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Abstract 

Visual representations are important components in the construction of our social life. 

They depict the world around us and shape peoples everyday behavior. They are a 

medium through which we communicate and can be understood as social constructions 

dependent upon cultural understandings. Pictorial representations have become part of 

the economic sphere and are used in tourism in order to overcome its immaterial 

character by providing a physical evidence for the tourist. Coloured by tourism 

ideology, they transform a place into a destination. This study examines visual 

representations of Uddevalla through a lens of promotional photographs published on 

Instagram and the online tourism destination image they project based on a compound 

content analysis-semiotic analysis method. The aim is to exemplify the visualisation of 

places and provide an understanding for the explicit and implicit messages conveyed 

through denotative and connotative signs in pictures. This is done by answering three 

questions: (1) What representations are being used to form a destination image and what 

image is being projected? (2) In what way is ideology being expressed? (3) How does 

the mediated massage within the pictures correspond to the destination profile? The 

result show a synecdochical image of a coastal destination which should be experienced 

outdoors through physical activities or by gazing over picturesque and idyllic 

landscapes. However, questions remain regarding the relationship between the projected 

destination image and the intended destination profile developed by tourism planners.  

 

Nyckelord 

Visuella representationer, Semiologi, Destinationsimage, Turismmarknadsföring, 

Innehållsanalys, Synekdoke, Sociala medier 
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1 Inledning 
Denna studie undersöker Uddevallas destinationsimage genom en lins bestående av 

fotografier publicerade i digital turismmarknadsföring. Målet är att bidra med en 

förståelse för hur plaster visuellt representeras som turismprodukter.  

 

De allra flesta har nog någon gång hört uttrycket ”En bild säger mer än tusen ord”. 

Detta uttryck kan tänkas komma från att en bild, såsom ett fotografi, är en 

budskapsbärande representation. Det är ett medel genom vilka en eller flera meningar 

kommuniceras, både explicit, implicit, medvetet och omedvetet (Rose 2016, s.2). Enligt 

Rose (ibid.) är visuella representationer en central del i den kulturella konstruktionen av 

människans sociala liv eftersom vi nästan ständigt omringas av visuella teknologier 

såsom TV, fotografier, bilder i tidningar, Facebookinlägg och så vidare. Dessa återger 

världen visuellt och påverkar människors vardagliga beteende (ibid.). Även Cresswell 

(2013, s.246) skriver att de är viktiga element i en produktion av vad som kan uppfattas 

som verklighet.  

 

I och med förändringen från ett produktionssamhälle av materiella ting till ett 

informationssamhälle har visuella representationer i form av fotografier också blivit en 

del av den “ekonomiska världen” (Storey 2012, ss.192-193). Aronsson (2012, s. 110) 

skriver att: ”platser blir teckenbärare för konsumtion”. Enligt semiotikern Roland 

Barthes kan allt behandlas som en text. Text kan beteckna landskap, naturminnen, 

attraktioner och så vidare (Bryman 2011, s.500), vilket märks särskilt tydligt inom 

turism där visuella representationer används flitigt av turismaktörer som 

marknadsföringsmedel i syfte att kommunicera med presumtiva turister (Jokela 2011, 

s.54). Turism har en grundläggande immateriell karaktär då det handlar om försäljning 

av platser och upplevelser inom dessa. Fotografierna utgör ett slags fysiskt bevis där 

landskap, städer, folkgrupper, kulturarv och liknande omvandlas till konsumerbara 

turismprodukter (Hunter 2008, s.357). Genom att representera platsen visuellt tillåts 

turisten därmed även “testa” produkten före avresa (Jokela 2011, s.54). Visuella 

representationer är alltså en viktig komponent i människors geografiska föreställning, 

inte minst inom turism. Därmed följer en litteraturöversikt som behandlar visuell 

representation av platser för turismsyfte och meningen bakom dessa för att kartlägga 

kunskap inom studieområdet. Studien baseras på social konstruktionism och semiologi. 
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2 Litteraturöversikt 
I detta avsnitt presenteras en översikt av tidigare forskning (se bilaga A) som undersökt 

visuell representation av platser för turistiska ändamål samt meningsproduktionen 

genom dessa, vilken använts som stöd i utformningen av studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman 2011, s.99). En systematisk genomgång av forskning har 

genomförts av två anledningar: (1) att identifiera kunskapsluckor och lämpliga metoder, 

begrepp och teorier inom ämnet (Bryman 2011, s.98), (2) i avseende att minska 

eventuella skevheter och göra redovisningen av sökprocessen transparant (a.a, s.102). 

Litteraturöversikten består av artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter, (peer 

reviewed), inhämtade genom Linnéuniversitetets biblioteks elektroniska databas 

OneSearch. De innefattar Geografiska Annaler, Tourism geographies, Journal of 

Cultural Geography, Tourism management, Annals of tourism research samt 

International Journal of Cultural Studies. Avgränsningar, sökord och övrig information 

avseende översiktens sökprocess återfinns i bilaga A. Forskningen behandlas utifrån 

fem teman vilka jag menar ligger närmast undersökningsområdet. Dessa teman har 

utformats allt eftersom jag tagit del av kunskap inom ämnet, vilket har både format 

delar av min sökprocess samt min studie.   

 

2.1 Destinationsimage 
Destinationsimage förekommer som en central del i tidigare forskning som undersöker 

hur representationer konstruerar bilden av en plats. Enligt Hunter (2012, ss.421-422) 

utvecklas destinationsimage utifrån delad mening genom social upplevelse och rymmer 

både avsiktlig och omedveten/slumpmässig mening. Destinationsimage förstås som ett 

multidimensionellt begrepp. Detta har förklarats med olika ord men delas gång på gång 

in i tre kategorier: (1) representationer kontra en topografisk verklighet, (2) en 

projicerad destinationsimage genom medveten paketering av verbala och visuella 

representationer samt (3) turisters uppfattningar och upplevelser av en 

destinationsimage genom kontakt med platsrepresentationer (Hunter 2008; 2012; 2013; 

2016). Bland studierna upplevs det finnas en gemensam förståelse för destinationsimage 

som ett semiotiskt system även om inte alla studier uttryckligen hänvisar till semiotisk 

teori eller implementerar en semiotisk analysmetod. Destinationsimage har definierats 

som en kombination av denotativa tecken (uppenbar mening, det som fysiskt syns i en 

visuell representation såsom ett fotografi) och konnotativa tecken (underförstådd 

mening relaterad till kultur och ideologi) (Hunter 2008, s.355; 2012, s.422). Generellt 
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ligger intresset i forskning i att förstå innehåll, budskap och mening som förmedlas via 

visuella representationer. Teoretiskt sett identifierar semiologi dessa element genom att 

tyda olika typer av tecken (Hunter 2013, s.102).  

 

Enligt Hunter (2013; 2016) finns en skillnad mellan hur platser visuellt kommodifieras 

online jämfört med i traditionella medier (guideböcker, resemagasin, turistbroschyrer 

etc.). Destinationsimage online beskrivs som en dynamisk social konstruktion. 

Forskningen menar att destinationsimage online innehar inneboende generativitet vilket 

innebär att individen får större kontroll medan marknadsförarens auktoritet som aktör 

minskar (Hunter 2016, s.222). Destinationsimagen förstås på grund av detta som en 

semiotisk cykel snarare än ett fixerat begrepp (Hunter 2013, s.102), för att den gång på 

gång reproduceras när representationer cirkulerar på nätet. Forskning visar att gränsen 

mellan den projicerade imagen och den uppfattade imagen blir suddig online (Hunter 

2016, s.228). Mottagaren för alltså större betydelse för imageproduktionen. 

 

2.2 Visuella representationer  

Visuella representationer fungerar som komponenter i bildandet av en 

destinationsimage (Hunter 2008, s.357s). Visuella representationer beskrivs ha en 

särskilt inflytelserik roll i marknadsföring av en plats som en destination (Alderman & 

Modlin 2013, s.15). De informerar turisten om vad som är värt att se på en destination 

(Hunter 2008, s.357). Hunter (2008, s.356) menar att representationer uppfattas som 

sanningsenliga verklighetsbeskrivningar. Produktion och cirkulation av visuella 

representationer i form av fotografier är ekonomiskt och effektivt och tillhandahåller ett 

visuellt språk som beskriver vår omvärld (Hunter 2008, s.357). Online ses 

representationer som en avbild, en kopia, som cirkulerandes internet kan ersätta 

verkligheten (Hunter 2016, s.223). De är inte bara generativa utan representationerna är 

situerade på fler sätt. Detta syns till exempel i form av selfies (a.a, s.228). Hunter (2013, 

s.102) listar effekter av visuella turismrepresentationer vilka inkluderar en förenkling av 

destinationsimagen i kommodifieringssyfte, stereotypisk destinationskultur, 

framhävande och dämpandet av utvalda element av det vardagliga samt en symbolisk 

omvandling av invånare inom ett samhälle till en enhetlig kulturell entitet. 
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2.3 Ideologi och turismmarknadsföring  

Visuella representationer är enligt tidigare forskning viktiga marknadsföringsmedel 

inom turism eftersom de används för att testa en till synes immateriell produkt före 

avresa, för att forma upplevelser och rörelse på platser, samt stärka rumsliga identiteter 

(Hunter 2012; Jokela 2011). De sägs även, som nämnts, uppfattas som sanna 

verklighetsbeskrivningar men forskning menar att kommodifieringsprocessen av en 

plats är högst selektiv där producenten väljer vad som ska visas i ett fotografi, även från 

vilken vinkel detta ska visas (Jokela 2011, s.53). Detta belyser verkligheten som socialt 

konstruerad. Groomed spaces är en benämning som använts i samband med detta 

selektiva urval. En destinations fysiska och kulturella resurser genomgår en 

selektionsprocess där marknadsföringsaktörers mål är att producera en så positiv 

destinationsimage som möjligt (Hunter 2008). Det försiggår alltså en slags ansning av 

platsen där oönskade attribut ”städas” undan.   

 

Alderman och Modlin (2013) undersöker denna selektionsprocess i 

turismmarknadsföring av North Carolina i den amerikanska södern utifrån en 

postkolonial diskurs vilket visar att afroamerikaner osynliggörs i turistbroschyrer i 

området trots att denna grupp utgör en stor del av befolkningen i området. Det är även 

en grupp som både reser mer än tidigare samt oftast reser i de södra regionerna i USA. 

Detta belyser en socio-kulturell problematik där inte bara platser “städas undan” utan 

även människor. Även Tegelberg (2010) har utgått från en postkolonial diskurs i sin 

studie av resemagasinet Lonely Planet. Den viktiga roll turismen spelar i landets 

ekonomi bidrar till konstruktioner av nationella symboler som syftar till att attrahera så 

många turister som möjligt. Samtidigt döljs delar av landets kultur som inte anses vara 

attraktivt. Resemagasinet skapar alltså en särskild bild av landet som favoriserar föremål 

för Lonely Planets agenda. Tegelberg menar att en otillräcklig/smal bild av 

destinationen döljer verkligheten för läsaren, den är alltså inte representativ för platsen. 

Detta framhäver den inflytelserika roll turism har i samhället ekonomiskt och socialt. 

Här diskuteras också förhållandet mellan en socialt konstruerad verklighet genom 

geografisk representation och någon form av ”sann” geografisk verklighet.   

 

Nelson (2005, ss.132-133) skriver om begreppet ”othering” som innebär att platser i 

visuell marknadsföring representeras som någonting ”annat”. Detta är kanske vanligast 

förekommande i marknadsföring som färgas av en hierarki. Exempelvis kan Globala 
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nord förstärka sin maktrelation till Globala syd genom ”othering” där dualiteter används 

för att framställa ”andra” platser som något motsatt till ”våra” platser. Representationer 

av en plats kan även ses ur ett genusperspektiv, som i Pritchard och Morgans (2000) 

studie Constructing tourism landscapes - gender, sexuality and space, där de menar att 

turistdestinationer i marknadsföring representeras som attraktiva, feminina, men 

samtidigt maktlösa och sårbara landskap. Visuella representationer spelar alltså en 

betydande roll i konstruktionen av en destinationsimage och forskning menar att de 

finns en fara med hur de i turismmarknadsföring effektivt omvandlar platser till 

opersonliga, homogena produkter (Hunter 2008, s.361) som kan osynliggöra grupper i 

samhället (Alderman & Modlin 2013; Tegelberg 2010). De kan även förstärka en 

dualism som ”vi-dem” samt ”maskulinitet-femininitet” där platser och människor 

exotifieras och exploateras (Nelson 2005; Pritchard & Morgan 2000). 

