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Abstract  
 
This study has been about the representation of the Swedish tourism company Swanson’s. They do 

trips in US and every year they do a brochure with many pictures. The objective of my study is to 

look how pictures help to constructs places. Its often problem with pictures because sometimes they 

are constructs. In this way when people look at pictures they think the destination looks like the 

pictures.  In the brochures I want to see what it is for pictures and through that see what kind of 

representation Swanson’s give of US. I have done both a quantitative and a qualitative research. For 

do a quantitative research I count all pictures in the both brochures and place them in 25 categories. 

To get a comprehensive picture of the result I interview a representing from Swanson’s. I analyzed 

some pictures too in the both brochures, together with the academic benchmarks. The conclusion of 

the study is that Swanson’s gives an American feeling from the pictures and a spirit from the Wild 

West. Many of the pictures are pictures of cowboys, native Indians and big, magnificent nature 

pictures. Other pictures are things that represent US, for example the Statue of Liberty. The tourist 

can be fooled, because they maybe think that US are like all the pictures in Swanson’s brochures. 

The authenticity is important for the representation in this way. The authenticity disappears 

sometimes, because we all know that Indians and cowboy don’t walk on the street today in US. 

Today we know through TV and internet that native Indians doesn’t exist in theirs genuine clothes 

and in this way we can accept Swanson’s pictures and dream away. 

 

Keywords: representation, authenticity, stages authenticity, place images and tourism 
brochures  
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1. Inledning 
 
Bilder på landskap har sedan länge varit ett hjälpmedel för att konstruera platser. Genom bilder får 

vi en uppfattning om hur olika platser ser ut (Urry, 2002: 3). Det är inte bara bilder som ger oss en 

tolkning, utan vi får också uppfattningar av platser genom tidigare erfarenheter. Till exempel kan 

det vara vad vi har sett och hört på tv, i tidningar eller i böcker (Holloway & Hubbard, 2001: 48). I 

och med utvecklingen av bilder från kameror har människor kunnat drömma sig bort och se världen 

utan att ha varit på platsen (Urry, 2002: 125). Bilder har länge funnits och bilder anses vara bättre än 

bara text, då det är lättare att förklara något genom en bild. På det sättet blir en bild mer autentiskt 

än en text (Ball & Smith, 1992: 9). Detta kan bidra till problem då åskådaren ofta tror att alla bilder 

visar hela verkligheten. Det som åskådaren inte tänker på är att bilder kan vara konstruerade på 

olika sätt (Urry, 2002: 129). En bild kan aldrig förmedla verkligheten då det är en teknologi som 

fotografen kan ändra på, på det sättet de vill att bilderna ska visas. Ett annat problem är att bilder 

kan vara på ett visst sätt, men i verkligheten behöver det inte alls vara som det är på bilden. 

Bilderna hjälper objekten att bli exotiska. Det blir då en objektifiering i bilderna (Crang & Cook, 

2007: 105-106). Bilder kan vara arrangerade för att få det exotiskt, men vi vet oftast inte vad 

fotografen har för tanke bakom bilden. Kameran kan inte ljuga, men fotografen kan (Ball & Smith, 

1992: 17-18). Ett exempel på det här var när järnvägen byggdes i USA på 1800-talet. De vita 

männen skapade indian-miljöer i korten när de tog bilder för indianer ansågs exotiskt (Urry, 2002:  

126-127). 

 

Inom turism är bilder problematiskt då turisten först tittar i en resekatalog för att sedan bilda sig en 

uppfattning om resemålet. Bilder är till hjälp i en resekatalog då bilder ger en längtan av att resa 

(Urry, 2002: 125-129). Resekatalogerna är attraktivt anpassade för att ge kunderna den mest 

relevanta informationen de behöver veta och lockande bilder för att kunderna ska bli intresserade av 

platsen (Page & Connell, 2006: 136-137). Katalogerna utgör en representation av destinationen. Det 

är representationen som visar hur destinationer ”ser ut” att vara.  När turisten väl reser iväg har hon 

eller han fått en uppfattning av hur platsen och attraktionerna ser ut genom bilderna i resekatalogen 

(Urry, 2002: 128-129).  

 

Ett exempel på hur uppfattningar kan se ut inom turism är turismnäringen i USA. USA ger ofta en 

uppfattning av ett stort utbud av kultur och nöjen. Till exempel har en aktivitet inom turismen varit 

att ta sig fram i bil på de stora vägarna i de vidsträckta landskapen (Urry, 2002: 54). Folket i USA är 

stolta över sin historia och har skapat ett nationsbyggande genom turismen då de vill visa upp sitt 

arv som det en gång var (Boniface & Cooper, 2005: 412). Genom olika museum har de gjort 
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historiska konstruktioner (Urry, 2002: 101). USA har bevarat gamla byggnader (Boniface & 

Cooper, 2005: 412) och myten om livet i “The West” (Muir, 1999: 138). ”The West” drar tankarna 

tillbaka till myten om det gamla Amerika. Det ger en känsla av 1800-talets Amerika med 

förhoppningar, frihet, själv-tillit och positiva tankar om framtiden . Indianer, rancher, guldvaskare 

och cowboys är typiska element inom begreppet ”The West” (Mauk & Oakland, 1995: 46-47). 

Genom bilder, filmer och inom musiken har USA skapat en landskapsuppfattning av det genuina 

“the West” som det en gång var. Autenticitet är på så sätt viktigt inom turismen, för att det stärker 

kvalitén av landskapsuppfattningen (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 703). 

 

The wilderness image has since become part of the American heritage, associated with a herotic 

pioneer past in need of preservation (Denevan, 1992: 369). 
 

”The West” vill upplevas av turister för att det är genuint och spännande. Bilder på olika platser och 

föremål inom USA är ett bra sätt för turisterna att drömma sig bort. Det ger ett sug att själv få 

uppleva USA:s kultur på nära håll. Ett företag som specialiserat sig på rundresor i USA är det 

svenska reseföretaget Swansons. De är störst i Skandinavien av rundresor i USA. För att 

marknadsföra sina resor ger de ut en katalog varje år som de kallar för ”Amerikaspecialistens 

idéhandbok”. I den finns det mycket olika bilder på vad turisten kan besöka (Swansons, 2009). Så 

här beskriver Swansons sin resekatalog: 

 

Swanson´s välkända resekatalog är mer än en vanlig resekatalog.  Med sitt inspirerande och 

informativa innehåll fungerar den mer som en idéhandbok för våra resenärer. För många är det här 

resan börjar (Swansons företagspresentation, 2009: 10). 
 

Swansons kataloger är intressant att analysera då de bildar en representation av USA genom deras 

bilder. I och med att de är störst i Skandinavien på rundresor i USA utgör Swansons en stor 

representation av USA:s turism för många turister. Bilderna konstruerar platsen och genom myten 

om ”The West” kan det ge en felaktig bild av hur USA ser ut idag. Genom att studera två av 

Swansons kataloger från olika årtal kanske en förändring kan ses av representationen. 

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att studera hur bilder hjälper till att konstruera en plats. För att göra 

det analyserar jag bilderna från Swansons kataloger från 2002 och 2009. En jämförelse kommer 

också göras mellan de båda katalogerna för att se om det är någon skillnad i bildurvalet. 
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1.2 Frågeställningar 
För att tydliggöra mitt syfte har jag gjort en frågeställning som jag har valt att utgå ifrån i min 

uppsats. 

 

 Vad var det för bilder som Swansons valde att lyfta fram i 2002 års katalog? 

 Vad var det för bilder som Swansons valde att lyfta fram i 2009 års katalog? 

 Är det någon skillnad på bildurvalet i 2002 års katalog och katalogen från 2009? 

 Vad är det för representation av USA som Swansons visar utifrån deras bilder i de båda 

katalogerna? 

 

 

2. Metod 

2.1 Fallstudie 
Min uppsats är en fallstudie på representationen av USA. En fallstudie handlar oftast om att 

analysera en enhet och i mitt fall handlar det om att analysera Swansons representation på USA 

genom deras resekataloger. I en fallstudie har forskaren oftast en enhet som till exempel kan vara en 

organisation (Grömno, 2006: 96). Min fallstudie är ett fall av hur representationer visas genom 

bilder. Swansons kataloger blir ett bra fall då de har många bilder i deras kataloger. 

