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Abstract 
 
The last years trends of increasing globalisation and the decreasing importance of the 
nationstate has led to rising flows of travellers and information throughout the globe. This has 
affected the competition between destinations; they are now competing in a global market. 
The importance of placemarketing and representing a place identity, is today essential to 
attract customers from around the world. The purpose of this essay was to examine how 
Iceland as a place is represented through the photographs in horse tourism. The research 
questions asked were: How is the Icelandic landscape represented in photographs? How is 
people and horses represented in the landscape? And how can the horse be analysed as a part 
of the Icelandic landscape? The method used for research was image-analysis, a qualitative 
approach where horse tourism-websites and photographs on these websites were strategically 
selected. Theories used to analyse the result were concepts like place, nature and wilderness, 
described as social constructions. The research showed that Iceland as a place is represented 
through a selection of myths. The role of the Icelandic landscape might be explained as a 
dichotomy of two contrasting representations, the dramatic and untamed landscape,  and the 
idyllic and romantic landscape. The Icelandic horse is represented as a powerful, 
mythological, and divine creature, interacting with humans but not fully tamed. It is also 
represented as free, wild and a part of the Icelandic nature. In the photographs people are 
represented as active in an adventure. They become integrated with nature by the connection 
to the Icelandic horse. In conclusion this study shows that Iceland is represented as a place 
with a powerful and romantic landscape. Where people can get access to nature by the horse, 
they become part of an adventure but they never fully control either the horses or the 
landscape. People are depicted as humble participants, being part of something more powerful 
then themselves, the great Icelandic nature.  
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Bilden av Island 
 
Problembakgrund 
I samband med nationsstatens minskade betydelse och snabbare flöden av människor och 
resurser i världen, talar vi idag om globalisering. Den ökade globaliseringen som kan ses i 
dagens samhälle i form av snabbare resesätt, ökad tillgänglighet till avlägsna platser och 
snabbare tillgång till information, har skapat en ny form av marknad. Att differentiera sig och 
hitta en unik identitet är avgörande inte bara för människor och företag utan även för platser. 
De måste lyckas i en internationell konkurrens för att tilltala intressenter och besökare. 
Platsmarknadsföring är idag ett viktigt begrepp och innebär bland annat att förmedla kultur 
och känsla till kunder.1 Att skapa en plats med symboliskt värde som människor kan knyta an 
till inte bara fysiskt utan även mentalt är därmed en fråga om ekonomisk överlevnad för 
många platser. Ett sätt att göra detta är att använda sig av bilder och fotografier inom 
platsmarknadsföring. Dessa skapar representationer av platser, som kan etablera 
föreställningar och fantasier hos betraktaren.2 Detta innebär att symboler och bilder i 
skapandet av representationer och kultur har trätt in i den ekonomiska sfären.3 Informationens 
ökade betydelse i samhället och de nya teknologiernas framväxt har även inneburit att allt fler 
företag och platser marknadsför sig genom internet.4Att undersöka marknadsföringsbilder på 
internet kan därmed bidra till förståelse för hur platser vill representera sig och vilken bild 
människor får av specifika platser. 
 
Island är ett exempel på plats där globaliseringen inneburit att turismen som inkomstkälla har 
fått allt större betydelse de senaste åren. Turismen är idag en av de absolut största 
exportnäringarna, endast fisket har en högre ranking på landets inkomstlista.5 Detta ställer 
krav på platsen att differentiera sig på den internationella marknaden för att locka kunder. 
Som turistdestination är landet intressant med ett landskap som erbjuder stora kontraster där 
eld möter is i form av vulkaner och glaciärer.6 Ett av de mest populära fenomenen är 
hästturismen som ses som en viktig inkomstkälla. Upp mot 18 procent av alla besök går ut på 
någon form av ridtur.7 Hästarna på Island är ett viktigt föremål i skapandet av en 
turistdestination, då Islandshästen ofta presenteras som en ikon för landet. I marknadsföring 
och på bilder används den för att symbolisera destinationen Island med sitt speciella landskap 
och hjälper därmed till att skapa förväntningar hos turister. 
 
”The horse industry, horsemanship and the role of the Icelandic horse in 
promoting Iceland as a tourist destination is one of the themes in public discourse 
on tourist attractions in Iceland”8 
 
Att undersöka hur Island som plats representerar sig är intressant då det kan bidra till 
förståelse för kulturen på plats och relationen till landskapet genom de bilder som förmedlas. 
Även hur turismmarknadsföring och dess representationer kan skapa en bild av platser och 
deras kultur i vårt medvetande. Denna uppsats fokuserar på de representationer som omger 

                                                 
1 Hall 2008:193-194, Aronsson 2007: 117-118 
2 Crang & Cook 2007 :108, Aronsson 2007: 117-118  
3Baudrillard 2006 cit i: Storey 2006:133 
4 Barney 2007: 60-61, 66-67 
5 Mead 2002: 20-22 
6 Icelandic government 2009 ”travel-leisure” 
7 Helgadottir & Sigurdardottir 2008: 105, 114 
8 Helgadottir & Sigurdardottir 2008: 107 
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hästturismen på Island, då detta är det ett av de vanligaste sätten att uppleva det isländska 
landskapet idag. 9 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Island som plats representeras genom 
hästturismens fotografier.Syftet skall besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

- Hur representeras det isländska landskapet på fotografier? 
- Hur representeras människor och hästar i landskapet? 
- Hur kan hästen ses som en del av det isländska landskapet? 