 

2.4 Metoder och teoretiska angreppsätt 
Bland forskningen har en spridning av metodval noterats. Tegelberg (2010) genomförde 

en postkolonial diskursanalys. Även feministisk diskursanalys, där en genusifierad bild 

och konstruktion av platser och invånare på platserna undersökts (Pritchard & Morgan 

2000; Sun & Lou 2016). Även innehållsanalyser (Hunter 2012; Jokela 2011) samt 

semiotiska analyser (Bhattacharyya 1997; Nelson 2005; Sun & Lou 2016) och 

kombinationer av dessa (Hunter 2013; 2016) har förekommit. Innehållsanalyserna 

räknar främst denotativa element i visuella representationer men genom dessa kan 

forskaren också försäkra sig om att inga mönster missas (Hunter 2012; Jokela 2011). 

Semiotisk analys används för att studera mytologi och ideologi bakom visuella 

representationer samt för att undersöka relationen mellan symboler som kommunicerar 

mening och dess socio-kulturella konstruktion genom att analysera denotativa och 

konnotativa tecken (Bahttacharyya 1997; Nelson 2005; Sun & Lou 2016). Några av 

studierna anger inte explicit vilken visuell metod som använts (Alderman & Modlin 

2013; Pritchard & Morgan 2000).  
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2.5 Studieobjekt och empiriskt källmaterial 

Majoriteten av studierna har behandlat platser i globala syd och öst. Västindien och 

Asien har använts som fall i flera studier. Nelson (2005) undersökte specifikt Grenada 

och Pritchard och Morgan (2000) undersökte Västindien på ett mer övergripande plan, 

istället för ett enskilt land användes ett slumpmässigt urval för att bestämma vilket 

turismmarknadsföringsmaterial som skulle användas. Även Indien och Kambodja har 

undersökts (Bhattacharyya 1997; Tegelberg 2010). Övriga studier undersökte 

turismmarknadsföring i Kina (Hunter 2013; Sun & Lou 2016), Sydkorea (Hunter 2012; 

2016), USA (Alderman & Modlin 2013), Finland (Jokela 2011) samt en undersökning 

av 21 destinationer med global spridning (Hunter 2008). Majoriteten av forskningen 

samlar empiriskt material från guideböcker och turistbroschyrer, med undantag för en 

studie vars material insamlades från hemsidor (Hunter 2013), samt en komparativ 

undersökning av destinationsimage som representeras i broschyrer och 

destinationsimage online (Hunter 2016).  

 

2.6 Sammanfattning av litteraturöversikt 

Hur en plats representeras är kulturgeografisk intressant då visuella representationer 

påverkar hur människor som semiotiska varelser förhåller sig till geografiska lokaliteter, 

hur vi uppfattar omgivningen samt vilka rumsliga praktiker vi är del av. De är 

verklighetsbeskrivningar av världen som uppfattas av människor som sanningsenliga.  

Destinationsimage förstås som ett semiotiskt system och utgörs av representationer, 

vilka i sin tur är konstituerade av tecken. Tidigare forskning har analyserat dessa tecken 

utifrån diskurser, mytologi/ideologi och den mening som kommuniceras via visuella 

representationer. Det har framkommit att de visuella representationerna är en socialt 

konstruerad verklighet som utnyttjas av turismaktörer för att omvandla en plats till en 

vara genom att producera mening som ska forma en önskad destinationsimage 

(Alderman & Modlin 2013, s.15; Hunter 2008). Ideologi styr produktionen av en 

destination och omvandlar effektivt platser till homogena produkter vilket resulterar i en 

marginalisering av delar av en plats.  

 

Jag vill uppmärksamma att undersökningar av Hunter har fått en framträdande roll i 

denna litteraturöversikt. Jag tror mig ha influerats mest att dessa studier eftersom jag 

anser att de till störst utsträckning antagit ett turismperspektiv. De andra studierna, trots 

att de baserades på turismmarkanadsföringsmaterial, menar jag lät andra aspekter 
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företräda turismperspektivet. Exempelvis då genus eller postkolonialism behandlats. 

Detta resulterar därför i ett smalare perspektiv av kunskap.  

 

Genom litteraturöversikten visas dominerande hur destinationer framställs i traditionella 

medier, men att det finns en brist när det kommer till digitala medier. De två studier 

som undersökt digital marknadsföring har insamlat data från hemsidor men inte sociala 

medier i vilken denna studie landar. Det ska noteras att de största sociala 

medieplattformarna utvecklades under 2000-talet. Eftersom några av studierna i denna 

översikt är publicerade i slutet av 90- och början av 2000-talet är det inte överraskande 

att de inte behandlar den sortens platsmarknadsföring. Däremot har de flesta av de 

senare publicerade studierna inte heller undersökt digital marknadsföring. Jag anser 

därför att detta behöver utforskars vidare eftersom digital marknadsföring blivit allt mer 

vanligt samt på grund av att de två studier som undersökt digital marknadsföring menar 

att destinationsimage skiljer sig online från i traditionell media (Hunter 2013; 2016). 

Det finns en avsaknad av undersökningar med Sverige eller svenska platser som 

studieobjekt. Vilket visar att det finns en kunskapslucka när det kommer till 

undersökning av dessa. Jag vill därför bidra med en ökad variation av studier genom att 

undersöka en svensk plats destinationsimage online, på sociala medier. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Nedan definieras studiens syfte och frågeställningar vilket baserats på kunskap från 

tidigare forskning. Utifrån litteraturöversikten vet jag att destinationsimage förstås som 

ett semiotiskt system utgjort av representationer. Det framkommer även att ideologi styr 

produktionen av en destination där en önskad destinationsimage vill nås.  

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett semiologiskt perspektiv undersöka hur en plats 

visuellt representeras genom fotografier i digital turismmarknadsföring.   

 

Tre frågeställningar har formulerats för att besvara syftet:  

(1) Vilka visuella representationer används för att forma en destinationsimage online 

och vilken är denna image? (2) Hur förhåller sig den förmedlade meningen i 

fotografierna till destinationens profilering? (3) Hur tar sig ideologi uttryck?  

  



  
 

11 

4 Teoretisk referensram 
De teman som utgjort litteraturöversikten återfinns även i detta avsnitt där de har 

diskuterats närmare för att rama in ämnet och besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Först ges en djupare förklaring till hur visuell representation förstås. 

Sedan följer en beskrivning av destinationsimage online, därefter dikuteras fotografier 

som produktskapare och ideologi som speglar denna produktion.  Dessa tre teman 

förstås som länkade till varandra och avsnittet sammanfattas med ett tydliggörande för 

hur dessa teman behandlas i sammanhanget av denna studie.  

  

4.1 Visuell representation, semiologi och social konstruktionism  
Representation är enligt Cresswell (2013, s.368) användandet av tecken i form av till 

exempel symboler och text som står för något annat (ett ord hänvisar till något, samma 

sak gäller fotografier). Ett tecken består av två delar, signifianten och det signifierade. 

Den förstnämnda innebär det som är betecknande, ett teckens fysiska form, och det 

senare är det som är betecknat, meningen som uttrycks genom tecknet (Rose 2016, 

ss.113-114). Dessa utformades av Saussure som räknas som grundare av semiologi, 

”läran om tecken” (Berger 2013, s.22). Denotation och konnotation, vilka föreslogs av 

Barthes, förekommer också ofta och fungerar som nivåer i ett semiologiskt system 

(Rose 2016, s.121). Denotation är den första nivån och ett denotativt tecken hänvisar till 

det som fysiskt visas i ett fotografi. Till exempel signifianten “katt” och dess 

signifierande “en fyrbent kattliknande varelse”. Denna fysiska form har alltså 

betecknats av bokstäverna k-a-t-t vilket skapar ett denotativt tecken som förstås som en 

katt. Den denotativa nivån innefattar ingen djupgående tolkning av fotografiet (Storey 

2013, s.120). Konnotation kompletterar sedan den denotativa meningen som förmedlar 

en förståelse på en djupare nivå av mening som relateras till olika kulturella tolkningar 

och ideologier (a.a, s.121). Enligt Barthes teori fortsätter Storey (2013, s.121) katt-

exemplet med att förklara att det denotativa tecknet “katt” kan fungera som en signifiant 

på en andra, konnotativ, nivå där det kan beteckna en person som ”cool”. Denna djupare 

nivå av mening har av Hall kallats för koder vilka beskrivs som en väl etablerad 

uppsättning av sätt att skapa mening. Koder ger tillgång till de ideologier som utspelar 

sig i världen (Rose 2016, ss.127-128), vilka diskuterats senare.  
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Enigt Hall (2013, ss.2, 11) är tecken är både immateriella och materiella, till exempel i 

form av de fysiska bilder som skapas genom fotografi eller de impulser som sänds 

elektroniskt i digitala bilder och fotografier. Han kallar representation produktionen av 

mening genom språk. Utifrån min översättning skriver Hall (2013, s.11) även att:  

 

Representation är en tillämpning, ett slags arbete, som nyttjar materiella objekt och 

ägodelar. Men meningen vilar inte på den materiella egenskapen hos tecknet utan på dess 

symboliska funktion. Det är på grund av att ett särskilt ljud eller ord står för, symboliserar 

eller representerar ett begrepp som det kan fungera, i språk, som ett tecken och förmedlar 

mening - eller, som konstruktionister säger, signifierar (sign-i-fy).  

 

Språk (notera att språk här inte enbart hänvisar till talade ord utan även till andra former 

av kommunikation, t.ex. kroppsspråk och fotografier) är ett socialt system vilket innebär 

att vi är beroende av delade koder för att kunna göra oss förstådda av andra (Hall 2013, 

ss.10-11). Vi lever i en semiotisk värld där vi ständig mottar och skickar ut en mängd 

budskap genom koder, som nämnts ovan, och sättet som vi finner mening på är 

sammankopplat med den sociala miljö vi lever i (Berger 2013, s.26). 

Representationerna är baserade på samhällets koder (Berger 2013, s.26), de är specifika 

för särskilda grupper av människor i samhället (Rose 2016, s.128) och skulle därmed 

kunna uppfattas på olika sätt av människor med olika kulturell bakgrund. Eftersom 

mening hos tecken skapas av samhället kan dessa meningar också förändras i takt med 

att samhället förändras (Berger 2013, s.26). Rose (2016, s.27) hävdar att alla 

representationer är producerade på ett eller annat sätt, de är inte något som existerar i 

världen oberoende sociala aktörer. Detta kan kallas för social konstruktionism och 

innebär att mening hos representationer är produkter av människans sociala 

arrangemang (Cresswell 2013, s.368). Sociala aktörer tillämpar kulturella 

representatationssystem för att skapa mening i världen och kommunicerar den till andra 

(Hall 2013, s.11). Detta exemplifieras av Storey (2012, ss.113-114) genom ett 

trafikljussystem som består av fyra tecken. Signifianten “grön” som relaterar till det 

signifierade “kör”, signifianten “röd” som relaterar till det signifierade “stopp”, samt en 

övergång från grön till gul som ska förbereda föraren att “köra” och dess motsvarighet 

från röd till gul som förbereder föraren att “stoppa”. Inget säger att just dessa färger ska 

användas på detta vis, blå skulle lika gärna ha kunnat användas istället för grön, utan det 

är ett resultat av ett kulturellt samförstånd.  
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Värt att nämna är att tecken kan vara flera saker samtidigt. Och det finns därmed flera 

teorier för vad dessa kan vara. Pierce arbetade med begreppen ikon, index och symbol. 

Hos ikoner representerar signifianten det signifierade genom att ha en uppenbar likhet 

till det, hos indexikala tecken finns en slags naturlig relation mellan signifianten och det 

signifierade som ofta är kulturellt specifika och hos symboler finns en godtycklig men 

allmänt vedertagen uppfattad relation mellan de två delarna (Rose 2016, ss.119-120), En 

flagga är ett tydligt exempel på en symbol, de symboliserar ofta en nation men kan även 

symbolisera annat och används till exempel flitigt inom sjöfart för att kommunicera.  