 

2.2 Kvantitativ bildanalys 
 En kvantitativ bildanalys är relevant att göra för att följa mitt syfte. Jag har räknat alla bilder och 

också gjort en tabell, på så sätt är det kvantitativt (Bryman, 2002: 77). När jag gjorde mina 

kategorier var det viktigt att alla bilder var relevanta för min frågeställning. Kategorierna fick inte 

överlappa varandra och de var tvungna att vara så uttömmande som möjligt. Ett måste var att 

kategorierna var relevanta utifrån mitt syfte. Validitet används för att se relevansen i kategorierna. 

För att få fram kategorier var det viktigt att tänka på vad som just var relevant för min analys (Rose, 

2001: 57-60).  För att få fram kategorier som följde mitt syfte undersökte jag först var det var för 

bilder utifrån de båda katalogerna. Sedan bildade jag mig en uppfattning av vilka kategorier som 

behövdes för att täcka med alla bilder.  Mina kategorier som jag kom fram till var indianer, indianer 

med andra människor, indian relaterande ting, cowboys, cowboys med andra människor, cowboys 

relaterande ting, ”vilda västern” miljöer, ”vilda västern” miljöer med människor, naturbilder, 

naturbilder med människor, stadsbilder utan människor, stadsbilder med människor, kända 
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monument/byggnader/temaparker, kända monument/byggnader/temaparker med människor, kända 

personer, relaterade saker av USA, kartor, hotellbilder, bilder där fordon är i centrum, bilder där 

kryssningsfartyg är i centrum, strandbilder utan människor, strandbilder med människor, 

hawaiianer, restaurangmiljöer och spelande underhållning. 

 

2.3 Kvalitativ helhetsförstående  
För att svara på mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att göra en kvalitativ undersökning 

utifrån det resultat jag fick av min kvantitativa bildanalys. Jag vill se relationerna mellan bilderna 

och de olika katalogerna för att få en helhetsförstående av mitt insamlande material.  På så sätt kan 

jag få fram kvalitéer i min analys (Rose, 2001: 66). För att komplimentera min undersökning har jag 

valt att göra en informationsintervju med en av Swansons representanter. Jag ville veta varför de 

valde just de bilderna som finns i katalogerna och hur de tänkte när de valde att ta med vissa 

kategorier mer än andra.  Jag valde att göra en telefonintervju med Anders Persson som är 

försäljnings – och marknadschef på Swansons. Min intervju var strukturerad, vilket innebär att jag i 

förväg har fastställt intervjufrågor som är mycket specifika (Bryman, 2002: 123, 128-129). Frågorna 

finns i en bilaga. 

 

2.4 Källor och material 
I min undersökning har jag undersökt Swansons katalog från 2002 och 2009. Jag valde att analysera 

bilderna från den nyaste katalogen (2009) och sedan bad jag dem att skicka en äldre katalog till mig. 

Jag fick då en katalog från 2002. Detta påverkade min undersökning då den inte är så gammal. Efter 

att ha jag studerat katalogen kom jag fram till att det är var ett annat upplägg i den än i katalogen 

från 2009. Dessutom var det lite andra bilder, så det blev en viss skillnad. Jag begränsade mig också 

genom att bara analysera bilderna av USA då Swansons erbjuder i den sista delen av katalogerna 

resmål till hela världen. För att följa mitt syfte valde jag att inte analysera de andra bilderna från de 

andra länderna.  I min intervju kontaktades Swansons via mejl, vidare fick jag prata med Persson 

(2009-12-16). Intervjun tog ungefär tio minuter. Jag fick fram det kompletterade materialet jag ville 

ha för att kunna få mer omfattande underlag för min undersökning. 

 

 För att få grundläggande fakta om Swansons som företag har jag använt mig av deras hemsida och 

deras företagspresentation som finns på deras hemsida. Jag har också använt mig av Swansons 

katalog från 2009, för att få en uppfattning av deras företag. Jag måste vara medveten om att jag 

bara ser Swansons ur deras vinkel, men när det gäller fakta om företaget är deras hemsida den bästa 

källan att hämta material från. Reliabilitet handlar om forskaren kan lita på datamaterialet eller inte. 
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Är reliabiliteten hög kan jag lita på materialet och om reliabiliteten är låg är inte materialet säkert 

för min forskning (Grönmo, 2006: 220). Jag har använt mig av citat för att stärka pålitligheten och i 

min kvantitativa undersökning stärks pålitligheten då bilderna kan räknas om och få samma resultat 

av bildsummorna i katalogerna.  

 

För att få en teoretisk bakgrund till min analys har jag använt mig av litteratur som tar upp 

representation, landskapsuppfattningar och autenticitet. En bok som har varit mycket viktig för att 

förstå begreppet representation har varit Halls bok (1997) Representation: Cultural Representations 

and Signifying Practices. Hall är professor i sociologi och boken har gett mig en bra uppfattning på 

vad representationer är.  Jag har också använt mig av Shurmer- Smiths bok (2003) Doing cultural 

geography. Den boken har också hjälp mig att förstå representationer. Shurmer- Smith är rektor för 

departementet av geografi inom universitetet av Portsmouth. För att förstå begreppet 

landskapsuppfattning har jag använt mig av Holloway och Hubbards bok People and place, the 

extraordinary of everyday life från 2001 och Muirs bok (1999) Approaches to Landscape. Både 

Holloway och Hubbard är rektorer inom geografi och Muir är lektor i geografi. Jag använde mig av 

boken (2009) The dictionary of human geography av Gregory et al för att få en definition av 

autenticitet. Båda är professorer inom kulturgeografi. Vidare för att få en större förståelse av 

autenticitet har jag använt mig av Jaworski och Pritchards bok (2005) Discourse, Communication 

and Tourism. Jaworski är professor inom språk och kommunikations forskning och Pritchard jobbar 

inom turismforskning.  

 

Från tidigare forskning har jag bland annat sökt efter olika artiklar om autenticitet. Två exempel på 

vad jag har funnit är Halewood och Hannams (2001) studie om Viking heritage tourism- 

authenticity ancommodification. Artikeln handlade om autenticitet av vikingaarvet. Artikeln har 

hjälpt mig att förstå vad autenticitet innebär och hur det används inom turism.  Jag har också fått 

idéer av Chaabra, Healy och Sills (2003) studie Staged authenticity and heritage tourism. Artikeln 

handlar om iscensättande autenticitet. Det har hjälpt mig att förstå att det finns olika autenticitet. Jag 

ville också få idéer från andra som hade gjort analyser om turistbroschyrer, jag hittade då en artikel 

av Arturo Molina och Águeda Esterban (2006) Tourism brochures: usefulness and image. För att få 

en bild av USA som plats har jag använt mig av utrikespolitiska institutets Länder i fickformat från 

2005 och Boniface och Coopers (2005) bok Worldwide destinations, The geography of travel and 

tourism. Boniface är turismkonsulent och Cooper är professor inom Tourism Management. 
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3. Representation och autenticitet av bilder 
 

3.1 Representation 
Det är genom tankar, kännedom och hur vi talar som objekt i bilder får en betydelse. Människor 

tolkar objekt olika beroende på hur de används och presenteras. Uppfattningar om ett objekt 

förändras och nya kommer till med tidens gång genom vår sociala interaktion. Uppfattningar av 

objekt i bilder är alltså producerat i hur vi uttrycker oss kulturellt. Vi får vår identitet genom de 

kulturella koderna. Tolkningar kan på så sätt ses på samma sätt som språk. Med språket menas inte 

språk som talas som till exempel svenska. Språk i det här sammanhanget menas hur olika koder 

används för att visa olika saker. De kulturella koderna är ett system av representationer. Texter, 

bilder och känslor är exempel på representationer. Som människa är det tvunget att använda samma 

koder för att kunna kommunicera. Musik, kläder och så vidare är en konstruktion av 

representationer. Musik symboliserar något och det kan läsas av genom dessa kulturella koder och 

på så sätt blir det en representation. (Hall, 1997: 3-5, 21). Till exempel på det här är att 

countrymusik är en musikstil som blir en symbol av USA (Holloway & Hubbard, 2001: 144). När 

folk hör country tänker de oftast på cowboys, boots och hästar. Samma sak är det med bilder. En 

bild på en cowboy blir en representation av USA. En representation av en plats visar hur platsens 

personlighet är och det är historian bakom som blir en konsekvens på hur bilden av platsen är 

(Shurmer-Smith, 2002: 131). Representationer ändras med tiden. En plats som ansågs farlig och 

skrämmande för hundra år sedan kanske är inbjudande idag (Muir, 1999: 129). 