 
  

                                                 
9 Icelandic government 2009 ”travel-leisure” 
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Bildanalys som metod 
 
Metoden som används i denna uppsats är bildanalys genom denotation och konnotation. 
Denna analysmetod innebär ett kvalitativt angreppssätt där forskaren har en tolkande roll till 
materialet. Kvalitativ forskning kan enligt Grönmo beskrivas som ett mer flexibelt 
förhållningssätt där forskaren kan ha en närmare anknytning till källorna.10 Bildanalys kan ses 
som en typ av innehållsanalys, inom vilken det kvalitativa förhållningssättet innebär att 
material kan samlas in och analyseras samtidigt. Allt eftersom forskarens förståelse för 
området ökar så blir problemområdet bättre belyst och det för arbetet framåt genom att 
forskaren får lättare att välja ut relevant material i förhållande till frågeställningen.11Enligt 
Grönmo kan en kvalitativ ansats, i motsats till kvantitativa undersökningars mer precisa 
syften, formuleras enligt ett bredare syfte. Detta för att inte gå miste om upptäckten av 
ytterligare intressanta dimensioner inom problemområdet. 12 Ett tolkande förhållningssätt är 
vanligt inom till exempel Hermeneutiken och kan beskrivas som att forskarens roll är mer 
subjektiv där de egna erfarenheterna kan användas och bidra till förståelse för empirin istället 
för att ses som ett hinder. Hermeneutiken står därför i kontrast till det positivistiska 
angreppssättet där forskarrollen ska vara objektiv och syfta till att komma fram till absoluta 
sanningar. Hermeneutiken intresserar sig inte för att förklara företeelser eller absoluta 
sanningar, fokus ligger snarare på att undersöka världen genom hur människor ger uttryck för 
den, genom till exempel språket eller andra yttringar.  13 
 
Denotation och Konnotation 
Vid analys av bilder bör två ordningar av beteckning beskrivas. Den första ordningen av ett 
tecken eller en bild kallas Denotation och avser den uppenbara beteckningen vars beskrivning 
skall vara helt objektiv. Den skall vara ofärgad av tyckande, tänkande och de kulturella 
värderingar som betraktaren har. Beteckningen av den andra ordningen, tolkningen eller den 
subjektiva sidan av bilden kallas för konnotation. Fiske beskriver skillnaden i ett exempel 
med fotografier: ”Denotation är vad som fotograferas och konnotation är hur det 
fotograferas.”14Konnotationen kan ge utrymme för tolkning och ger spelrum åt den kultur 
som betraktaren tillhör. Skaparen kan påverka bildens konnotativa sida med hjälp av 
exempelvis vinklar, färgschema, filter, skärpa och bländare, beskärning, vad som finns med 
på bilden och vad som lämnas utanför. Konnotationen är specifik för den egna kulturen och 
kan ses som en subjektiv godtycklig bedömning. Konnotationen innehåller ofta ikoniska 
dimensioner och symboler för att frambringa en betydelse bortom den uppenbara. För att den 
ikoniska betydelsen skall framträda krävs dock att de symboler som används (exempelvis en 
suddig skärpa eller en mörk färg) skiljer sig från standard. Om alla bilder i samma kultur hade 
tagits med suddig skärpa eller haft en mörk färg så hade det inte symboliserat något för 
betraktaren.15 Konnotation och subjektivitet är tätt sammankopplade. Att den konnotativa 
uppenbarelsen, den tolkningsbara sidan av en bild, kan meddela oss något betyder inte att vi 
är medvetna om det. Känslan vi får av en bild kan uppfattas som fakta av vad bilden faktiskt 
föreställer denotativt. Det är enligt Fiske mycket viktigt att vara medveten om vad som är vad 
för att undvika att blanda samman dessa tolkningar.16 Det är i bildanalys även viktigt att var 

                                                 
10 Grönmo 2006: 133 
11 Grönmo 2006: 188-189 
12 Grönmo 2006:42 
13 Patel & Davidsson 2003: 28-29 
14 Fiske 2004: 119 
15 Fiske 2004: 118-119 
16 Fiske 2004: 120 
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medveten om sin egen bakgrund och kultur för att förstå hur tolkningen av tecken och bilder 
kan påverkas. Vår kulturella tillhörighet är avgörande för vår förståelse av omvärlden.17 
 