 

4.1.1 Visuell representation av verkligheten  

Viss vaksamhet när det kommer till representationer erfordras på grund av att tecken 

kan användas till att ljuga. Ett tecken kan enligt Eco (citerad i Berger 2013, s.23) förstås 

som något som betecknande ersätter något annat och det behöver inte faktiskt finnas vid 

stunden för betecknandet. Tecken kan alltså vara missvisande och behöver inte 

representera verkligheten. Argument som dessa återfinns inom postmodern teori och 

Jean Baudrillard förklarar representationer som ”simulacrum” (kan översättas till avbild, 

imitation och bedrägeri- en kopia utan original). Baudrillard argumenterade för att det 

inte är möjligt att åtskilja det ”verkliga” och det ”overkliga” (Rose 2016, 

s.5). Representationer är inte främst om en verklighet utan ett viktigt element i en 

produktion av vad som kan tänkas som verklighet (Cresswell 2013, s.246).  

 

4.2 Destinationsimage online 
Inom turism baseras besökarnas förväntningar på upplevelser och något annorlunda och 

främmande. Enligt Aronsson (2012, s.118) är en del av turism konstruktion, 

marknadsföring och försäljning av en bestämd bild av en plats. När han här skriver bild 

menas inte ett materiellt objekt i form av ett fotografi som diskuterats tidigare, utan här 

hänvisar det till en mer abstrakt förståelse, en uppfattning/föreställning, en image. 

Destinationsimage är en sammanvävning av förmedling samt uppfattningar som rör 

semiotisk representation, projektion och perception av platser. Den projicerade 

destinationsimagen är ett paketerat idealiserat topografiskt turismlandskap, 

representationer, i tryckt eller digital form (Hunter 2012, s.421) ofta producerat av en 

kommun, region, turistorganisation eller liknande. Topografi är ett begrepp som 

används för att beskriva en plats och formen av landskapet (Cresswell 2013, s.368), till 

exempel berg, hav, öppna fält, bebyggelse. Denna projicerade image transformerar en 

plats till en kommersiell produkt (Hunter 2012, s.422). Platser med stark image och 
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profil har mycket att vinna på då de kan stärka invånarnas självkänsla, få fler unga att 

stanna på platsen, näringslivet tar mer risker och nya satsningar ökar uppger Aronsson 

(2012, s.118). En destinationsimage kan också tänkas fastställa och begränsa vad som 

hör till respektive inte hör till en plats (Cassel 2012, s.159) vilket hänvisar till de 

ideologier som ligger bakom meningsproduktionen i representationer som nämndes 

tidigare.    

 

Sociala medier är en kostnadseffektiv plattform att marknadsföra en plats via och skapar 

en direktkontakt mellan producent och turister som konsument (Kuttainen 2012, ss.314, 

319). I detta sammanhang nämns den virtuella destinationen vilket innebär att en plats 

eller destination införskaffar sig utrymme på internet som tillåter presumtiva besökare 

att uppleva denna plats eller destination i förväg genom bland annat interaktiva 

bilder/fotografier (a.a, s.320). Hunter (2016, ss.222-223) skriver att destinationsimage 

online är en mer dynamisk social konstruktion än de representationer som förekommer i 

traditionella turistbroschyrer, guideböcker och liknande. Internet möjliggör en 

generativitet där användare själva kan ladda upp och dela fotografiska representationer 

av platser samt deras upplevelser och föreställningar om dessa. Detta innebär att 

fotografier som laddas upp av marknadsförarande aktörer i sociala medier kan få 

mycket större spridning än analog platsmarknadsföring. Det innebär dock även att 

turismaktörerna får mindre kontroll över projiceringen av deras platsprodukt. Internet 

har transformerat representationer av platser och upplevelser till verklighetstrogna 

simulationer. Representationer som tidigare beskrevs som sanna skildringar av en plats 

blir online istället en avbild, en kopia, som när de cirkulerar på nätet kan ersätta 

verkligheten (Hunter 2016, ss.222-223). Detta återkopplar till Baudrillard och hans syn 

på verkligheten som nämnts i tidigare avsnitt.  

 

4.3 Fotografier i produktskapande 

Utifrån tidigare diskussion används tecken i syfte att skapa mening i världen och 

kommunicera den till andra. Men hur används de specifikt för kommersiella syften? 

Jean Baudrillard hävdar att det inte längre är möjligt att separera den ekonomiska 

produktionssfären från den kulturella och ideologiska sfären för att fotografier och 

andra typer av representationer har blivit en del av den “ekonomiska världen”. Det beror 

på förändringen från ett produktionssamhälle av materiella ting till ett 

informationssamhälle. Enligt Baudrillard kan det kallas en övergång från ett 
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metallurgiskt samhälle till ett semiurgiskt samhälle. Kommodifieringsprocessen av 

platser är alltså ett semiotiskt system (Storey 2012, ss.192-193).  

 

Visuella representationer omvandlar platser utifrån föreställningar och meningssystem 

till en destination (Hunter 2008, s.356). Det är en produktionsprocess styrd av ett 

nätverk av människor i form av de som strategiskt marknadsför platsen för turism, de 

människor som marknadsföringen riktar sig mot samt icke-mänskliga aktörer i form av 

de objekt, landskap, platser, fotografier och liknande som används i 

turismmarknadsföring (Cresswell 2013, ss.328-329). I marknadsföringen av en 

destination knyts rumsliga budskap an till specifikt utvalda platser (områden, 

attraktioner, landmärken osv.) som får representera en större geografisk yta (Syssner 

2012, s.70). Genom att representera en plats i fotografiskform blir turismprodukten 

verklig då fotografierna fungerar som ett fysiskt bevis vilket är väsentligt på grund av 

den annars immateriella karaktären hos turism (Hunter 2008, s.357; Jokela 2011, s.54). 

Turismaktörer är intresserade av att lyfta fram en plats bytes- och symbolvärden 

(Aronsson 2012, s.118). Marknadsföringen anpassas även efter den målgrupp som ska 

attraheras vilket innebär att olika aspekter lyfts fram för att nå ut till olika grupper. Inom 

turismmarknadsföring är det boende, attraktioner och platsens unika karaktärsdrag som 

kommuniceras (Cassel 2012, s.150). I Utveckla turistdestinationer: ett svenskt 

perspektiv listar Aronsson (2012, s.119) element som anses vara bra att framhäva. Dessa 

inkluderar lokal historia och kultur, shopping möjligheter, nattliv och en fräsch miljö. 

Även evenemang av olika slag utnyttjas i marknadsföring av platser.  

 

Det är också vanligt i turismmarknadsföring att använda fotografier av berömda 

byggnader, vackra stränder och liknande som representation av en hel stad eller region 

(Syssner 2012, s.70). Denna process innebär att en synekdoke används som medel i 

skapandet av en önskad destinationsimage. En synekdoke är ett tecken där en del står 

för en helhet eller en helhet som representerar en del, till exempel är Eiffeltornet en 

synekdoke för Paris (Rose 2016, s.121). Med hjälp av en synekdoke kan 

marknadsförare styra representationskomplexiteten hos en stad eller region. 

Synekdoken syns som en ikonisk representation i fotografier och förmedlar både 

denotativ och konnotativ mening som representerar hela det marknadsförda området 

(Hunter 2012, ss.422-423). Då synekdokeiska tecken används för att förmedla en 

samlad och tydlig bild av en destination försvinner till viss del mångfalden hos en stad 
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eller region. Turismmarknadsföringen skapar istället en homogenitet inom det 

marknadsförda området (Syssner 2012, s.66).   

 

4.3.1 Turismideologi och destinationsprofil 

Ett fotografi är inte en neutral spegling av världen utan en tolkning av den som 

återspeglas på specifika sätt- det är representationer av världen (Rose 2016, s.2), sociala 

konstruktioner. Aronsson (2012, s.118) menar att frågor kring hur bilder av platser 

skapas bör ställas vilka innefattar: vart ligger bestämmandet av vilken image/bild som 

ska gälla? Är denna representativ för platsen? Finns en samstämmighet mellan olika 

bilder eller är de motsägelsefulla? Kan bilden/imagen av en plats hämma utveckling och 

befästa en särskild uppfattning? Profilering är en marknadsföringsstrategi där ett mindre 

antal element av en plats identitet och egenskaper välj ut för att skapa en så klar image 

som möjligt (Cassel 2012, s.151). Det är den image som turistorganisationerna vill 

projicera (Kuttainen 2012, s.324) 

 

Ideologi inbegriper hur representationer och mening tenderar att reproducera hierarkier 

av makt och hur de tjänar intresset hos de som innehar makt (Cresswell 2013, s.364). 

Det är ett nyanserat begrepp som kan användas i flera bemärkelser, men denna studie 

lyfter enbart fram en mindre del av dess breda innebörd. Begreppet kan hänvisa till hur 

representationer döljer eller förmedlar förvrängda bilder av verkligheten (Storey 2012, 

ss. 2-3). Ideologi kan relateras till tecken på den konnotativa semiotiska nivån där 

representationer, ofta omedvetet, förmedlar en mening. Landskap kan enligt Cosgrove 

(refererad i Cresswell 2013, s.187) ses som ett ideologiskt begrepp. Sett utifrån 

marxistisk teori kan rum eller platser i det kapitalistiska samhället förklarats som ett 

resultat av en relation mellan kapitalister och arbetare och sättet som den relationen 

omvandlar naturen för att skapa vinning (Cresswell 2013, s.172). Idéer utgår från att 

företag alltid söker efter den mest lönsamma geografin som ger maximal utdelning och 

de kommer därmed finnas platser som är mer favoriserade än andra (Cresswell 2013, 

s.176) vilket oundvikligen innebär att andra platser exkluderas.  

 

 

 



  
 

17 

4.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Representationer kan vara många saker och användas för olika syften. Jag har utgått 

ifrån att representation är, som Hall beskrivit (2013, s.11), en tillämpning där mening 

produceras genom ”språk”. Denna studie lägger fokus på ”språk” förmedlat genom 

visuella representationer. Visuella representationer i turismmarknadsföringen som 

undersökts i denna studie förstås kommunicera en projicerad mening som baseras på ett 

språk format av svenskt samhälle och kultur. Representationerna är produkter av sociala 

aktörer, vilka i denna studie är marknadsförande turismaktörer, och hur de visualiserar 

en plats i syfte att omvandla den till en turistprodukt, en destination. Representation är i 

sig själv en selektiv process och inom turism inkluderas och därmed även exkluderas 

olika element av en plats i syfte att skapa en så, i turismaktörernas ögon, tydlig och 

positiv image som möjligt. Detta baseras på en bestämd profil som turistaktörerna 

arbetar fram (Cassel 2012, s.151). Det selektiva urvalet bakom representationerna färgas 

av alltså av ideologi som förmedlar en särskild förståelse för hur specifika rum ska 

förhållas till. I detta fall förhåller sig analysen till turism som ideologi och hur 

turismaktörer ”städar”/”ansar” en plats. Turistaktörerna talar om för turisten vad som är 

värt att se och uppleva på destinationen, eller snarare vad de vill att turisten ska se och 

uppleva. Jag förhåller mig till turismideologi som en process där turismaktörerna söker 

den mest lönsamma geografin. Att den geografiska framställning av platsen som 

kommer attrahera flest turister eftersöks. Ideologi analyseras även utifrån vem som 

kontrollerar destinationsimagen.    

 

Representationer analyseras framförallt utifrån Barthes semiotiska nivåer, denotation 

och konnotation i studien. Jag analyserar fotografierna utifrån vilka fysiska element som 

representeras, vilka förekommer som ikoner, och deras konnotativa mening. Analysen 

behandlas även utifrån synekdokeiska tecken och symboler. När det kommer till 

destinationsimage är det den projicerade destinationsimagen jag är intresserad av som 

ett paketerat idealiserat topografiskt turismlandskap i digital form (Hunter 2012, s.421) 

samt som en dynamisk och generativ social konstruktion online.  
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5 Metod 
Syftet är att utifrån ett semiologiskt perspektiv undersöka hur en plats visuellt 

representeras genom fotografier i digital turismmarknadsföring, därför krävs 

tillvägagångssätt hämtat från metodologin av visuellt material. Metod för min studie 

baseras på studiens teoretiska ramverk samt på metoder som använts i de studier som 

presenterats i litteraturöversikten. Denna är en kombination av innehållsanalys och 

semiotisk analys.  