 

 I Halls (1997: 24-26) bok Representation: Cultural Representations and Signifying Practices 

beskrivs tre olika teorier inom begreppet representation. Reflexiv ansats innebär att meningar 

reflexteras genom den verkliga sanningen som redan existerar i världen. Språket i bilder arbetar 

genom ett imitera sanningen som redan finns, till exempel en ros. En visuell bild av en ros är ett 

tecken som inte är samma som den växten som växer i trädgården. Rosen har en speciell kod som 

inte behöver betyda att vi måste tänka på den riktiga rosen. Men den visuella rosen reflekterar den 

riktiga rosen. Det vi måste komma ihåg enligt Hall är att det också finns olika tecken som vi förstår 

fast de inte finns i verkligheten. Dessa tecken reflekterar verkligheten, som i till exempel böcker. 

Den andra teorin enligt Hall är den planlagda ansatsen som innebär motsatsen till den reflexiva 

ansatsen. I den här teorin är det författaren som har sin egen mening av världen genom språket. Vi 

har vårt unika sätt att se på världen. Den tredje teorin är den formalistiska ansatsen. Teorin går ut på 

att vi inte kan blanda den materiella världen där saker och människor finns med symboler och 
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processer som finns genom språket som bildar representationer. Det är inte den materiella världen 

som ger mening, utan det är språksystemet eller andra system som till exempel bilder som 

representerar våra koncept. Det är det sociala som konstruerar meningar, och det är det som gör 

världen meningsfull.  

 

Den ansatsen som används vid studier av tecken inom kultur kallas för semiotik. Kultur är då ett 

sorts språk som fungerar som tecken. I en bild visas tecken. I till exempel en bild som visar en flock 

med springande hästar kan ge tecken som frihet, men också andra tecken beroende på den personen 

som ser bilden. För att det här ska fungera behöver vi grundkoder som kan ses ur ett särskilt 

perspektiv, genom det här ska det kunna länkas samman med ett materiellt objekt. Resultatet blir att 

vi får fram tecken. Denotation är en synvinkel som används för att se det övergripande av en bild. 

Bibetydelsen (eng. connotation) av en särskild bild menas med att analysera den övergripande 

synvinkeln. Om vi går tillbaka till hästbilden och tecknet av frihet så ska vi se språket bakom 

tecknet frihet, alltså se kulturen bakom tecknet (Hall, 1997: 36-39). På så sätt kan vi se kulturer i 

landskap (Muir, 1999: 115). 

 

3.2 Landskapsuppfattning 
Landskapsuppfattning är något av en självklarhet för människan (Holloway & Hubbard, 2001: 40). 

Landskap kan både vara det verkliga som stenar och träd, men landskap i tanken är hur människan 

uppfattar naturen genom representationer. Representationen kan vara nära det verkliga landskapet, 

men den kan också missbedöma det verkliga landskapet. Olika landskap ger olika slags känslor och 

det kulturella i landskapet är en stor del av hur känslan blir (Muir, 1999: 115-118, 121). Enligt 

Holloway och Hubbard (2001: 40-45, 48-49) är det är helt omöjligt att ta in alla intryck, men 

människan använder sig också av sina sinnen. En människa filtrerar ut den information som de 

tycker är viktigast. Bilder påverkar oss på olika sätt beroende på hur bilden ser ut, men också hur 

andra reagerar runt oss. Genom olika intryck i form av bilder, media, målningar och så vidare 

skapas en platsföreställning av olika platser. Människan har en slags mental karta över hela världen, 

som de använder när en plats kommer på tal. Det är en sammanfattning av personens upplevelser 

och det är bara de upplevelserna personen vet om. Genom olika territorier i USA till exempel har 

det utvecklats mentala bilder på hur de olika landskapen ser ut (Muir, 1999: 126-128). Holloway 

och Hubbard (2001: 119-120, 130-131) menar vidare att vilda och naturliga platser är något som är 

naturligt med växter, djur, berg och så vidare, men oftast kommer kultur in i platserna.  I och med 

detta blir det en social konstruktion av platserna. Det finns en föreställning på hur den ”vilda 

naturen” ser ut och det är också en form av representationer som har uppstått. Vidare kan det finnas 
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en romantisk föreställning om hur det vilda ska se ut, i till exempel bilder. Genom de 

representationerna kan myter uppstå, till exempel myter om staden. Staden där allt händer och som 

är öppnad för hela världen. De här myterna uppkommer också i form av intryck, då människan får 

fördomar genom bilder av städer. Vi har också en föreställning på hur den ”vilda naturen” ser ut, 

och det är också en form av representationer som vi har fått. Till exempel har vi ofta en romantisk 

föreställning om hur olika kulturer är. Inom traditionsturism (eng. heritage tourism) använder 

lokalbefolkningen sitt arv till att skapa turism. Det kan till exempel vara kulturella landskap, 

byggnader, hantverk och mat. Traditionsturism innebär att visa upp sin historia och för att det ska 

bli så levande som möjligt behövs autenticitet (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 703).  

 

3.3 Autenticitet 
Autenticitet innebär att se det genuina och det trovärdiga i en redogörelse eller i ett objekt. 

Kulturgeografer vill se hur autenticitet spelar en roll på kunskapsgörandet i tid och rum (Gregory et 

al, 2009: 40).  Autenticitet är ett dilemma, då det ibland görs kopior på originalet. (Jarworski & 

Pritchard, 2005: 204). 

 

The paradox, the dilemma of authenticity, is that to be experienced as authentic it must be marked as 

authentic, but when it is marked as authentic it is mediated, a sign of itself and hence not authentic in 

the sense of unspoiled (Frow 1997:73). 
 

Autenticitet är viktigt inom traditionsturismen, det stärker kvalitén av turismprodukterna (Chhabra, 

Healy & Sills, 2003: 703). I många fall är turismnäringen den viktigaste delen av 

lokalbefolkningens livsnäring (Jarworski & Pritchard, 2005: 202). Produkter inom turism, som till 

exempel kläder är i olika grader autentiska beroende på vem som har gjort dem. Kläder blir i en hög 

grad autentiska om till exempel lokalbefolkningen har gjort dem. Autenticitet handlar om kulturella 

traditioner som lever vidare inom turismen (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 703-704).  

 

Turisterna har en känsla av att det var bättre förr i tiden. De blir ofta nostalgiska och de vill leva om 

den tiden och genom turismens möjligheter kan de göra det (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 705). 

Autenticitet är bra inom marknadsstrategin. Till exempel souvenirer är oftast en produkt som är en 

kopia av en turismprodukt, turisten får autenticiteten med sig hem genom souveniren (Halewood & 

Hannam, 2001: 567). Inom turism finns också begreppet iscensättande autenticitet (eng. staged 

authenticity) (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 705). Iscensättande autenticitet handlar till exempel 

om att byggnader byggs för att se gamla ut och människor klär ut sig för att likna människor från 

förr i tiden. Människors mentala karta tillfredställs då de verkligen ser att det var så som de hade 
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trott att till exempel en viss byggnad såg ut (Halewood & Hannam, 2001: 567). Fotografier inom 

traditionsturism visar på en iscensättande autenticitet. En bild fångar ett ögonblick och på så sätt 

representerar bilden det här ögonblicket. Bilder blir på det sättet en representation och i 

resekataloger märks detta tydligt.”The camera as a mirror with a memory” (Ball & Smith, 1992: 

16). 

3.4 Representation i resekataloger 
Resenärer har oftast bara bilden av destinationen som reseföretaget ger genom till exempel 

resekataloger. Resekataloger har använts sedan en lång tid tillbaka och idag är det, det vanligaste 

sättet att presentera ett resemål. Resekataloger är en form av tryckt marknadsföring som är designat 

till potentiella turister.  Det är mycket viktigt att visa upp sina resemål på bästa sättet. För att 

turisterna ska bli intresserade behövs oftast bilder och texter som tar upp allt det positiva. Bilderna 

och texterna vinklas efter vilken målgrupp reseföretaget vänder sig till, till exempel vilka 

upplevelser de vill ha utefter ålder, inkomst och värderingar. Det kan vara svårt att göra 

resekataloger i vårt dagliga samhälle, då turister oftast har erfarenheter innan av resmålet från annan 

media så som TV-program och Internet. De kan också fått erfarenheter av resmålet genom deras 

nätverk. För att göra resekataloger så utåtriktade som möjligt för turisten, måste turisten få en 

känsla av uppmärksamhet, på så sätt kan förhoppningsvis turisten få ett intresse och en längtan av 

att resa (Molina & Esterban, 2006: 1037-1042). Ett land som marknadsför turismen genom bland 

annat deras natur är USA. 

