020) tror 
jag påverkar svenska destinationers marknadsföring. Som kan innebära 
att destinationernas marknadsföring kanske inte behöver vara så 
omfattande, i och med att turister redan kan ha kunskap och en förutfattad 
bild av destinationerna. Det blir således istället viktigare för 
destinationerna att i deras marknadsföring använda sig av den redan 
etablerade image som finns och att återspegla och förvalta den via 
hemsidan.  
 
5.1 Skillnader och likheter i marknadsföringen 
 
Enligt Augustsson (2012) kan vi idag se likhet hos de flesta webbsidor 
genom att många använder sig av en och samma struktur när det gäller en 
huvudsida, med ett flertal undersidor. Men att dem kan skilja sig åt i 
utformning med utseende, struktur och innehåll. Liksom 
destinationshemsidorna för Öland och Gotland återfinns samma struktur 
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som Augustsson beskriver, de undersidor som finns på hemsidorna är 
information om boende, mat, attraktioner, sevärdheter och fakta om 
öarna. Denna likhet i marknadsföringen är allra tydligast på båda 
hemsidorna. Vilket kan innebära fördelar för både platsmarknadsföraren 
och besökaren på hemsidan eftersom det kan underlätta vid 
informationssökningen. Dels att det blir lättare för besökare att hitta 
informationen som den söker och platsmarknadsförarna kan tydliggöra 
för besökaren vart de kan finna informationen som efterfrågas.   
 
5.2 Bildanalys som metod 
 
Genom att plocka isär bilderna i analysen genom semiotikens 
tillvägagångssätt har jag fått en större förståelse för det bakomliggande 
budskapen och vad dem kan förmedla hos betraktaren. I min första 
anblick av bilderna så förmedlade dem ingen speciell känsla hos mig. För 
mig var det först när jag plockade isär bilderna genom denotation och 
konnotationen och analyserade dem, som jag fick förståelse på ett djupare 
plan (Rose, 2012). Vilket kan innebära en nackdel vid marknadsföring av 
destinationer via hemsidor, eftersom en besökare till hemsidan kanske 
inte analyserar bilderna på ett djupgående sätt. Vilket kan innebära att 
budskapen och betydelserna i bilderna inte framgår på ett lika tydligt och 
övertygande sätt tillskillnad från i min analys. 
 
Bilder kan även ha effekten att påverka rykten och kultur för platser 
genom att dem förmedlar olika betydelser (Campelo et al. 2011). Som 
tidigare nämnt bildas en dialog mellan bilden och betraktaren (Hall, 1997), 
vilket gör att olika betydelser kan skapas. Som gör att bilder möjligtvis inte 
har samma inverkan hos alla människor. Det kan även betyda att det blir 
viktigt att förstå bildernas representation genom att plocka isär dem. För 
mig som forskare är det viktigt att ha detta i beaktande vid analysen av 
destinationshemsidorna, för att kunna göra en övergripande bedömning 
av de kulturer och betydelser som kan återspeglas i den visuella 
marknadsföringen.  
 
5.3 Vidare studier 
 
För vidare studier kan en fortsatt analys genomföras genom att även 
analysera och studera texten som finns i anslutning till bilderna, för att få 
en bredare perspektiv av destinationernas marknadsföring. Detta skulle 
kunna medföra en djupare förståelse, genom att texten i många fall 
kompletterar bilden och kan öka förståelse kring 
marknadsföringsstrategierna. Som tidigare nämnt så är utformningen av 
destinationshemsidor liknande i många fall, och tillgången med bilder, 
flikar och information kan hjälpa till att komplettera varandra 
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(Augustsson, 2012). Det som inte alltid förmedlas via bilderna, kan istället 
återförklaras eller marknadsföras via texter och därför kan andra 
skildringar möjligtvis förekomma till skillnad från att bara analysera 
bilderna som jag har gjort i min studie.   
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6. SAMMANFATTNING 
 
Slutsatsen av analysen är att Gotland och Öland använder sig av liknande 
marknadsföringsstrategi. Destinationerna använder en bred mängd bilder 
på deras hemsidor, i syfte att visualisera destinationen till besökare på 
hemsidan. Det som främst visualiseras är destinationernas natur- och 
kulturmiljö och samtliga bilder framställer även sommaren.  
 
Med en växande e-generation och att Internet blir en allt populärare källa 
att vända sig till när turister ska bestämma sitt potentiella resmål blir 
denna typ av studie viktig. Eftersom bilder blir ett viktigt 
kommunikationsmedel via webbsidorna för att visualisera destinationen 
till turisten innan den har upplevt den. I och med att turism ofta är en 
tjänst eller upplevelse som konsumenten inte kan utvärdera innan ett köp 
blir befintlig information och bilder desto viktigare. På grund av att dem 
kan förmedla budskap och ge besökare en uppfattning om resmålet.  
 
Att göra en semiotisk bildanalys av destinationshemsidor är ett av många 
möjliga sätt att analysera vilken betydelse bilder kan ha i 
marknadsföringssyfte. För vidare studier kan även en större mängd bilder 
användas för att skapa en bredare association kring destinationen och de 
budskap som hemsidorna vill förmedla. Bildmaterialet kan även 
kompletterar genom att även analysera och studera de texter som finns på 
hemsidorna i anslutning till bilderna, eftersom att dem kan komplettera 
den information som utesluts från bilderna.  
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