 

5.1 Forskningsstrategi och design 
Denna studie präglas av ett interpretativistiskt epistemologiskt perspektiv och jag antar 

en ontologisk förståelse för semiotiska representationssystem som socialt konstruerade 

och skapade genom ett nätverk av mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Jag menar att 

all forskning är till en viss grad subjektiv och därmed färgas av forskarens åsikter och 

perspektiv. Detta kan gälla metodik men det kan även gälla påverkan av analys, 

tolkning och slutsatser (Bryman 2011, s.44). Jag räknar med att min tolkning och 

förståelse för tecken är påverkat av ett västerländskt samhälle eftersom sättet vi finner 

mening på är länkat till den sociala miljö vi växer upp i (Berger 2013, s.26). Visuella 

representationer har även beskrivits som en semiotisk cykel. Det kan därmed tänkas att 

jag är en betecknande aktör i meningsproduktionen genom att tolka materialet och 

förmedla mina slutsatser (Rose 2016, s.143). Studien är avgränsad till hur platser 

visuellt representeras för turism. Ett kriterium i urvalsprocessen var därför att studera en 

plats som aktivt marknadsförs visuellt för turistiska ändamål. En brist på svenska 

studieobjekt hade noterats genom litteraturöversikten, därmed valde jag att avgränsa 

studien till en svensk plats. För att avgränsa studien ytterligare valde jag att genomföra 

en fallstudie av Uddevalla. Det ska nämnas att plats är ett begrepp av bred betydelse 

som kan hänvisa till stadsdelar, städer, kommuner, nationer och liknande (Syssner 2012, 

s.11). Med Uddevalla som plats hänvisar jag till destinationen Uddevalla här ingår flera 

områden i kommunen som marknadsförs som en destination, vilka utöver Uddevalla 

stad även inkluderar Ljungskile samt Bokenäset (Uddevalla.com 2017b). Uddevalla 

valdes utifrån ett subjektivt urval där jag ansåg den relevant för ämnet (Denscombe 

2016, ss. 74-75). Jag hade sedan tidigare kännedom om att Uddevalla aktivt 

marknadsförs inom sociala medier, vilket gör fallet lämpligt för studien. Fallstudien 

menar jag har en typisk karaktär vilket innebär att det är likt andra möjliga fall med 

samma förutsättningar, det finns ingen anledningen att tro att marknadsföringsaktörer i 
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Uddevalla agerar unikt (Denscombe 2016, s.97). Fallet är snarare en exemplifiering av 

hur en plats visuellt representeras som turismprodukt (Bryman 2011, s.77).  

 

Jag vill också nämna tre kriterier jag återkommit till som enligt Rose (2016, s.22) är 

viktiga för en kritisk analys av fotografier: (1) Fotografierna ska tas på allvar på grund 

av att de i sig själva innehar effekt. (2) Sociala förhållanden och effekter av fotografier 

samt hur de distribueras ska has i åtanke. Detta hänvisar till att de kulturella metoder 

som skapar och cirkulerar fotgrafierna både beror på och producerar sociala 

inkluderingar och exkluderingar. (3) Forskarens egna perspektiv att titta på 

fotografierna måste tas i beaktning. Alltså är en reflexivitet är nödvändig. 

 

5.2 Källmaterial 
Materialet i den teoretiska referensramen består av litteratur från kulturgeografi, 

sociologi, kulturvetenskap samt turismvetenskap. Arbeten av Hall, Cresswell, Gillian 

Rose, John Storey och Arthur A. Berger utgör diskussionen kring visuella 

representationer och bygger på arbeten av lingvisten Ferdinand de Saussure och 

semiotikern Roland Barthes. Dessa användes som ett substitut till verk av Saussure och 

Barthes på grund av svårigheter att få tag på önskat material. Övrig litteratur är författat 

av Syssner, Cassel, Aronsson, Kuttainen samt Hunter. Litteraturen är som tidigast 

publicerad 2007 och därmed ska det hållas i åtanke att de är upp till ett decennium 

gamla. Jag anser trots detta att det är aktuella källor som har använts. Avsnittet 

destinationsimage online består dominerande av källor från 2016. Detta var något jag 

eftersökte eftersom att aktiviteten på sociala medier är något som utvecklats mycket 

under 2000-talet. Nyare källor menar jag därmed bättre speglar dagens digitala värld.   

  

Empiriskt material utgörs av dokumentära källor (Denscombe 2016, s.331) eftersom 

avsikten är att undersöka visuella representationer. Med visuella representationer menar 

jag här fysiska fotografiska bilder av en plats. Denscombe (2016, ss.332, 335) skriver 

att det finns olika sorters fotografiska bilder som han delar in i kategorierna ”skapade” 

bilder och ”hittade” bilder. Det förstnämnda syftar till bilder som genereras av forskaren 

själv, till exempel egna fotografier. Det senare hänvisar till fotografier som redan finns. 

De är alltså genererade av andra människor i syften som inte har direkt koppling till 

undersökningen. Dessa ”hittade” bilder är vad som kommer att användas i denna studie 

i form av fotografier genererade av marknadsförande aktörer i syfte att attrahera 
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besökare till Uddevalla kommun. En fördel med ”hittade” bilder är att de inte ställer 

samma etiska krav som ”skapade” bilder gör, såsom samtycke till att fotografera 

människor eller särskilda platser eftersom de redan existerar (a.a, s.336). Enbart 

stillbilder har använts i studien eftersom det specifikt är de visuella representationerna 

som är av intresse i studien. Om till exempel videodokument hade använts hade andra 

typer av representationer varit av intresse, utöver de visuella, såsom talat språk eller 

musik. Stillbilderna hämtades Instagramkontot Uddevalla&DU vilket är en av de 

kanaler där Uddevalla marknadsförs som destination. Plattformen valdes eftersom jag 

identifierat en brist bland tidigare forskning av användandet av material från sociala 

medier. Även på Facebook och YouTube finns Uddevalla&DU men Instagram ansågs 

mest lämpad eftersom det är en plattform som är specifikt skapad för visuell 

”storytelling”, särskilt i form av fotografier, (Instagram 2017) medan det på Facebook är 

möjligt att ladda upp helt textbaserade inlägg och YouTube är en plattform ämnad för 

videos snarare än stillbilder. Instagramkontot förstås tillhöra det kommunägda 

Uddevalla Turism AB som arbetar med att stärka dess varumärke och besöksnäring 

(Uddevalla.com 2017a). De laddade upp sitt första inlägg februari 2014 och har 

uppdaterat kontinuerligt sedan dess med flera inlägg i veckan och hade 2017,den 28:e 

november, 1358 följare (Uddevalla&Du 2017). Studiens empiriska del inkluderar även 

en kortare beskrivning om Uddevalla som plats och destinationens profil. Materialet 

består av virtuella dokument från Destination Uddevallas hemsida, Uddevalla Turism 

ABs hemsida samt Uddevalla kommuns hemsida (Destination Uddevalla 2017; 

Uddevalla kommun 2017a; 2017b; Uddevalla.com 2017b). 

 

5.3 Insamlingsmetod  
Eftersom jag i denna studie har valt att i ett första steg genomföra en innehållsanalys 

krävs enligt Rose (2016, s.89-90) ett urval av fotografier som är relevanta för 

forskningsfrågan. Detta lämnar för mig ett stort utbud av fotografier möjliga för min 

studie. Därför har jag utgått från en av mina frågeställningar som berör hur 

destinationens image förhåller sig till destinationens profilering. Profilen finns 

formulerad på Destination Uddevallas hemsida (Destination Uddevalla 2017) men det 

var främst under vilken tidsperiod denna varit aktiv som intresserade mig då det kan 

tänkas ha påverkat de visuella representationerna. Information saknades om detta på 

hemsidan, därför kontaktades upphovsmännen via e-post. Destination Uddevalla 

reviderade sin profil 2017 och arbetet med att omsätta profilen startade redan 2016 och 
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har efter det stegvis arbetats in
1
. Jag anser därför att populationen bör utgöras av 

fotografier tagna från 2017 eftersom fotografier från tidigare år inte med säkerhet går att 

jämföra med destinationens nuvarande profil.  

 

Urvalet består därför av fotografier från den tredje januari 2017 till den 26 november 

2017. Alltså det första fotografiet som publicerats på kontot detta år fram till stunden för 

min insamling av empiri. Det gav mig en population av 166 stillbilder. Efter att ha 

översiktligt tittat igenom urvalet upptäcktes att det existerade fyra dubbletter, dessa 

exkluderades. Jag valde att enbart inkludera fotografier av platsen, vilket innebär att 

reklamposters, broschyromslag och liknande föll bort. Efter dessa avgränsningar 

återstod 147 fotografier som alla ingått i innehållsanalysen. 10 stycken av dessa 147 är 

så kallade “regrams” (bilder publicerade på ett Instagramkonto och delade av ett annat). 

När det kommer till insamlingsmetod för en semiotisk analys finns det inga strikta linjer 

att följa. Istället väljs fotografier utifrån hur begreppsmässigt intressanta de är. Det är 

processer av meningsskapande som är intressant inte hur statistiskt representativa de 

utvalda fotografierna är för populationen (Rose 2016, s.110). Ett målstyrt urval har 

tillämpats på de fotografier som har använts i den semiotiska analysen vilka har valts 

för att jag anser att de är tydligt exemplifierar de teman som identifierats genom 

innehållsanalysen.  

  

5.4 Analysmetod  
Jag har talat om att denna studie kommer att utgå från semiologiska teorier och därmed 

kommer en semiotisk analys att appliceras, men den kommer även kompletteras av en 

innehållsanalys. Jag har i ett första steg genomfört en innehållsanalys. Genom detta har 

jag kunnat identifiera teman hos den mening som kommuniceras och lyfta fram mönster 

i fotografierna när det kommer till vilka element av Uddevalla som inkluderas 

respektive exkluderas i fotografierna. Innehållsanalys är en metod som baseras på att 

frekvensen av särskilda element, indelade i kodade kategorier, räknas för att sedan 

analysera dessa frekvenser (Rose 2016, s.88). I utformningen av kodningsschemat har 

jag dragit paralleller till delar från tidigare avsnitt om turismmarknadsföring och 

destinationsimage där ett antal element och karaktärsdrag listas som används för att 

utforma en destinationsimage (Se Aronsson, Cassel & Syssner sida 15).  

 

                                                 
1
 Roger Salomonsson, verksamhetsledare på Destination Uddevalla. E-post: 2017-11-29. 
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I ett andra steg tog semiologi vid för en djupare analys av meningsproduktionen. 

Analysen har utgått från Barthes denotation och konnotation som fungerar som nivåer i 

ett semiotiskt system (Rose 2016, s.121). Den denotativa nivån hänvisar till det som 

fysiskt visas i ett fotografi (Storey 2013, s.120) och har till stor del behandlats genom 

innehållsanalysen. Denotationen kompletteras därefter av konnotationen för att skapa 

förståelse för mening relaterad till olika kulturella tolkningar och ideologier (Storey 

2013, s.121). Det första steget i analysen är att identifiera de tecken fotografiet består 

av. Detta kan vara svårt i vissa stunder då det inte alltid finns tydliga gränser mellan 

visuella representationer, men när tecknen åtminstone är preliminärt identifierade kan 

meningen av dem börja undersökas (Rose 2016, s.115).  

 

5.5 Reflexivitet och etiska överväganden 
Jag hade vetskap före genomförandet av denna studie att Uddevalla aktivt marknadsförs 

för turistiska ändamål. Detta gäller kännedom om turistbroschyrer men även 

YouTubekanalen Uddevalla&DU. Jag har däremot aldrig personligen följt 

Instagramkontot före studiens genomförande vilket innebär att jag inte tidigare 

exponerats för destinationens marknadsföring. I efterhand har jag dock funderat över val 

av Uddevalla som fall. Då jag har god kännedom om platsen sedan tidigare finns en risk 

att min analys har påverkats av detta. I studien har även hänsyn tagits till den effekt 

bildtext har som aktör. Text används ofta som supplement till en bild/fotografi för att 

förtydliga dess mening (Rose 2016, s.121). Det kan även tänkas att bildtexten ingår som 

en icke-mänsklig aktör i ett meningsproducerande nätverk. Studien är dock avgränsad 

till visuella representationer och bildtexten har uteslutits i analysen. Den har enbart 

använts i efterhand för att identifiera eventuell fotografs namn i syfte för källhänvisning. 