 

4. USA som plats 
 
USA har 50 stater och 48 av dem ligger på det kontinentala USA. De andra två är Hawaii som är en 

ögrupp i Stilla Havet och Alaska som skiljer USA och Kanada åt. (Utrikespolitiska institutet, 2005: 

2) USA ger uttryck att vara fritt med olika sorters landskap och klimat. Det finns både öken, 

klippiga berg, skogar, kustlandskap med fina stränder och stora världsstäder. Nationalparker är stort 

i USA då det finns mycket orörd natur, och det var USA, som var först i världen på att utveckla 

nationalparker. Första parken var i Yellowstone 1872. I USA är folket rädda om sin historia och vill 

gärna visa upp den genom byggnader. USA är på ett sätt ett ungt land och folket vill ha ett 

nationsbyggande. Stora städer spelar en stor roll i USA och kulturlivet är viktigt. Gallerior, museum 

och biosalonger är storskaligt. I Hollywood finns den stora filmindustrin och i hela USA lever 

populärmusiken, bland annat countrymusik. (Boniface & Cooper, 2005: 412). 
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4.1 Swansons rundresor i USA 
 
Swansons är störst i Skandinavien på rundresor i USA och det var Tommy Swanson som startade 

företaget 1978 i Osby. Idag finns det även kontor i New York, San Francisco och Florida. 

Sammanlagt har Swansons cirka 25 personer anställda. Idag anordnar de även resor över hela 

världen, men de är störst på resor till USA. Deras målsättning är att deras resor ska vara bäst 

(Swansons 2009). De erbjuder resor på egen hand, paketresor med flyg och hotell för hela resan.  

De erbjuder också drive-paket då de har gjort rundturer för de som vill köra runt med hyrbil på egen 

hand. De har också rundresor med svensk personal. Swansons har utvecklat ett tiotal rundresor i 

USA med olika längd och rutter. Bilderna är beskrivande i katalogerna, och det behövs ingen text 

för att kunna drömma sig bort (Swansons företagspresentation, 2009: 2,10) 

5. En kvantitativ bildanalys av Swansons katalog från 2002 och 2009 
Här följer ett resultat av räkningen av bildanalysen av 2002 och 2009 års katalog. Bilderna är 

indelade i 25 olika kategorier.  

 

Figur 1: Resultat av bildkategorier av Swansons katalog från 2002 och 2009 års katalog. 

Kategori 2002 2009
Indianer 7 8
Indianer med människor 0 1
Indian relaterade ting 4 7
Cowboys 13 14
Cowboys med människor 1 2
Cowboys relaterade ting 2 7
”Vilda västern” miljöer 7 7
”Vilda västern” miljöer med människor 3 5
Naturbilder utan människor 21 28
Naturbilder med människor 10 19
Stadsbilder utan människor 30 32
Stadsbilder med människor 8 19
Kända monument/byggnader/temaparker 35 36
Kända monument/byggnader/temaparker med människor 7 12
Kända personer 2 5
Relaterade ting för USA 25 34
Kartor 29 42
Strandbilder utan människor 7 8
Strandbilder med människor 14 27
Hotellbilder 67 112
Bilder där fordon är i centrum 24 26
Bilder där kryssningsfartyg är i centrum 2 7
Hawaiianer 3 5
Restaurang miljöer 0 1
Spelande underhållning 0 2
Totalt 321 466
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5.1 2002 års katalog 
2002 års katalog från Swansons är på 147 sidor. 101 av dessa sidor omfattar utbudet av rundresor 

till USA. Katalogen är uppdelad av de olika rundresorna, sedan beskrivs de olika staterna och till 

sist beskrivs hur turisten kan ta sig fram på egen hand. Katalogen är av lite tjockare papper och på 

grund av det finns en amerikansk känsla, som fortsätter genom alla sidor, då till exempel textstilen 

är amerikanskinspirerat. Katalogen kantas av 321 bilder och det är minst 2 bilder per sida.  

5.1.1 Bilderna i 2002 års katalog 
Indiantemat och vilda västern temat återkommer gång på gång i katalogen. Indianer syns 7 gånger i 

katalogen. Det finns också 4 bilder som har objekt som är relaterat till indianer, som till exempel 

smycken som känns igen från indiankulturen. Indianerna som finns i bilderna står i sin naturliga 

miljö, och ingen bild visar andra människor i närheten av indianerna, som till exempel turister. I 

katalogen finns det 13 bilder på cowboys och 2 bilder på cowboys relaterade ting. En bild finns med 

både cowboys och nutidsmänniskor. Miljöer som känns igen från ”vilda västern” återfinns 7 gånger 

och det finns 3 bilder som visar en ”vilda västern” miljö med människor från nutiden. Om dessa 

kategorier slås ihop; indianer, indianer med människor, indianer med relaterade ting, cowboys, 

cowboys med människor, cowboys relaterade ting, ” vilda västern” miljöer och ”vilda västern” 

miljöer med människor blir det 37 bilder. 

 

Det finns 21 stycken naturbilder utan människor, och det är nästan dubbelt så många bilder som 

naturbilder med människor. I katalogen finns 10 stycken naturbilder med människor. Så allt som allt 

finns det 31 bilder som föreställer natur. Stadsbilder finns det många av. Det finns 30 stadsbilder 

utan människor och 8 stadsbilder med människor.  Överlag är det flygbilder som är tagna över 

skyskrapor.  Under kategorin kända monument/byggnader/temaparker hittades 35 stycken bilder 

utan människor. Frihetsgudinnan återkommer några gånger ur olika vinklar, likaså 

Hollywoodskylten. Temaparker återfinns också som till exempel Disneyworld och Universal 

Studios. I kategorin kända monument, byggnader och temaparker med människor finns det 7 bilder. 

Det finns 2 bilder på kända personer. Elvis Presley finns på ena bilden och på den andra bilden är 

det några ishockeyspelare. Inom kategorin USA relaterade ting finns det 25 bilder.  Till exempel på 

bilder var bilder på rymdraketer, Kalifornien -skyltar och vinflaskor. 

 

Kartor på USA återkommer i olika former på 29 bilder.  Rundresorna är utritade på de flesta av 

kartorna. Det finns också kartor över städer och Disneyworld. I kartorna som är på städer finns 

hotell utpekade i de olika stadsdelarna. I bilderna på stränder finns det 14 stycken med människor 

på och 7 stycken utan människor. De bilderna med människor på, visar människor som solar och 
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badar. Det finns också bilder som är tagna från luften, där syns människorna som små prickar. De 

flesta av de 67 hotellbilderna är också tagna i panorama stil. Det visas pooler, hotellbyggnader och 

någon bild visar hotellrum. Hotellbilderna är samlade på olika ställen i katalogerna, de är inte 

utspridda, så det är lätt att se att det är hotellbilder. 

 

Fordon återfinns 24 gånger i katalogen, i form av bilar, bussar, husvagnar och motorcyklar med 

mera. Katalogen erbjuder också kryssningar och på 2 bilder visas kryssningsfartyg. I katalogen 

visas bilder från Hawaii. På 3 av bilderna visas den typiska ”Hawaiianen”, med blommig klänning 

och blommor i håret. I katalogen finns det inga restaurangmiljöer eller miljöer där spelande 

underhållning finns. 

 5.2 2009 års katalog 
2009 års katalog har samma utförande som 2002 års katalog. Den har 171 sidor och 125 av sidorna 

omfattar utbudet av resor till USA. Katalogen är också på samma sätt indelad med rundresor och 

beskrivning av olika stater. Florida har en egen del med mer sidor än de andra staterna. Många av 

bilderna är igenkännande från 2002 års katalog, men oftast är de flyttade på andra ställen i 

katalogen. Det finns också en del nya bilder i 2009 års katalog. Sammanlagt finns det 466 bilder 

som ger inspiration till att resa till USA. 

 

5.2.1 Bilderna i 2009 års katalog 
I den här katalogen visas indianer 9 gånger. På en bild av dessa 9 fanns det med nutidsmänniskor i 

bilden. Indiankulturen visas på 7 bilder genom bilder på filtar, tjurhuvuden och andra saker som hör 

indianer till. Cowboys finns på 14 bilder, oftast ridande på häst. På 2 bilder ses det också andra 

människor med cowboysen.  Relaterande ting till cowboys finns på 7 bilder. Till exempel är det 

bilder på boots. ”Vilda västern” miljöer finns lite överallt, både med nutidsmänniskor men också 

bara själva miljön. Det finns 7 bilder då miljöerna är utan nutids människor och 5 då det 

förekommer sådana. Om dessa kategorier slås ihop blir det 51 bilder. 

 

I naturbilderna är det 28 bilder som det inte finns några människor i och i 19 bilder förekommer 

människor. I dessa bilder ses det mystiska och storslagna med berg, vattenfall och djur. Det är 

samma sak med stadsbilderna. De är ofta storslagna, med många byggnader på samma bild utan 

några människor. På 32 av bilderna syns inga människor och på 19 bilder syns människor. Kända 

byggnader, monument och temaparker finns det väldigt mycket i katalogen. Allt som allt finns det 

36 bilder utan människor och 12 bilder med människor i. Samma bilder kommer om igen i olika 

tappningar.  Till exempel återkommer Frihetsgudinnan på 5 bilder. Bilder på broar finns det också 
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mycket av. I kändiskategorin finns det 5 bilder. Elvis Presley återkommer i några bilder på olika 

sätt. Objekt som är relaterat till USA finns på 34 bilder i katalogen som till exempel coca-cola 

reklam. 

 

I katalogen finns det mycket bilder på kartor i olika former. Kartor på rundresorna, stadskartor och 

kartor över regioner i USA. Sammanlagt finns det 42 kartor. Inom strandbilderna finns 8 stycken 

som är utan människor och i 27 stycken av bilderna finns det människor. På de flesta bilderna finns 

det människor med som njuter av solen. Ofta är det barn som ser ut att ha det roligt. Hotellbilder 

finns det flest av i katalogen, 112 stycken. Det är små bilder på hotellen och de är samlade på olika 

ställen i katalogen. Bilder på fordon förekommer på olika ställen, där Swansons visar upp olika 

alternativ att ta sig fram på vägarna i USA. Totalt finns det 26 bilder på fordon. Det finns också 7 

bilder på kryssningsfartyg. På de flesta bilderna är fartygen nära någon fin strand. Hawaiianer finns 

med på 5 bilder, söta och solbrända. Restaurangmiljöer finns det 1 bild av och inom kategorin 

spelande underhållning finns det 2 bilder. 

6. En kvalitativ bildanalys av Swansons katalog från 2002 och 2009 
 
Genom min kvantitativa bildanalys har jag valt att kvalitativt analysera mitt resultat. Jag börjar med 

att analysera resultatet av bildanalysen. För att få en förståelse varför bildräkningen blev som den 

blev kopplar jag med Anders Perssons intervju och mina teoretiska utgångspunkter. Senare i 

bildanalysen förbinder jag mina teoretiska utgångspunkter till några framträdande bilder.  

6.1 Likheter och skillnader av bilderna i de båda katalogerna 
Persson (2009-12-16) berättar att de går på känsla när de väljer ut bilder till deras kataloger, dess 

syfte är att få fram en föreställning på vad det är för plats de representerar. Landskapsuppfattningen 

av USA skapas på så sätt genom Swansons känsla. Enligt Persson är bilderna tagna från olika 

turismmyndigheter i USA, men några bilder är också tagna av Persson själv och ägaren av företaget 

Tommy Swanson. Persson berättade att det är bättre att ta med bilder som proffsfotografer har tagit 

än bilder som de själva tar. Han menar att det är svårt att ta bra bilder från marken på till exempel 

ett hotell (2009-12-16). Proffsfotograferna vet nog vad som kan ge en bra landskapsuppfattning då 

de kan använda sig av de olika sinnena, för det är genom de olika sinnena som vi får en 

landskapsuppfattning (Holloway & Hubbard, 2001: 43).  

 

De båda katalogerna är på ett sätt lika, då de har samma utformande när det gäller hur resmålen 

presenteras. Båda katalogerna har en indian på framsidan. Omslagsbilden 2009 är inköpt. Den 

föreställer en indian och valdes därför att den har en bra upplösning på bilden, berättar Persson 
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(2009-12-16). I båda katalogerna presenteras rundresorna med olika bilder och kartor. Antalet 

indianbilder med relaterande ting har inte ökat mycket. Det finns ingen bild på indianer med andra 

människor i 2002 års katalog, men i 2009 års katalog finns det en bild. Autenticiteten i en bild är 

viktig (Halewood & Hannam, 2001: 567) och i de bilder med cowboys och nutids människor blir 

det inte lika hög autenticitet än vad det skulle vara om cowboyen stod själv i sin miljö. Genom våra 

grundkoder vet vi att det är två kulturer som inte passat ihop. Likheter mellan de båda katalogerna 

finns med antalet bilder på cowboys, relaterade saker och kategorin där andra människor är med i 

de båda katalogerna. Vilda västern miljöerna har samma antal i de båda katalogerna. Kategorin med 

”nutidsmänniskor” i vilda västern miljöer har ökat med 5 bilder i 2009 års katalog. Om dessa 

kategorier slås ihop, alltså de 7 första blir det ett stort antal bilder. De 7 första kategorierna ger en 

representation av det genuina amerikanska, det ger en känsla av kulturen som den än gång var. 

Turisten kan bli lurad genom representationen av dessa bilder, då denne kan tro att USA ser ut så än 

idag. I katalogen från 2009 har också naturbilderna ökat med 7 bilder och det har också ökat 8 

bilder inom kategorin naturbilder med människor. Bilderna på naturen är ofta som hämtat från en 

vilda västern film med berg, slätter och skog. Landskapsuppfattningen i dessa naturbilder ger 

känslor för den amerikanska västern.  

 

Antalet stadsbilder är ungefär samma i de båda katalogerna, en skillnad är dock att stadsbilder med 

människor har ökat med 11 bilder från 2002 till 2009. Symboliken i en bild kan variera, men 

bilderna på städer visar oftast skyskrapor och byggnader. Det ger också en representation (Hall, 

1997: 5). Kategorin kända monument, byggnader och temaparker är liknande i de båda katalogerna, 

men samma kategori fast med människor i har ökat med 5 bilder i 2009 års katalog. Bilder på kända 

personer är rätt så lika, det har ökat med några bilder i katalogen från 2009. En skillnad finns i 

kategorin med relaterade saker till USA. Det har blivit en ökning av nästan 10 bilder i katalogen 

från 2009. USA representeras genom de här bilderna, då det är igenkännande ting som folk känner 

igen genom deras sociala interaktion.  Antalet strandbilder är nästan lika, det är en bild mer i 2009 

års katalog, men en ökning i katalogen från 2009 finns bland strandbilderna med människor i som 

har ökat med 13 bilder. Resultatet av strandbilderna visar att Swansons tycker att autenticitet är 

viktigt. Det blir mer autenticitet i bilderna på stränder om det förekommer lekande barn som har det 

roligt, dessa koder är naturliga för oss. Det ger oss på det sättet ett intresse och en längtan att resa 

(Molina & Esterban, 2006: 1042). 

 

Den kategorin som har ökat mest från 2002 till 2009 är hotellbilderna, en ökning har skett med 45 

bilder. När intervjun med Persson genomfördes berättade han att i nästa års katalog ska det finnas 

ännu mer bilder på hotellen. Då ska det finnas två bilder av varje hotell, så att läsaren får se hotellen 



ur två vinklar (2009-12-16). Hotellen ger en platskänsla men också en autenticitet, då turisten 

verkligen få se hur hotellen ser ut. Hotellen representerar också USA, då de finns i USA. En annan 

kategori som det finns mycket av i de båda katalogerna är kartorna. På frågan varför det är så 

mycket kartbilder svarar Persson att det är bra med mycket kartbilder, för känslan av resande 

förstärks genom kartorna. Många av kartorna visar hur olika rundresor är bestämda. Det är mycket 

kartor som föreställer stadsdelar och där menar Persson att det är bra att se de olika 

hotellalternativen, som ger en beskrivande bild på vart hotellen ligger (2009-12-16). Bilder med 

fordon i är nästan samma i de båda katalogerna, men bilder med kryssningsfartyg i har ökat med 5 

bilder i den senaste katalogen. Det är inget stort omfång på bilder i restaurangmiljöer, det fanns inga 

i 2002 års katalog, men i 2009 års katalog fanns det en bild. Likaså i kategorin ”spelande 

underhållning”. Det fanns inga i 2002 års katalog, men i 2009 års katalog finns det 2 stycken bilder.  