För att undvika påverkan från bildtext har den täckts för i samband med analysen. I 

några enstaka fall har text förekommit som representation i ett fotografi. Ett exempel på 

detta är ett fotografi som representerar Uddevalla Saluhall. Det är tydligt att just denna 

plats representera på grund av att dess namn står tryckt på papperspåsar som 

förekommer i fotografiet. När det kommer till fall som dessa har inga försök gjorts att 

undvika exponering för texten eftersom den här ses som del av den visuella 

representationen snarare än ett supplement.  
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Copyright är en viktig aspekt vid studier av visuell data. Det hänvisar till ägandeskapet 

av ett fotografi och för att reproducera dessa i studien krävs tillstånd från ägaren (Rose 

2016, ss.367-368). Detta tillstånd har givits av Uddevalla turism under förutsättning att 

de reproducerade fotografierna refereras till Instagramkontot Uddevalla&DU 

(@uddevallaochdu) samt fotograf om denne anges. Förfrågan skickades via e-post där 

de även upplystes om studiens syfte och fotografiernas roll i enlighet med 

infomationskravet (Bryman 2011, s.131). Urvalet består, som tidigare nämnt, av tolv 

stycken så kallade “regrams”. Eftersom dessa inte är producerade av Uddevalla turism 

kommer de inte att visas i denna studie då copyright-tillstånd saknas från 

upphovsmännen bakom dessa fotografier. Däremot har även dessa analyserats och är 

därmed en del av resultatet. 

 

5.6 Studiens kvalitet 
För en studie av hög kvalitet bör det tas hänsyn till validitet bland annat. Validetet kan 

diskuteras i förhållande till de koder som utformats till innehållsanalysen. Rose (2016, 

ss. 92-93) förklarar att för att försäkra validiteten måste koderna som används baseras 

på en teoretiserad koppling mellan fotografiet och den kulturella kontext genom vilken 

dess mening skapas. Hon skriver att koderna bör återkoppla till den teoretiska och 

empiriska litteratur som har format studiens syfte och frågeställningar. Detta har gjorts 

genom att replikera koder som använts i liknande studier vilka jag tagit del av i 

samband med genomförandet av studiens litteraturöversikt. Koder har även baserats på 

element som i den teoretiska referensramen listats som vanligt representerade i 

produktionen av en destinationsimage (Se Bilaga B).  

 

Studiens kvalitet innefattar även hur resultat och slutsatser är replikerbara om samma 

studie görs två gånger eller av olika forskare (Bryman 2011, ss. 161,163). Replikabilitet 

kan förhållas också till innehållsanalysens koder. För att göra koderna replikerbara 

behövs de definieras tydligt (Rose 2016, s.96), därför har jag valt att inkludera min 

kodningsmanual som återfinns i bilaga B. Det finns även fler sätt att stärka 

replikabiliteten, till exempel genom att låta flera kodare genomföra innehållsanalysen 

med samma koder och därefter kan deras resultat jämföras. Detta är inget som har gjorts 

i denna studie. Jag är även medveten om att replikabiliteten försvåras på grund av den 

interpretativistiska ansats som antagits i den semiotiska analysen av fotografierna.  
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Studiens kvalitativa ansats begränsar också generaliseringsmöjligheterna. Däremot vill 

jag åter lyfta fram att studien kan ses som ett typiskt fall vilket innebär att en ”måttlig” 

generalisering kan göras. Jag menar att en teoretisk generaliserbarhet finns. Det anser 

jag bero på att fallet är en exemplifiering av hur symbolvärden kan användas för att 

omvandla en plats till en destination (Bryman 2011, s.369). För att försäkra kvaliteten 

av denna studie anser jag att det viktigaste är att redogörelsen av forskningsprocessen är 

transparent (Bryman 2011, ss.354-355) och har därmed eftersträvat att tydligt redogöra 

samt motivera val jag gjort. 
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6 Det visuella Uddevalla 
Syftet är att utifrån ett semiologiskt perspektiv undersöka hur en plats visuellt 

representeras genom fotografier i digital turismmarknadsföring. Det är en tvådelad 

analys där denotativ mening och delar av dess konnotativa mening dikuteras utifrån 

teman under vilka främst resultatet i förhållande till studiens första frågeställning 

analyseras: vilka representationer används för att forma en destinationsimage online och 

vilken är denna image? Dessa teman har framkommit ur kategorier (Se Bilaga B), vilka 

har baserats på attraktiva attribut och bruksvärden. Varje tema exemplifierar den 

visuella representationen av destinationen med ett par fotografier. Därefter tar ett andra 

steg av analysen vid i vilken resultatet analyseras i förhållande till turismideologi och 

hur den förmedlade meningen i fotografierna förhåller sig till destinationens profilering.   

 

6.1 Teman 
6.1.1 Symbolisk representation av Uddevalla 

Enligt Syssner (2012, s.70) representeras berömda byggnationer i framställningen av en 

plats. Landmärken kan tänkas vara värdefulla för att de är starkt associerade med en 

särskild plats. I Uddevalla kan Uddevalla kyrktorn ses som ett landmärke (Se figur 2). 

Kyrktornet är beläget på ett mindre berg mitt i centrala Uddevalla vilket gör att det är en 

väl synlig byggnad. Även Uddevallabron som bär Europaväg 6 över Byfjorden kan ses 

som ett landmärke (Se figur 1 & 2). Dessa två konstruktioner finns representerade i 16 

fotografier, i några representeras både kyrktornet och bron. De landmärken som 

används i representationerna av Uddevalla fungerar som symboler för platsen. Detta för 

att jag menar att oavsett kontext, vilket till exempel är viktig för indexikala tecken, alltid 

förmedlar samma mening. Det finns alltså, som Rose (2016, s.120) skrivit, en 

vedertagen relation mellan signifianten och det signifierade. Uddevalla bron kommer till 

exempel därför alltid förmedla plasten Uddevalla oavsett kontext.  

 

Det finns dock ett problem med dessa landmärken som symboler vilket är att människor 

som inte tidigare är bekanta med platsen inte associerar dem med just Uddevalla 

eftersom de inte har kännedom om deras existens. Rose (2016, s. 120) menar att 

symboler alltid har en vedertaget uppfattat mening. Genom att frekvent representera 

dessa landmärken med Uddevalla som kontext skulle deras symboliska funktion därmed 

kunna stärkas. Enligt Syssner (2012, s.70) knyts rumsliga budskap an till utvalda platser 

och materialiteter för att representera en större geografisk yta. Här har turismaktörerna 

knutit budskap till dessa landmärken, de kommunicerar alltså genom landmärken. De 
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kan förstås som text eller ett språk vilket förmedlar en betydelse, en mening. I detta fall 

betyder en representation av Uddevallabron eller Uddevalla kyrktorn platsen Uddevalla. 

Landmärkena ger platsrepresentationerna en geografisk anknytning. De talar om för 

mottagaren vilken plats som representeras.  

 

Fokus ligger i figur 2 på representationen av Uddevallabron. Den återfinns centralt i 

fotografiet. Solens placering samt kontrasterna mellan den mörka omgivningen och 

solljuset framhäver bron som det mest centrala i fotografiet. Utöver att bron används 

som symbol för Uddevalla i detta fotografi representeras vatten. Denotativa tecken, som 

en pir samt en fågel, används här ihop med vatten för att konnotativt representera 

kusten. Genom att slå samman flera tecken med samma konnotativa mening förstärks 

den övergripande konnotativa meningen som förmedlas genom fotografiet. Det blir 

mindre av en ”gissningslek” eftersom ett tecken annars kan förmedla flera konnotativa 

meningar.    

 

Figur 1: Uddevallabron (Muld 2017) 
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6.1.2 Geografisk närhet till hav och natur  

Enligt Hunter (2012, s.421) är den projicerade destinationsimagen ett paketerat 

idealiserat topografiskt turismlandskap. Detta innebär att en plats beskrivs utifrån dess 

terräng, vegetation, form, bebyggelse och så vidare. Nästan 90% av fotografierna på 

Instagramkontot Uddevalla&DU representerar utomhusmiljö vilket framhäver platsen 

topografiskt. En geografisk närhet till vatten och hav är något som framhävs tydligast i 

representationen av platsen där 80 av 147 bilder representerar vatten på ett eller annat 

vis. Fotografierna representerar ett idylliskt och pittoreskt kustlandskap. Båtar 

förekommer, badplatser samt fysiska aktiviteter i eller i anslutning till vattnet, såsom 

simning och paddling.  

 

I fotografi 1 (figur 2) har på den denotativa nivån blått hav identifierats med små 

krusiga vågor, som täcker dominerande del av fotografiet under en molnfri blå himmel. 

Mörkgröna skogsbeklädda berg i mjuka former ramar in havet i övre delen av 

fotografiet. I förgrunden tuffar en vit-blå båt med svensk flagg förbi. På däck syns flera 

människor. En mindre båt skymtas i bakgrunden. Centralt belägen i den bakre delen 

reser sig Uddevallabron som spänner tvärsöver fotografiet vilken jag menar har en 

symbolisk funktion. Fotgrafiet är tagen snett uppifrån ur ett fågelperspektiv. De ljusa 

färgerna tillsammans med skuggor på båttaket förmedlar att solen står högt vilket skulle 

innebära att fotografiet är tagen mitt på dagen. På den konnotativa nivån förs tankarna 

till en ”vacker” och stilla sommardag. Den visuella representationen skapar en 

romantiserad bild av platsen som ett idylliskt kustlandskap. Här skulle det kunna tänkas 

att representationen av Uddevalla återspeglar en typisk svensk sommar. Det baserar jag 

på närvaron av svenska flaggan vilken skapar associationer till svenskhet. Den blå 

flaggan med gult kors är, precis som landmärkena, en symbol för nationen Sverige. 

Platsen kan där av förstås spegla ”svenskhet”. I fotografier där hav representeras är det 

ofta ett dominerande element. De är vanligen kombinerade med andra naturelement 

såsom skog och berg och visar ofta ett större område vilket ger mottagaren en 

översiktlig landskapsvy. På ett litet antal fotografier representeras stadsmiljöer. Även i 

dessa är det vanligt att hav samt annan natur representerar platsen. 

 

Fotografi 2 visar flera byggnader med röda och grå tak. I den nedre delen av 

representeras Kungstorget fyllt med människor och till vänster om detta representeras 

Uddevalla kyrktorn samt en grupp stora gröna träd vilka även kantar den spegelblanka 

Bäveån. I övre vänstra hörnet syns även symbolerna Uddevallabron och kyrktornet som 
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tillsammans översätts till ”Uddevalla”. Ån representeras centralt i fotografiet och 

mynnar ut i Byfjorden och större bergpartier i bakgrunden. Detta fotografi konnoterar 

en mening att havet finns alldeles inpå knutarna. Även i de mest centrala delarna av 

Uddevalla stad kan turisten åtnjuta ”havsutsikt”. Det är även ett sätt att visa att 

destinationen består av ett stadslandskap vilket till exempel konnoterar 

shoppingmöjligheter, uteliv och annan service som hör städer till.  

 

Figur 2: (1)Skärgårdsbåt (Hallsten 2017); (2) Uddevalla stadskärna (@uddevallaochdu 

2017) 

 

6.1.3 Det aktiva Uddevalla  

Jag vill påstå att en turistdestination inte är någonting utan turisten. Människor och i 

vilket sammanhang de representeras var därför intressant (se bilaga B). 59 fotografier av 

147 representerar människor. De förekommer i olika sammanhang men vanligast har 

varit i någon form av idrott eller sportsammanhang, cirka 45%. Enligt Aronsson (2012, 

s. 119) skapar evenemang attraktivitet hos en destination och framhävs därför i 

marknadsföring. Det märks i den turistiska representationen av Uddevalla där Sport- 

och idrottsevenemang har fått representera destinationen frekvent.  

 

Det första fotografiet i Figur 3 representerar ett berg fyllt med människor i kortärmat 

och kortbyxor. I bakgrunden skymtas lövträd under en klarblå himmel. I nedre halvan 

representeras människor på motorcross. Fotografiet är en representation av ett 

sportevenemang som lockar många åskådare. Människornas klädsel konnoterar även en 

varm sommardag. Fotografi 2 representerar en kvinna centralt i en dynamisk position. 

Här representeras även en grusväg och på var sida om denna reser sig granar. 