6.2 Bildanalys av 2002 års katalog 
Bilderna i katalogen beskriver resemålen. Jag som bildtolkare förstår bilderna utan att ha läst texten. 

Framsidan talar sitt eget språk där det finns en stor bild på en indian på häst som täcker hela sidan.  

     
    Bild 1: Framsidan av Swansons katalog 2002 

Framsidan av Swansons har jag valt att visa för att det ger en symbolik vad som komma skall och 

vad katalogens tema är. Indianen representerar hela utbudet i Swansons katalog, det är den bilden 

som ses först, men genom den här representationen kan läsaren ana vad Swansons erbjuder för 

resor. Indianen är ett tecken på något större, det ger en speciell känsla av ”The West”. För att läsaren 

ska kunna veta vad bilden representerar behöver denne grundkoder, till exempel behöver läsaren 

kunna historian bakom bilden, att indianer var något stort under en viss tid i historien och 

förknippas med frihet, kamp och rättvisa (Hall, 1997: 36). Semiotiken i bilden kan också ses ur 

olika perspektiv beroende på vem som ser bilden. Vissa ser bara tecknet av en iscensättande bild, då 
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det handlar om autenticitet (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 705), medan andra ser en ståtlig häst och 

en modig indian som inger frihetskänslor. Problematiken börjar här, då läsaren kanske tror att det 

verkligen är så här i USA. 

 

 

 
Bild 2: En cowboy och en indian, skrämmande eller inbjudande? 

 

Bilden på cowboyen stående med sin häst i soluppgången eller solnedgången och indianen som 

sitter ståtligt på sin häst ger olika tecken.  Representationen av dess bilder har förmodligen 

förändras under tidens gång genom den sociala interaktionen. Deras kläder är ett exempel på hur en 

representation har blivit till genom klädernas konstruktion. Genom kläderna kan en kulturell kod 

utläsas (Hall, 1997: 3, 21). Bilderna kan vara allt från en skrämmande bild på dåtidens hårda 

indianer och cowboys och på det sättet kan bilderna ge fördomar. Representationen kan vara 

annorlunda för vissa, då bilderna visar tecken på ”det vilda”, det naturliga och på så sätt ge en 

romantisk bild på hur ”the West” såg/ser ut. De här två bilderna kan också utveckla myter, om att 

det är så här USA ser ut idag (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 703). På grund av att bilderna finns i 

en resekatalog, och resekataloger är tryckt marknadsföring, ger de en bild av hur destinationen ser 

ut (Molina & Esterban, 2006: 1037-1038).  
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Bild 3: En typisk ”Vilda Västern” gata 

 

Autenticiteten blir då viktig i resekataloger. Bild 3 visar en gata som är som hämtad från det 

amerikanska 1800-talet. Det är bara det att på bilden finns det turister från vår tid. Representationen 

av bilden ger ett förvirrande uttryck då allt inte passar in. Bilden av det nostalgiska ger vissa läsare 

en hoppfullhet att det verkligen ser ut så där i USA. Autenticitet är ett dilemma, då det oftast görs 

kopior (Jarworski & Pritchard, 2005: 204). Genom att det är turister på bilden är det en 

iscensättande autenticitet. Den iscensättande autenticiteten är byggnaderna, då turisterna i bilden 

utformar tecken på att byggnaderna är en turistattraktion. Den mentala kartan som finns hos läsaren 

skulle nog tillfredställas mer om det inte skulle vara nutidsmänniskor med i bilden. Bilden visar en 

form av traditionsturism, då folket i USA vill visa upp vad som en gång var och att turister kan få 

uppleva det (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 705), men autenticiteten förstörs då människorna har på 

sig nutidskläder. Myten om det vilda kan förstöras lite här. 
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Bild 4: vad gör en rymdraket i en resekatalog? 



 

I en bild kan ting reflekteras (Hall, 1997: 24). Om vi analyserar bild 4 kanske en undran utvecklas 

om varför en bild på en rymdraket finns i en resekatalog. Men själva bilden behöver inte betyda vad 

som ses, utan läsaren kan också se bilden ur en annan synvinkel. Det är genom våra tankar som 

objekt i bilder får en uppfattning. Läsaren måste se språket bakom bilden för att få fram 

representationen (Hall, 1997: 3-5, 36-39). Representationen av bilden är inte själva rymdraketen 

utan vad det ger för känslor. Rymdraketen kan enligt vissa reflektera vad USA står för, för andra 

kanske det har en helt annan betydelse. Det är helt beroende på hur läsaren ser bilden ur olika 

perspektiv. Det är denotationen, alltså synvinkeln som är avgörande hur läsaren uppfattar bilden. 

Läsaren måste förstå kulturen bakom bilden. Grundkoderna är här mycket viktiga för att förstå den 

materiella betydelsen (Hall, 1997: 37, 39). 

 

 Koder är mycket viktiga för att förstå vissa bilder i Swansons katalog. Det märks att det är 

rundresor i USA som Swansons är specialister på. Olika fordonsalternativ finns på olika bilder. Det 

finns bilder på familjer som står vid bilen, husvagnar som är i bergsmiljöer och motorcyklar i kända 

miljöer. Dessa fordon står för representationerna i bilderna. Det är inte fordon som bara någon har 

tagit kort på, utan det är fordon som utger något annat än just ett simpelt fordon. Bilder påverkar oss 

hur platserna ser ut, genom våra upplevelser får vi olika känslor för olika bilder (Muir, 1999: 115). I 

bild 5 har media till exempel hjälpt oss att förstå meningen av bilden. Bilder påverkar oss hur andra 

skulle se på bilden (Muir, 1999: 127) Motorcykel i USA är amerikanskt och dessutom motorcykel i 

Las Vegas är väldigt amerikanskt. Bilden kan också ge olika uttryck, till exempel frihet och 

vinstlycka i Las Vegas. 

 

 
         Bild 5: Motorcykel i Las Vegas 
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Landskapsuppfattning av bild 6 kan både vara den verkliga med berg och gräs, men det kan också 

vara hur vi uppfattar naturen genom representationer (Muir, 1999: 115-118). Hästarna kan vara en 

representation i bilden. Bilden skulle bli en helt annan representation om det inte fanns några hästar 

i bilden. Genom våra upplevelser filtrerar läsaren ut vad som han eller hon tycker är viktigast i 

bilderna (Holloway & Hubbard, 2001: 40) Genom hästarna och cowboysen bildas en social 

konstruktion, kultur uppkommer i bilderna på grund av de ridande cowboysen.  Den mentala bilden 

av USA för turisterna tror nog Swansons är en sådan här bild, för de återkommer gång på gång. Är 

det iscensättande eller är det riktig autenticitet? Bilden på hästarna som springer i ett vackert 

landskap med cowboys på ryggarna är en form av ett kulturellt landskap och också en form av 

traditionsturism. Arvet av cowboyskulturen används för att skapa turism och för att det ska bli så 

levande som möjligt behövs autenticitet. Autenticiteten i den här bilden är hög, då människorna har 

på sig traditionella kläder och den kända cowboyhatten, som bara den symboliserar en hel kultur.  

 

 
   Bild 6: en typisk amerikansk bild 

 

6.3 Bildanalys av 2009 års katalog 
 
I 2009 års katalog är det också en indian på framsidan. På samma sätt som 2002 års katalog ger det 
en representation av hela katalogen. 
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    Bild 7: framsidan av Swansons katalog från 2009 

 

Bildens kulturella kod är indianen som ger oss en tolkning av innehållet av katalogen. Indianen är 

en konstruktion av hela Swansons katalog. Enlig Halls reflexiva teori (1997: 24) om representation 

kan indianen stå för något mer än bara indianen på bilden. Indianen har en speciell kod, bilden kan 

stå för koder som upplevelser, nyfikenhet och modighet till exempel. I dagens samhälle kan det vara 

svårt att få en sådan bild trovärdig, då turisterna oftast har tidigare erfarenheter av till exempel 

media och Internet (Molina & Esterban, 2006: 1038). 

 

 

 
  Bild 8: Arizona, skrämmande eller en känsla av frihet? 

 

Bilden 8 kan ses skrämmande om den skulle visas för befolkningen i 1800-talets USA, men idag 

genom att bilden finns i Swansons katalog kan de kulturella koderna ha förändrats. Koderna och 

representationerna förändras med tiden genom det kulturella och genom våra upplevelser 
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(Holloway & Hubbard, 2001: 48-49). Vår identitet utvecklas genom dessa koder och vårt språk blir 

till genom olika representationer (Hall, 1997: 4-5). Idag ses bergen storslagna och bergen kan ses 

som tagna ut en vilda västern film. På grund av det har symboliken förändas, fast det är samma berg 

som fanns på 1800-talets USA.  