Representationen är situerad motsols. Trots att kvinnan framstår vara ute och springa 
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skapar avsaknaden av motorfordon, andra stadsrelaterade element eller andra människor 

en bild av en tyst plats vilket jag då menar konnoterar stillhet och fridfullhet.  

 

Figur 3: (1) Motorcross tävling (Joelsson2017); (2) Löpare (Barck 2017a) 

 

Uddevalla framstår som en plats med attraktiva motionsmöjligheter. Enligt Cassel 

(2012, s.150) anpassas marknadsföring efter den målgrupp som ska attraheras vilket 

innebär att olika aspekter lyfts fram för att nå ut till olika grupper. Fotografierna i figur 

2, tillsammans med övriga representationer av sport och idrottsaktiviteter, framställer 

Uddevalla som en destination nischad mot idrottsturism. Den konnotativa meningen i de 

visuella representationerna upplevs vara riktade mot aktiva samt sportintresserade 

människor.  

 

6.1.4 Årstidernas skiftningar 

Vid en första anblick kan det ibland vara svårt att avgöra under vilken årstid som 

destinationen Uddevalla representeras. När jag skriver årstid hänvisar jag till en 

halvårsindelning, sommarhalvår och vinterhalvår. Vissa fotografier representerar tydligt 

Uddevalla på sommaren, ett fåtal visar tydligt vinter, på andra är gränsen mer suddig. 

Hänsyn har därför tagits till de tecken vars konnotativa mening översätts till en specifik 

årstid. Det innefattar till exempel färg på trädens löv, under förutsättning att träden har 

löv. Marken, är den snöbetäckt eller inte? Vad har eventuella människor på sig, mössa 

och vantar eller shorts och likande? Ett fåtal fotografier har publicerats med snö (se 

figur 4, fotografi 1), vilket är ett tydligt exempel på tecken som, enligt västerländsk 

kultur, översätts till vinter. Ytterligare ett par där människorna representeras bärande 

mössor och vantar har identifierats. Dessa tecken är inte lika tydliga som snö men även 

dessa förknippas med vinter. Fotografi 2 är en representation av destinationen under 
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hösten. Detta kommuniceras genom de gula lövens konnotativa mening. Genom att 

analysera flera denotativa tecken tilsammans kan en gemensam konnotativ mening 

förstås vilken förmedlar Halloween. Det är en kombination av pumpan, de gula löven, 

samt de symboler vilka översätts till ”häxhattar” som flickorna bär som förmedlar en 

mening som översätts till Halloween. Dessa årstidrelaterade tecken samt de symboler 

som fömedlar en viss högtid visar hur min kulturella förtåelse influerat avkodningen 

(Berger 2013, s.26; Rose 2016, s.128). Människor från annan kulturell bakgrund kanske 

inte översätter dessa tecken på samma sätt. Fotografi 3 representerar flera människor 

både i förgrunden samt bakgrunden. Skärpan ligger på människorna i förgrunden. Ovan 

representeras gröna löv som tillsammans med fotografiets ljusa färger kan översättas till 

en sommardag. 

 

Figur 4: (1) Vinterlandskap (Barck 2017b); (2) Små häxor (Istockphoto.com 2017); (3) 

Uteservering (Borg 2017)  

 

Fotografier publiceras kontinuerligt av platsen på kontot Uddevalla&DU, de visuella 

representationerna skulle därför kunna tänkas spegla platsen under årets alla månader. 

Genom att undersöka relationen mellan aktiviteter och årstid framkommer ett samband 

mellan representationer av människor, aktiviteter och sommarhalvåret. Den konnotativa 

meningen kommunicerar Uddevalla som mer upplevelse- och händelserik under 

sommaren än vintern. Turister attraheras inte bara av vackert landskap utan de måste 

även finnas något för dem att göra på destinationen. Eftersom evenemang och andra 

aktiviteter främst representeras under sommarhalvåret framställs Uddevalla överlag som 

en destination att besöka under den årstiden.  
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6.1.5 Kultur & historia  

Festivaler, föreställningar, Bohuslänsmuseum, skalbankarna och skalbanksmuseet samt 

områden med historisk och kulturell bakgrund så som Gustavsbergs kurort representerar 

också Uddevalla. Fotografi 1 (figur 5) är en representation av denna kurort. Där visas i 

främre delen en gul byggnad med rött tak byggt över spegelblankt vatten med några små 

krusiga vågor som i övrigt omger platsen. I bakgrunden syns fler byggnader i äldre stil, 

skogsbeklädda berg i grön och gulnande färg samt ett mindre antal lövfriaträd (vilka 

konnoterar höst). Molnfri blå himmel visas och på en vit byggnad används återigen 

svenska flaggan som symbol. Representationen är situerad utifrån ett perspektiv där 

mottagaren befinner sig på vatten och blickar in mot land. Fotografi 2 är en 

representation av samma plats fast den är situerad utifrån ett annat perspektiv. Här står 

åskådaren vid det gula huset och blickar ut mot havet. Figur 5 konnoterar både platsens 

historia men även turismens historia. Under förutsättning att mottagaren har kunskap 

om turism, konnoterar fotografiet en lång traditon av Uddevalla som turistort eftersom 

bad- och kurorter var dåtidens populära turistmål. Även i denna representation ges 

vatten en framstädande roll, om inte mer, eftersom mindre fokus läggs på byggnader 

som tecken.  

 

Figur 5: (1) Gustavsbergs badort (Frendberg 2017); (2) Gustavsbergs vandrarhem 

(@uddevallaochdu 2017) 

 

6.2 Destination Uddevalla 
I detta avsnitt analyseras resultaten utifrån en förståelse för platsen topografiskt, som 

geografisk lokalitet samt destination och relation till studiens frågeställningar avseende 

ideologi och destinationsprofil. Uddevalla är en kommun med drygt 55000 invånare 

som är centralt belägen i landskapet Bohuslän på svenska västkusten. I ”Destination 

Uddevalla” ingår förutom Uddevalla stad, tätorten Ljungskile samt en socken kallad 

Bokenäset. Från väster in genom kommunen går Havstensfjorden och Byfjorden. 

Bäveån separerar norra och södra delarna av Uddevalla stad och ansluter sedan till 
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Byfjorden. Det finns alltså en geografisk närhet till vatten, vilket framgår tydligt i 

turismaktörernas visuella representation av platsen (Uddevalla kommun 2017a; 

Uddevalla kommun 2017b; Uddevalla.com 2017b). Representationer av vatten och hav 

producerar en kustimage. De framställer havet som lättillgängligt. Det finns alltid 

geografiskt nära och representationer av båtturer, badplatser, hamn samt 

vattenaktiviteter hjälper till att framhäva denna tillgänglighet. Det är alltså inte enbart en 

visuell upplevelse utan representationerna framställer även en interaktivitet mellan 

människor och hav. Det är även en plats med skog- och fjällandskap (Uddevalla 

kommun 2017a; Uddevalla kommun 2017b), vilket också representeras genom 

turismmarknadsföringen. Det stora antalet representationer av landskapet producerar en 

projicerad destinationsimage vilken framställer Uddevalla som en plats som ska 

upplevas utomhus.  

 

6.2.1 Profil  

Destinationens profil lyder “genom att profilera sig som en stad med fokus på natur, 

idrott, mat, kultur och en maritim profil, där vi ska erbjuda ett brett utbud, samt bli 

tydligare på att vi är året-runt-öppet, ska Uddevalla stärka sin plats som hjärtat i 

Bohuslän” (Destination Uddevalla 2017). De skriver i profilen ”stad” men Destination 

Uddevalla utger sig även vara ett nätverk för alla inom turismnäringen i kommunen. 

Stad och kommun är skilda saker, gäller därför profilen endast staden eller hela 

kommunen? Uddevalla stad representeras visuellt genom flertalet fotografier, men det 

framgår inte alltid tydligt för den som inte redan är känd med staden. Det beror på att 

centrum sällan representeras. Representationerna riktas ut från staden och på utkanten 

av staden (Gustavsberg). Ljungskile samhälle representeras inte heller, då även dessa är 

riktade ut mot havet eller i skogen. Utifrån de attribut som listas i destinationens profil 

finns också likheter med de element och karaktärsdrag som menas vara attraktiva att 

representera i turismmarknadsföring vilka är attraktioner, lokal historia och kultur, 

fräsch miljö, evenemang samt vackra stränder. Även boende, shopping möjligheter, 

nattliv och berömda byggnader menas vara attraktivt att framhäva i formandet av en 

positiv destinationsimage (Cassel 2012, s.150; Aronsson 2012, s.119; Syssner 2012, 

s.70). Ytterligare likheter finns mellan de visuella representationerna och dessa attribut 

där till exempel landmärken förekommer som ”kända byggnader” samt fräsch miljö 

representeras genom landskapsfotografier.  
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Alla attribut som listas i Uddevallas profil finns representerade via Uddevalla&DU men 

i olika stor utsträckning. Identifierade teman lyfter till exempel inte mat eftersom att 

andra element framställs representera platsen i större utsträckning. Jag vill även belysa 

ordningsföljden i vilken attributen i destinationsprofilen listas. Deras formulering kan 

också förstås som en representation och därmed tolkas semiotiskt. Ordningsföljden blir 

intressant utifrån vad som anses viktigast. Det som nämns först tolkar jag som viktigast. 

Detta skulle innebära att det finns olikheter mellan hur Uddevalla representeras visuellt 

och den formulerade profilen. Vatten är en synekdoke för Uddevalla men en maritim 

profil listas näst sist. Utifrån det visuella Uddevalla förstås profilen rangordnas enligt 

följande: Maritim profil, natur, idrott, året-runt och kultur. Mat får minst fokus.  

 

6.2.2 Turismideologi och synekdokeiska representationer 

Överlag upplevs den projicerade destinationsimagen kontrolleras av turismaktörer där 

”städade” landskap representeras vilka skapar en homogenitet inom destinationen och 

döljer platsens ”verkliga” komplexitet. Enligt Cresswell (2013, s.246) fungerar 

representationer som viktiga element i vad som kan tänkas som verklighet. Samtidigt 

sägs den projicerade destinationsimagen visa ett idealiserat topografiskt landskap 

(Hunter 2012, s.421). Destinationen förskönas alltså. När det kommer till 

representationer i marknadsföring har tidigare forskning talat om att detta är en 

ideologisk och selektiv process i syfte att skapa en positiv image (Cassel 2012, s.151). 

Jag menar att ett möjligt sätt att förstå studiens visuella representationer är som en karta 

över platsen. En karta är precis som andra representationer ingen objektiv spegling av 

världen utan en social konstruktion. De visar utvalda platser som i sin tur formar en 

föreställning hos mottagaren (turisten). Det görs för att ”skicka” destinationen som 

produkt till konsumenten så att denna produkt kan ”testas före användning ” (Jokela 

2011, s.54). På så vis får turisten veta hur platsen ser ut och vad den erbjuder. Den karta 

som ”målas” upp av Uddevalla&DU färgas av turismideologi. Enligt Cassel (2012, 

s.159) kan en destinationsimage fastställa och begränsa vad som hör till respektive inte 

hör till en plats. Turistaktörerna bakom representationerna av Uddevalla talar om för 

turisten genom denna ”karta” att när de är i Uddevalla ska de vara nära vattnet. De ska 

även uppleva kultur och platsens lokala historia, men inte all historia utan detta 

innefattar främst Gustavsbergs bad- och kurort. Kanske beror det på dess nära 

anknytning till turism sedan tidigare, vilket även framhäver destinationens kustimage? 

De ska även delta i olika evenemang, främst de relaterade till idrott. Då dessa framställs 

under sommaren skapas en image av en sommardestination. När jag undersöker 
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representationen av Uddevalla skapas en förståelse för vad som anses värt att framhäva 

på platsen. Om turismmarknadsföring går ut på att kommunicera utvalda bilder av en 

plats finns en implicit förståelse att det finns en större population bilder och att de som 

framställs endast är ett urval från denna population. På grund av bristen av 

representerade stadslandskap finns en risk att det lokala näringslivet inte drar nytta av 

turismen i lika stor utsträckning som de hade kunnat göra eftersom de inte syns, ”syns 

man inte finns man inte”. Den pittoreska framställningen av naturlandskap kan även ses 

som ett exempel på den ”ansning” av platsen som görs i samband med 

selektionsprocessen i produktionen av en positiv image. Det är en försköning som 

estetiskt tillfredsställer mottagaren.  

 

Den image som projiceras via Instagramkontot Uddevalla&DU är utformad av 

kommunägda aktörer. Detta innebär att politiska ideologier kan ligga bakom den 

förmedlade destinationsimagen. Det är även värt att tänka på att turism är en industri där 

karakteristiska element hos platsen förädlas för att höja dess turistiska bytesvärde. En 

rädsla för negativ destinationsimage kan därför vara närvarande, eftersom de resulterar i 

minskad investering i platsen och ekonomisk förlust. Ett sätt för turismaktörerna att 

minska riskerna är behålla så mycket kontroll över imagen som de kan och det lyser 

igenom i representationen av Uddevalla. Turistaktörerna kan genom en synekdoke 

kontrollera den komplexitet som utgör en plats (Hunter 2012, ss.422-423) och också 

behålla sin makt över destinationens image. Vatten framstår som en synekdoke för 

Uddevalla vilken är en del som står för det hela (Rose 2016, s.121) eftersom det är den 

mest dominerande representationen av platsen. Genom synekdokeiska representationer 

exkluderas andra attribut vilka också skulle kunna vara attraktiva för destinationen. Det 

finns även risk för ”misrepresentation” och förvrängning av ”verkligheten” vilken 

uppstår när bilden av platsen smalas av. Här menar jag inte en ”sann” verklighet utan 

jag syftar på en relation mellan turistaktörernas verklighet av platsen och mottagarens 

verklighet av platsen vid ankomst. Det bör finnas en viss samstämmighet mellan dessa. 

Perspektiv, hur en representation är situerad, spelar också en betydande roll och speglar 

producentens ideologi. Vatten som en synekdoke framställs som viktig inte bara för att 

det representeras ofta utan även för att det representeras centralt i ett fotografi eller för 

att ett fotografi dominerande representerar vatten. Det är alltså inget som ”råkar” 

representeras utan det är det huvudsakliga tecken som representeras. Istället hamnar 

andra tecken i bakgrunden såsom skog och berg, eller bebyggelse. Vid de fall 
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människor representeras ligger fokus nästan alltid på dem, vilket framhäver människans 

relation till destinationen och platsen som en upplevelse. Aronsson (2012, s.117) hävdar 

att besökarnas förväntningar inom turism baseras på upplevelser och något annorlunda 

och främmande. Det skulle därför vara lämpligt att representera unika attribut. Jag vill 

lyfta en tankeställare när det kommer till om destinationen gör detta? Sverige består av 

mycket kust det skulle därför kunna tänkas synekdokeiskt representera vatten inte alls 

differentierar platsen. 

 

Sociala medier skapar en direktkontakt mellan producent och konsument (turisten) 

(Kuttainen 2012, s.314). Online nås fler turister eftersom de kan få större spridning än 

analog marknadsföring, vilket beror på en inneboende generativitet hos internet. På 

grund av enkelheten att reproducera visuella representationer ökas en risk för att 

producenten får mindre kontroll över projicering av platsprodukten (Hunter 2016, 

ss.222-223). Denna generativitet framkommer på Instagramkontot Uddevalla&DU 

genom de så kallade ”regrams” som publicerats på kontot. Dessa är alltså fotografier 

producerade av utomstående aktörer utifrån deras perspektiv vilka har delats, eller 

reproducerats, av upphovsmännen bakom Uddevalla&DU. Destinationsimagen sägs 

vara mer dynamisk online än den projicerad genom traditionella medier. Jag menar att 

Uddevallas projicerade destinationsimage kontrolleras av de turismmarknadsförande 

aktörerna. Likt det selektiva urval som görs i samband med deras produktion av 

representationer väljs även dessa redan producerade representationer ut vilka stämmer 

överens med destinationens profil. Det innebär att den skillnad som påvisats i studiens 

teoretiska referensram mellan traditionell marknadsföring och digital marknadsföring 

inte tar sig uttryck i representationerna via Uddevalla&DU.  
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7 Slutsats och diskussion  
Nedan följer studiens slutsatser vilka delats in i tre avsitt som var och en behandlar var 

sin av studiens tre frågeställningar. Detta följs åt av övriga reflektioner samt förslag på 

vidare studier.  

 

7.1 Destinationens image 
Analysen baseras på hur resultatet förhåller sig till studiens tre frågeställningar. Den 

första frågeställningen avsåg vilken destinationsimage som projiceras online och vilka 

representationer som används för att forma denna. Representationerna på 

Instagramkontot förmedlar en synekdokeisk destinationsimage av Uddevalla. Detta 

baseras på den denotativa och konnotativa mening som förmedlas genom 

representationerna där det dominerande tema som framkommit var ”närhet till hav och 

natur”. De visuella representationerna av Uddevalla denoterar genom ikoniska tecken 

platsen topografiskt. Det vatten som omger platsen används som en synekdoke för 

destinationen vilken föreslår en helhetlig image av platsen som en kustdestination. 

Genom användningen av synekdokeiska representationer exkluderas andra attribut vilka 

skulle kunna vara attraktiva för destinationen. Risk för ”misrepresentation” och 

förvrängning av ”verkligheten” uppstår också när bilden smalas av. Utifrån de teman 

som identifierats genom innehållsanalysen ska destinationen upplevas utomhus främst 

under sommarhalvåret, antingen genom att blicka ut mot ett romantiserat, idylliskt 

landskap eller genom fysiska aktiviteter. Idrottsaktiviteterna framställer Uddevalla som 

nischad mot idrottsturism. I den visuella representationen används strategiskt 

landmärken i form av särskilt Uddevallabron men även Uddevalla kyrktorn som 

symboler. Symbolerna nyttjas på ett sätt som förmedlar en geografisk förankrad menig 

där dessa byggnationer översätts till Uddevalla. De talar alltså om för turisten att 

fotografierna visar just Uddevalla. Även svenska flaggan fungerar som en symbol 

vilken konnoterar svensk kultur eller ”svenskhet”.    

 

7.2 Förhållande mellan destinationsimage och destinationsprofil 
Hur den projicerade destinationsimagen förhåller sig till destinationens profilering har 

också undersökts. Den samlade bilden av destinationens konnotativa mening kan tolkas 

som att det finns utförliga marknadsföringsstrategier bakom produktionen av platsen 

som turistdestination. Dock har en viss tvetydighet identifierats i deras formulering av 

profilen angående vilken geografisk yta den omfattar. Relationen mellan destinationens 

profil och den image som representationerna framställer är nära länkade. Analysen visar 
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att alla element som destinationen säger sig vilja framhäva genom profilen finns 

representerade på Instagramkontot Uddevalla&DU. Däremot prioriteras särskilda 

element. Jag har relaterat deras profil till de teman som framkom genom 

innehållsanalysen. Uddevalla som maritim destination är den mest framträdande bilden, 

följt av natur, idrott, året-runt och kultur. Representationer av mat har förekommit men 

eftersom dessa var få i jämförelse med andra representationer ansågs de inte ha lika stor 

inverkan på destinationsensimagen. I visualiseringen av platsen lyfts även berömda 

byggnader fram, särskilt i form av de landmärken som nämnts tidigare. Det finns alltså 

en samstämmighet mellan destinationens profil samt dessa attraktiva attribut när det 

kommer till vad som inkluderas i representationen av Uddevalla. I övrigt exkluderas 

representationer av stadslandskap och därmed attribut såsom nattliv och shopping 

möjligheter. De få gånger stad visas är det oftast som en kombination med hav och 

natur. Detta döljer stora delar av platsens loka näringsliv.  

 

7.3 Ideologi 
Studiens tredje frågeställning berörde hur ideologi tar sig uttryck i representationen av 

platsen. Trots att den dynamiska karaktären hos destinationsimage online, framträder 

turismaktörernas ideologi i representationen av platsen. Uddevallas destinationsimage 

projicerar särskilda attribut medan andra döljs vilket pekar på turismideologier där 

platser ”ansas”. Det kan även jämföras med det idealiserade topografiska landskap som 

Hunter (2012, s.421) menar en projicerad destinationsimage utgörs av. Eftersom vatten 

framställs som en synekdoke för Uddevalla förstås implicit andra attribut exkluderas. 

Turismaktörerna framställs inneha makt över den projicerade destinationsimagen 

online. Genom att representera Gustavsbergs bad- och kurort förstärks destinationsens 

kustimage. Då dessa konnoterar en lång tradition av platsen som en turismdestination 

relaterad till sol och bad. Platsens projicerade destinationsimage förstås instruera 

mottagaren hur destinationen ska upplevas. I litteraturöversikten nämndes effekter av 

visuell representation listade av Hunter (2013, s.102) vilka beskrev en förenkling av 

destinationsimagen, stereotypisk destinationskultur, framhävande av utvalda element av 

och dämpandet det vardagliga samt en symbolisk omvandling av invånare inom ett 

samhälle till en enhetlig kulturell entitet. Dessa effekter lyser igenom i den visuella 

representationen av Uddevalla som en framställs som en kontrollerad homogen 

turismprodukt.  
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7.4 Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 

Det finns likheter mellan resultatet av denna studie och kunskap från tidigare forskning 

vilken presenterats i litteraturöversikten. Detta gäller kommodifieringen av platser i 

turismsyfte som en process vilken resulterar i så kallade “groomed spaces”. Olika 

element i en stad inkluderas eller exkluderas för att skapa en så attraktiv plats som 

möjligt. Det kommer alltså oundvikligen finnas stadsdelar eller särskilda 

samhällsgrupper som utesluts i produktionen av en plats. I litteraturöversikten framkom 

det även att representationer online är situerade annorlunda än i traditionella medier, till 

exempel genom selfies eller representationer av mer vardagliga sammanhang. Detta 

framkommer inte i representationen av Uddevalla. 

 

Efter genomförd studie har jag reflekterat över studieprocessen, jag vill därför nämna 

studiens urval av fotografier. Detta urval består av fotografier publicerat från januari 

2017 till november 2017, vilket bestämdes utifrån tidsperiod som nuvarande 

destinationsprofil varit aktiv. I detta urval har alltså månaden december uteslutits. Jag 

menar fortfarande att fotografier från december 2017 inte hade kunnat inkluderas 

eftersom arbetets tidsplan krävde insamling och analys av material före december 

månad. Däremot anser jag i efterhand att jag istället hade kunnat inkludera december 

2016 i urvalet för att få en tydligare helårsbild av destinationens image. Det kan alltså 

finnas en viss grad skevhet avseende analys och slutsatser kopplade till temat 

Årstidernas skiftningar.   

 

Eftersom att denna studie inte undersökte mottagarens perspektiv har deras den 

förmedlade destinationsimage effekter de har på denne inte kunnat besvaras. Det hade 

krävt andra teorier och metoder. För vidare studier skulle det därför vara av intresse att 

undersöka dessa effekter. En annan intressant inriktning hade varit att genomföra en 

komparativ studie där lokalbefolkningens uppfattade image jämförs med den image som 

projiceras genom marknadsföring för att skapa en förståelse för hur och om deras 

”verklighet” skiljer sig åt.  
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8 Sammanfattning 
Detta är en typisk fallstudie av Uddevalla vilken syftar till att utifrån ett semiologiskt 

perspektiv undersöka hur en plats visuellt representeras genomfotografier i digital 

turismmarknadsföring utifrån tre frågeställningar: Vilka representationer används för att 

forma en destinationsimage online och vilken är denna image? Hur tar sig ideologi 

uttryck? Hur förhåller sig den förmedlade meningen i fotografierna till destinationens 

profilering?   

 

Visuella representationer är en central del i den kulturella konstruktionen av människans 

sociala liv. De återger världen visuellt och formar människors vardagliga beteende. 

Visuell representation är en socialt konstruerad verklighet, de kan förstås som en 

tillämpning där mening produceras genom ”språk”. De har blivit en del av den 

ekonomiska sfären där de utnyttjas av turismaktörer för att omvandla en plats till en 

vara genom att producera mening som ska forma en önskad destinationsimage. Den 

projicerade destinationsimagen förstås som ett paketerat idealiserat topografiskt 

turismlandskap vilken färgas av turismideologi där platser ”städas” i syfte att skapa en 

tydlig och positiv image. Detta innebär risker för homogenisering, misrepresentation 

och marginalisering av en plats. Baserat på en kombination av innehållsanalys och 

semiotisk analys undersöktes den visuella representationen av Uddevalla genom en lins 

bestående av fotografier i digital turismmarknadsföring publicerade på Instagramkontot 

Uddevalla&DU och den destinationsimage som de projicerar online. Utifrån 

semiotikerna Roland Barthes denotation och konnotation studerades den uppenbara och 

underförstådda mening som kommuniceras genom tecken som konstituerar totalt 147 

stillbilder.  