 

Flaggan på bild 9 representerar USA. En representation av en plats visar hur platsens personlighet 

är och genom historien vet vi vad bilden representerar (Shurmer-Smith, 2002: 131). Vi skulle inte 

veta vad det var för monument om vi inte hade sett flaggan. Enligt Halls planlagda teori om 

representation har vi vårt egna sätt att se på världen, vårt eget språk (1997: 25). På den här bilden 

syns det att det kan vara en bristfällig teori, då vi inte bara själva kan veta vad bilden betyder, utan 

vi vet vad bilden har för representation genom vårt sociala system. Vårt sociala system har sagt oss 

att flaggan representerar ett land och i det här fallet är det USA. 

 

 
Bild 9: flaggan symboliserar USA 

 

 Bild 10 är ett bevis på att reklam också kan representera något annat än just bara reklamen. Det kan 

vara lite underligt att ha med en bild på en skylt där det står coca-cola på i en resekatalog, men 

enligt den formalistiska teorin som Hall har utvecklat kan inte bara den materiella världen ge en 

representation utan det är också språksystemet som gör världen. Coca-cola skylten vet vi genom 

vårt sociala system är en symbol för USA, vi får då också kanske en känsla av USA genom bilden 

på skylten. Vi måste ha samma grundkoder för att kunna kommunicera genom bilder (Hall, 1997: 

21). 

 

24 
 



 
   Bild 10: coca-cola skylt 

 

Det kanske också är konstigt att det finns bilder på bland annat cowboystövlar, indianstatyer och i 

det här fallet på bild 11 en filt som har ett cowboytryck på i en resekatalog. Jag valde följande bild 

för att visa på att det visar en kulturell kod som är mycket större än bara filten, hela den 

amerikanska kulturen representeras i filten. Autenticitet blir då viktigt och traditionsturism blir en 

kod i bilden då bilden just finns i en resekatalog. Produkter inom turism som filten, blir i olika grad 

autentiskt beroende på vem som har gjort dem (Chhabra, Healy & Sills, 2003: 703-704). Vi kan inte 

veta vem som har gjort filten, men bilden på filten kan ge oss en autenticitet av den amerikanska 

stilen. Filten är en kulturell kod, som lever vidare genom turismen. Trycket kan också visa en typ av 

iscensättande turism, då knappast folket i USA under 1800-talet kunde göra så fina tryck på sina 

filtar. Filten kan också vara en souvenir, det blir då en autenticitet som turisten kan ta med sig hem 

(Halewood & Hannam, 2001: 567). 
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Bild 11: en indianfilt 



 
  Bild 12: en typisk kartbild från Swansons katalog 

Bilder på kartor ger en form av autenticitet, då kartan visar på hur de olika turerna är bestämda 

innan. Kartorna är beskrivande, det blir en slags representation på rundresorna i USA. För att kunna 

marknadsföra sig på bästa sätt behövs oftast bilder. Bilderna vinklar också till vilken målgrupp 

reseföretaget vänder sig till (Molina & Esterban, 2006: 1037-1038). I Swansons fall är det bra med 

kartor, då de vinklar sig till en målgrupp som vill veta hur rundresorna är planerade. Kartor ger en 

uppmärksamhet till turisten och kartor ger också en längtan (Molina & Esterban, 2006: 1039). 

7. Slutsats och diskussion 
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera hur bilder hjälper till att konstruera en plats. För 

att göra det analyserade jag bilderna från Swansons kataloger från 2002 och 2009. För att uppnå 

syftet har jag gjort en bildanalys av de båda katalogerna, jag har också jämfört de båda katalogerna 

för att se om det är någon skillnad i bildurvalet. Swansons är ett företag som verkligen visar upp 

vad de har att erbjuda med alla deras bilder. Bilderna i de både katalogerna är tagna av Swansons 

företag, men de köper också bilder från olika turismmyndigheter i USA. När de väljer sina bilder 

går de på känsla, de vill att turisterna ska få en platskänsla. I de båda katalogerna finns en känsla av 

den amerikanska kulturen. Det är den representationen som följer med i alla kategorier. De 7 första 

kategorierna innehåller bilder som får turisten att känna sig nostalgisk, genom bilder på cowboys, 

indianer och ”vilda västern-miljöer”. Olika bilder på föremål som representerar västern kulturen 

förekommer många gånger. Till exempel en filt med ett tryck på en cowboy på. Problematiken kan i 

en sådan bild vara att trycket på filten ger ett tecken på iscensatt autenticitet. Filten kan knappast 

vara gjort under vilda västern kulturen, då de inte hade möjlighet att göra sådana fina tryck. Det kan 

bli en slags souvenir.  I De båda katalogerna finns det mycket av dessa bilder, men det har dock ökat 

i 2009 års katalog. Representationen av dess bilder kan lura den kommande turisten att tro att USA 
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verkligen ser ut på detta sätt. Inte minst genom den första bilden på framsidan av båda katalogerna 

som föreställer en indian. Indianen representerar hela katalogen då den är på framsidan och är det 

första intrycket.  

 

Representationen om det genuina ”The West” förstörs lite när det förekommer nutidsmänniskor i 

miljöer som skulle passa in för cowboys. Enligt grundkoderna är inte cowboys, indianer och 

nutidsmänniskor från samma århundrade. Då blir inte så hög autenticitet. Det är nog en förklaring 

till att det inte finns så många bilder med både cowboys, indianer och nutids människor 

tillsammans. Strandbilder blir en representation om vad en turist kan göra i USA. I strandbilderna är 

det tvärtom mer människor i bilderna än bara själva strandmiljön. Detta kan bero på att 

strandmiljöerna redan ger en känsla av autenticitet, och genom människorna blir det ännu mer 

autenticitet, då människor på stranden är något naturligt, och finns med i våra grundkoder. I och 

med det ger det den kommande turisten ett intresse och en längtan att resa. Det är något som en 

resekatalog ska eftersträva. Naturbilder är också något som ger en platskänsla. I Swansons kataloger 

är naturbilderna ofta pampiga med vidsträckta landskap. Dessa representationer på naturbilderna har 

förändrats med tiderna, då de kanske såg skrämmande ut för 100 års sedan. Idag, genom den sociala 

interaktionen från till exempel filmer får dessa bilder en representation av frihet. En annan kategori 

som symboliserar frihet är bilderna på fordon. Det finns både bilar, motorcyklar och husbilar, som 

ofta förekommer i naturmiljöer. En platskänsla blir mer intensiv om det förekommer kartor. 

Autenticiteten blir också högre i Swansons båda kataloger då det finns många kartor som visar hur 

rundturerna går. Det finns också kartor som visar hotell som är utplacerade i olika stadsdelar.  

Hotellbilder finns det flest av i de båda katalogerna. Det ger både en autenticitet då den kommande 

turisten får se hur hotellen ser ut, men också en representation om hur hotellen ser ut i USA. 

 

 Andra kategorier som har kommit upp i ett stort antal i de båda katalogerna är kända monument, 

byggnader och temaparker. Genom det här ges en representation av USA genom att turisten känner 

igen byggnader som symboliserar USA. Vissa bilder kommer tillbaka gång på gång, till exempel 

visas frihetsgudinnan i många olika vinklar i de båda katalogerna. Frihetsgudinnan känner många 

till, och därför symboliserar det USA. Flaggor är ett sådant objekt som symboliserar ett land. 

Swansons har valt att ha med flaggor på vissa bilder. I katalogerna finns det bilder som inte alls har 

med turism att göra, som till exempel en bild på en rymdraket. Det gäller då att se symboliken 

bakom bilden, som i det här exemplet är att rymdforskningen är stor i USA, och på så sätt 

representerar bilden USA. Swansons vill ge mycket känsla och det märks i många bilder. 

Stadsbilderna föreställer ofta panoramabilder på skyskrapor och andra byggnader.  
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Det finns inte så stora skillnader mellan de båda katalogerna. Jag använde samma kategorier i de 

båda katalogerna och det fungerade. Det som kan ses i bildräkningen har varit att alla kategoriernas 

bilder har ökat med 145 bilder i 2009 års katalog. Det kan bero på att bilder är ett sådant bra verktyg 

för att visa representationer, och genom dessa representationer visa landskapsuppfattningar och 

autenticitet. Hotellbilder är ett sådant exempel, då Swansons ska börja ha 2 bilder på varje hotell i 

nästa årskatalog.  