 

Studien framhäver vatten som ett dominerande tecken vilket företräder Uddevalla. Detta 

formar en synekdokeisk destinationsimage där Uddevalla framställs som en 

kustdestination. Destinationen ska upplevas utomhus genom idrott- och sportrelaterade 

aktiviteter eller genom att blicka ut över ett pittoreskt och idylliskt naturlandskap. De 

visuella representationerna av Uddevalla denoterar genom ikoniska tecken platsen 

topografiskt. Det framgår även att symboliska tecken ger representationerna en 

geografisk anknytning där landmärken i form av Uddevallabron och Uddevalla kyrktorn 

översätts till platsen Uddevalla. Trots att tidigare forskning pekar på den dynamiska 

karaktären hos destinationsimage online vilken ger mottagaren större kontroll över 
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imagen förstås Uddevallas destinationsimage vara kontrollerad av turistaktörerna. Det 

framgår genom relationen mellan destinationens profil och den image som 

representationerna framställer. Alla element som destinationen säger sig vilja framhäva 

genom profilen finns representerade på Instagramkontot Uddevalla&DU. Däremot 

prioriteras särskilda element, vilket lyser igenom i användandet av en synekdoke där en 

del får representera en hel plats. Frågor uppstod dock gällande den geografiska yta 

destinationsprofilen avser. I dess formulering används ordet ”stad” samtidigt som 

Destination Uddevalla är ett nätverk för hela kommunen. Visuellt representeras 

stadslandskap genom få fotografier, det kan därför ses som ett exkluderat element i 

formandet av destinationens image.  

 

Sammanfattningsvis framställs Uddevalla, genom Instagramkontot Uddevalla&DU, 

som ett idealiserat landskap vilket favoriserar attribut som stödjer en kustimage, 

idrottsrelaterade aktiviteter och platsens turistiska historia.  
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Bilagor 

Bilaga A Sökprocess för litteraturöversikt 

Systematisk sökprocess 

Alla sökningar filtrerades i ett första steg till kulturgeografiska tidskrifter samt engelska 

och svenska som språk. Litteratursöversikten består dock till nästan hälften av forskning 

som publicerats utanför kulturgeografin i främst turismvetenskapliga tidskrifter, dessa 

uppges nedan och inkluderades eftersom de behandlade mitt studieområde avseende 

undersökning av visuella platsrepresentationer i turismmarknadsföring. Inga 

restriktioner gjort avseende tidsperiod för studierna vars utgivningsår spänner mellan 

1997-2016.  

En genomgång av träfflistan har gjorts först utifrån titel där ett första urval skett och 

studier som uppenbart inte behandlat ämnet uteslutits. Nästa steg var att läsa abstrakt 

och utifrån dessa värdera studiens relevans följt av en mer ingående läsning av utvalda 

studier. Efter prövning av några sökningar avgränsades sökningarna på visuella 

representationer av platser i marknadsföringsmaterial inriktat på turism. Detta gav ett 

mer preciserat utfall av studier. Under processens gång skapades även en uppfattning 

om semiologi i samband med representationer och destinationsimage vilket bidrog till 

vidare sökningar efter fler studier med dessa begrepp. Jag sökte även specifikt på 

turismmarknadsföring i digital form och i sociala medier. Resultatet bestod av en mängd 

ekonomiskt inriktade undersökningar som fokuserade på utveckling av 

marknadsföringsstrategier vilket inte är av intresse för min studie. Alltså har de 

exkluderade studierna saknat ett eller flera av dessa tre kriterier: representationer, 

visuellt platsmarknadsföringsmaterial och turism. Det ska också nämnas att det har 

uppstått fel i litteraturöversiktens sökprocess för två studier som inte kan redovisas. 

Dessa inkluderades ändå eftersom de berör visuell representation i 

turismmarknadsföring och presenteras senare i detta avsnitt. 

Sökord:”place marketing” OR ”platsmarknadsföring” AND ”representation” 

Träffar: 304 

Inkluderade studier: 0/304 

Övrigt: Inledningsvis ansågs detta spegla det centrala temat i studien angående hur 

platser representeras för turistiska ändamål. Resultatet var dock spretigt med allt från 

miljöproblematik till invånares attityder till platsmarknadsföring. 



  
 

II 

Sökord: "Place commodification" AND representation 

Träffar: 6 

Inkluderade studier: 0/6 

Lästa abstract: 1/6 

Övrigt: Tillsammans med tidigare sökning ansågs dessa spegla studiens tema då 

platsmarknadsföring kan ses som en del i produktgörandeprocessen av plats (Ek & 

Hultman 2007, s.13). Saknade här studier som undersökte visuellt material samt turism. 

Kommande sökningar anpassades efter detta. 

 

Sökord: visual analysis AND place representation 

Träffar: 1 

Inkluderade studier: 1/1 

Hunter, W.C. (2012) Projected Destination Image: A Visual Analysis of Seoul, Tourism 

Geographies, 14 (3): 419-443. 

lästa abstract: 1/1 

Övrigt: Ytterligare en artikel av samma författare inhämtades utifrån 

rekommendationer på liknande studier inom databasen som tillhandahöll den första 

artikeln. Dessa är inte publicerade i en kulturgeografisk tidsskrift men här gjordes ett 

undantag på grund av dess starka koppling till studieområdet. 

Hunter, W.C. (2013) China’s chairman Mao: A visual analysis of Hunan province 

online destination. Tourism management 34: 101-111. 

Image. 

 

Sökord: "place promotion" AND "visual representation". 

Träffar: 6 

Inkluderade studier: 1/6 

Alderman, D. & Modlin, A.E. (2013) Southern hospitality and the politics of African 

American belonging: an analysis of North Carolina tourism brochure photographs. 

Journal of cultural geography 30(1): 6-31. 

Lästa abstract: 6/6 

 

Sökord: (place commodifiation OR place marketing) AND visual representation 

Träffar: 24. 

Inkluderade studier: 1/24 

https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/08873631.2012.745978&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%22place%20promotion%22%20AND%20%22visual%20representation%22&sortby=rank&offset=0
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III 

Jokela, S. (2011) Building a facade for Finland: Helsinki in toursim imagery. 

Geographical review 101 (1): 53-70. 

lästa abstract: 3/24 

 

Sökord: promotional material AND visual representation 

Träffar: 208 

Nelson, V. (2005) Representation and images of people, place, and nature in Grenada’s 

tourism. Geografiska Annaler  87 B (2): 131-143. 

Inkluderade studier:1/208 

Lästa abstrakt: 1/208 

Övrigt: Denna sökning avgränsades till vetenskapliga tidsskrifter, engelska språket 

samt ämnet geografi. Nelson (2005) hamnade då överst på träfflistan. Jag hade velat 

avgränsa till kulturgeografiska tidsskrifter i enlighet med tidigare sökningar för att 

ytterligare minska urvalet men det uppstod fel där denna artikel exkluderades av 

sökmotorn i detta fall. Även ett tidigare träffresultat fanns med i denna lista (Alderman 

& Modlin, 2013)   

 

Sökord: semiotics AND tourism. 

Träffar: 29 

Inkluderade studier: 1/29 

Sun, Z. & Lou, W. (2016) Gendered construction of Macau casino: a social semiotic 

analysis of tourism brochures. Leisure studies 35 (5): 509–533. 

Lästa abstrakt: 1/29 

Övrigt: Sökorden preciserades till ämnesord och till engelska språket samt 

vetenskapliga tidskrifter och artiklar. Innan jag hade avgränsat till kulturgeografi dök 

Sun & Lou (2016) upp som 4:e träff i listan och jag fastnade för rubriken vilket fick mig 

att läsa artikelns abstract. Artikeln sa sig undersöka representationer av män och 

kvinnor i turismbroschyrer. 

Sökord: tourism AND photographic representation AND social media. 

Träffar: 22 

Inkluderade studier: 1/22 

Pritchard, A. & Morgan, N.J. (2000) Constructing tourism landscapes - gender, 

sexuality and space. Tourism Geographies 2 (2): 115-139. 

Lästa abstrakt: 7/22 
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Övrig: Inga artiklar som behandlade alla tre sökord fanns i träfflistan. Däremot dök de 

redan insamlade artiklarna av Jokela (2011) och Hunter (2012) upp. 

Sökord: place marketing AND social media 

Träffar: 140483 

Inkluderade studier: 0/140483 

Övrigt: Sökningen genererade inga kulturgeografiska tidskrifter. Dominerades av 

ekonomiskt inriktade tidskrifter. 

Sökord: "tourism commodity" AND semiotics. 

Träffar: 11  

Inkluderade studier: 1/11 

Bhattacharyya (1997) Mediating India: An Analysis of a guidebook. Annals of tourism 

research, 24 (2): 371-389. 

Lästa abstrakt: 5/11 

Övrigt: Denna sökning omfattade både kulturgeografiska och turismvetenskapliga 

tidskrifter. Eftersom det redan utan avgränsningar genererade ett lättöverskådligt 

resultat av 11 träffar. Den inkluderade studien valdes eftersom den uppfyller satta 

kriterier angående dess ämne. Studier publicerade i kulturgeografiska tidskrifter 

exkluderades då de ej uppfyllde kriterierna.  

Sökord: destination image AND groomed spaces 

Träffar: 18 

Inkluderade studier: 1/18 

Hunter, W. C. (2008) A typology of photographic representations for tourism: 

depictions of groomed spaces. Tourism management 29 (2): 354-365. 

Lästa abstrakt: 5/18 

Övrigt: Denna sökning avgränsades till till geografiämnet. Förutom Hunter (2008) 

fanns även de redan insamlade Hunter (2012) och Alderman och Modlin (2013) med i 

träfflistan.  

Icke-systematisk sökprocess 

Hela sökprocessen kan inte redovisas för artiklarna nedan men de har ändå använts i 

forskningsöversikten på grund av dess nära relation till studieområdet. Alla dessa 

artiklar behandlar undersökningar av visuellt platsmarknadsföringsmaterial inom turism 

och representationer i dessa bilder. 
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Tegelberg, M. (2010) Hidden sights: Tourism, representation and Lonely Planet 

Cambodia. International journal of cultural studies 13 (5): 491-509. 

 

Hunter, W. C. (2016) The social construction of tourism online destination image: a 

comparative semiotic analysis of the visual representation of Seoul. Tourism 

management 54 (Juli): 221-229.  
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Bilaga B Kodningsmanual 

Denna bilaga redovisar riktlinjer för kodningen av de visuella representationerna. i 

Kategorierna har utformats utifrån det teoretiska ramverket där Aronsson (2012, s.119) 

listar lokal historia och kultur, shopping möjligheter, nattliv, en fräsch miljö och 

evenemang. Cassel (2012, s.150) och Syssner (2012, s.70) skriver att målgruppen 

speglar representationerna samt att berömda byggnader och vackra stränder visas 

därmed har dessa element också tagits med i kodningen. Kodningen baseras även på 

koder som använts i studier av Hunter som omnämns i litteraturöversikten vars 

teoretiska ramverk låg nära mitt egna.   

 

Plats 

Natur, Stad eller blandat. Samt topografiska element på dessa platser såsom, hav, berg, 

skog, öppna landskap. 

 

Tidpunkt 

Natt eller dag. Årstid (eftersom gränsen här kan vara suddig har detta delats in i sommar 

halvår och vinterhalvår).  

 

Berömda byggnader/konstruktioner 

Detta inkluderar landmärken eller andra platstypiska byggnader och konstruktioner.  

 

Människor  

 

Aktivitet 

Om människor representeras, vad gör dem? Idrott/sportrelaterat, shoppar, äter, nöje. 

 

Mat och dryck 

inkluderar restauranger, pubar, marknader och saluhallar. 

 

Evenemang 

Idrott och festivaler.  

 

Kultur och historia 

Inkluderar kulturarv, föreställningar och museum, samt element som kopplas till 

kulturella traditioner (t.ex. midsommarstång). 