 

Representationen som Swansons visar är helt klart den nostalgiska känslan av ”The West”. De gör 

de bra med bilder på både vad som finns, vad som kan göras men också genom 

landskapsuppfattning. Landskapsuppfattning är viktigt när det gäller marknadsföring av en plats i 

en resekatalog. För det är genom bilderna på platsen som turisten ska få en längtan att vilja resa. 

Resekataloger vill få fram allt det positiva och Swansons riktar sig till en målgrupp som tycker om 

det genuina med den amerikanska kulturen. Genom Swansons rundresor har de en chans att uppleva 

den. Problematiken uppstår i och med till exempel bilder på indianer och cowboys, då det inte är 

trovärdigt att det finns sådant autentiskt i USA idag. Den iscensättande autenticiteten blir då ett 

faktum. Turisterna kan på ett sätt bli lurade då bilden ser autentisk ut, då resekataloger oftast visar 

upp hur destinationen ser ut i verkligheten. Det behöver inte vara så här för genom den sociala 

interaktionen som till exempel tv och internet vet de flesta om att det inte finns cowboys och 

indianer som går på gatorna idag.  På så sätt accepterar de den iscensättande autenticiteten, då 

många tycker om vilda västern kulturen. Representationen av Swansons ger verkligen en känsla av 

vilda västern och då blir marknadsföringen bra, då många läsare börjar drömma sig bort ridande på 

en häst i solnedgången.        



Sammanfattning 
 
Bilder har länge funnits och det har blivit ett hjälpmedel för att konstruera landskap. Genom bilder 

får vi en uppfattning om hur olika platser ser ut. Tidigare erfarenheter spelar roll när vi tolkar bilder, 

till exempel vad vi har sett och hört på tv och internet. Bilder anses vara bättre än text, då bilder 

representerar något och på så sätt blir det mer autentiskt än en text. Detta blir ett problem då 

åskådaren tror att bilder visar verkligheten, men bilder kan vara konstruerade. Kameran kan inte 

ljuga men fotografen kan det. Problemet återkommer i resekataloger, då läsaren ser bilder för att 

sedan bilda sig en uppfattning av resemålet. Katalogerna utgör en representation av destinationen. 

Ett exempel på hur uppfattningar kan se ut inom turism är turismnäringen i USA. USA har bevarat 

gamla byggnader och myten om livet i “The West”.  ”The West” vill upplevas av turister för att det 

är genuint och spännande. Ett företag som specialiserat sig på rundresor i USA är det svenska 

reseföretaget Swansons. 

 

Detta leder fram till mitt syfte av min uppsats. Jag har valt att studera hur bilder hjälper till att 

konstruera en plats. Jag har valt att studera Swansons bilder, för att de är störst i Skandinavien på 

rundresor i USA. I och med det utgör Swansons en stor representation av USA:s turism för svenska 

turister. Mitt syfte är att analysera alla bilder i Swansons katalog från 2002 och deras katalog från 

2009. För att nå fram till mitt syfte har jag valt att göra en bildanalys. Detta gör jag för att kunna 

analysera vad Swansons gör för representationer genom deras bilder. Jag kommer också att jämföra 

de olika katalogerna för att se om det finns någon skillnad i bildurvalet, som kan förstärka tesen om 

att platser kan konstrueras genom bilder. För att tydliggöra mitt syfte har jag gjort en frågeställning 

som jag har valt att utgå ifrån i min uppsats. Frågorna som jag vill få svar på är: vad det är för bilder 

som Swansons valde att lyfta fram i 2002 års katalog och vad det är för bilder som Swansons valde 

att lyfta fram i 2009 års katalog. Är det någon skillnad på bildurvalet i 2002 års katalog och 

katalogen från 2009 och vad är det för representation som Swansons visar utifrån deras bilder i de 

båda katalogerna? 

 

Jag har både använt mig av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden har jag 

använt genom att räkna bilderna ur Swansons katalog från 2002 och 2009. Jag gjorde 25 kategorier 

utifrån de båda katalogerna. För att få en helhetsförståelse varför bildurvalet just har blivit på det 

sättet använde jag mig av en kvalitativ metod. Jag analyserade skillnaderna mellan de olika 

katalogerna och för att få ett mer komplement i min undersökning intervjuade jag Anders Persson 

som är försäljnings – och marknadschef på Swansons. Jag har också använt mig av olika artiklar 

och böcker som har tagit upp den teoretiska grund som jag har utgått ifrån. Swansons hemsida och 



deras företagspresentation har jag använt för att få en bild av företaget.  

 

En av de teoretiska utgångspunkterna som jag har använt har varit representation. Representation är 

hur vi ser på bilder på olika sätt. Det är genom tankar, kännedom och hur vi talar som objekt får en 

uppfattning. Objekt kan vara bilder. Uppfattningar förnyas och nya kommer till med tidens gång 

genom vår sociala interaktion. Uppfattningar av objekt i bilder är producerat i hur vi uttrycker oss 

kulturellt. Vi får vår identitet genom dessa kulturella koder. På så sätt kan vi se kulturer i landskap. 

Landskapsuppfattning är en annan utgångspunkt som jag har haft hjälp av. Landskap kan både vara 

det verkliga som stenar och träd, men landskap i tanken är hur människan uppfattar naturen genom 

representationer. Genom olika intryck i form av bilder, media, målningar och så vidare skapas en 

platsföreställning av olika platser. Människan har en slags mental karta över hela världen, som de 

använder när en plats kommer på tal. Autenticitet blir betydande då människan vill se sanningen i 

en bild. Det är viktigt inom traditionsturismen, det stärker kvalitén av turismprodukterna. Det finns 

också iscensatt autenticitet som handlar om att byggnader byggs upp för att se gamla ut och 

människor klär ut sig för att likna människor från förr i tiden. Det kan bli problematiskt i 

resekataloger då bilder blir representanter för resmålet.  

 

Mina slutsatser är att när Swansons väljer sina bilder går de på känsla. I de båda katalogerna finns 

en känsla av den amerikanska kulturen. Representationen om det genuina ”the West” förstörs lite 

när det förekommer nutidsmänniskor i miljöer som skulle passa in för cowboys. Enligt 

grundkoderna är inte cowboys, indianer och nutidsmänniskor från samma århundrade. Då blir inte 

så hög autenticitet. Det är nog en förklaring till att det inte finns så många bilder med både 

cowboys, indianer och nutids människor tillsammans. I strandbilderna är det tvärtom mer 

människor i bilderna än bara själva strandmiljön. Detta kan bero på att strandmiljöerna redan ger en 

känsla av autenticitet, och genom människorna blir det ännu mer autenticitet och att det finns med i 

våra grundkoder. Det finns inte så stora skillnader mellan de båda katalogerna. Det som kan ses i 

bildräkningen har varit att alla kategoriernas bilder har ökat med 145 bilder i 2009 års katalog. Det 

kan bero på att bilder är ett sådant bra verktyg för att visa representationer, och genom dessa 

representationer visa landskapsuppfattningar och autenticitet. Problematiken uppstår i och med till 

exempel bilder på indianer och cowboys, då det inte är trovärdigt att det finns sådant autentiskt i 

USA idag. Den iscensättande autenticiteten blir då ett faktum. Turisterna kan på ett sätt bli lurade då 

bilden ser autentisk ut, då resekataloger oftast visar upp hur destinationen ser ut i verkligheten. Det 

behöver inte vara så här för genom den sociala interaktionen som till exempel tv och internet vet de 

flesta om att det inte finns cowboys och indianer som går på gatorna idag.  På så sätt accepterar de 

den iscensättande autenticiteten, då många tycker om vilda västern kulturen.
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Muntliga källor: 

Telefonintervju 2009-12-16 Anders Persson, försäljnings – och marknadschef på Swansons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 
 
Intervju med Anders Persson, som är försäljnings- och marknadschef på Swansons  
 
Intervjufrågor: 
 
Vem är det som har tagit bilderna i 2002 och 2009 års katalog? 

 
Hur gör ni urvalet av era bilder? 

 
Kartbilderna har ökat mycket från 2002 till 2009 års katalog, varför? 

 
Hur är bilderna på indianerna och de som ser ut som cowboys tagna? 

 
Vad vill ni få fram genom bilderna? 
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