Tillvägagångssätt och urval av material 
De källor som används som underlag för bildanalysen är webbsidor tillhörande företag som 
bedriver hästturism på Island. Här används Eldhestar, Ishestar och Horses North. De är 
strategiskt utvalda utifrån sökträffar på sökmotorn Google på internet. De bör därför vara de 
företag som många turister hittar och därmed får de en viktig roll i representationen av Island. 
Översiktligt visas på sidorna fotografier där majoriteten är hästar, eller häst och människa i 
det isländska landskapet. Utifrån dessa har ett strategiskt urval gjorts av bilder för en djupare 
analys. Detta är ett sätt att göra undersökningen och någon annan kanske hade valt andra 
bilder att analysera och fått ett annat resultat.  Bilderna som valts skall även visa på en bredd i 
materialet, det vill säga inte endast visa ryttare till häst med berg i bakgrunden, även om dessa 
är i majoritet. Utan de är strategiskt valda för att visa de olika variationer som förekommer i 
hög grad på sidorna, med det gemensamma temat som skall undersökas utifrån 
frågeställningen. Ett krav i valet av bilder har därför varit att de innehåller hästar och eller 
människor, det Isländska landskapet samt att de utspelar sig på Island som plats. Ett fåtal av 
bilderna på webbsidorna visade hästar i stall eller hästar som hanterades i inhägnader. Dessa 
ansåg jag inte vara typiska för helhetsbilden och de har därför valts bort i den djupa analysen. 
 
Källor och litteratur 
Inom den teoretiska litteraturen som används i denna uppsats har Simon Lindgren, John Fiske 
och Stuart Hall haft stor betydelse för bildanalysen samt förståelsen av bilder som 
kommunikation. Dessa teoretiker har legat till grund för uppsatsens beskrivning av 
representation, myter samt den postmoderna kulturen. Lindgren är fil. Dr i sociologi, Fiske är 
professor och undervisar i kommunikation och Hall är professor i sociologi. Inom området 
plats och sociala konstruktioner har Cresswell, professor i kulturgeografi, samt boken 
”Human Geography” av Daniels, Bradshaw, Shaw och Sidaway använts i stor utsträckning. 
Samtliga författare aktiva inom geografi på olika universitet. I beskrivningen av 
globaliseringstrender, turism och platsmarknadsföring har Michael Hall (professor i 
marknadsföring och docent i geografi), Page och Connell (båda professorer inom turism) med 
boken ”Tourism: A modern synthesis” använts i stor utsträckning. Här har också Darin 
Barney med sin bok ”The Network Society” kommit till stor användning, 
 
I avsnittet om Island används elektroniska och skriftliga källor om Island och Islandshästen. 
En viktig roll har bland annat akademiska artiklar av Gudrun Helgadottir och Ingibjörg 
Sigurdardottir. Dessa två forskare är knutna till Islands Lantbruksuniversitet Hólar. För 
bakgrundsinformation om Island och det isländska landskapet används fakta från reseböcker 
som Rowland Meads ”Island”och Janet Hutchinsreseguide över Island, tillsammans med den 
elektroniska källan www.iceland.org. Som ansvarig för informationen på denna sida står det 
Isländska Utrikesdepartementet. Möjlig kritik av litteraturen torde främst riktas mot valet av 
källor för information om islandshästen då dessa kan ifrågasättas i form av objektivitet av de 
beskrivningar som görs. Till exempel Helmersson vars böcker består av främst reportage och 
intervjuer av Isländska hästuppfödare. Helmersson är Journalist och har skrivit ett antal 
böcker och artiklar om Islandshästen och hästtraditioner på Island. Dock är fakta om Island 
eller islandshästen i sig inte i sig föremål för den empiriska undersökningen utan denna 
litteratur används främst för att ge en bakgrundsbeskrivning till hästturismen.  Innehållet i 

                                                 
17 Lindgren 2005: 74-75  

http://www.iceland.org/
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dessa källor är i övrigt främst beskrivande av fakta snarare än diskuterande eller bedömande 
av valda fenomen och bör därför inte påverka reliabiliteten i analysen. 
 

Identitetsskapande i ett globalt och postmodernt samhälle 
 
Jean Baudrillard menar att det postmoderna samhället innebär att det inte längre går att skilja 
produktion och ekonomi från kultur, eftersom ”kulturella symboler, bilder, representationer, 
till och med känslor och psykiska strukturer har trätt in i ekonomins värld”18Baudrillard 
beskriver vidare hur det västerländska samhället i och med postmodernismen har förändrat sitt 
produktionsmönster, från att handla om fysiska saker till ett fokus på information. Han 
beskriver det gamla samhällets fokus på fysisk produktion som ”metallurgic” och det nya 
som ”semiurgic society” vilket kan kopplas till det nutida fokus på tecken, semiotik och 
symboler som spelar en stor roll i skapandet av representation i dag.19Det postmoderna 
samhället kan karaktäriseras som ett globalt samhälle där tid och rum löses upp som en följd 
av de nya teknologiernas inflytande. Här kommer exempelvis media och internet in som har 
spelat en stor roll i såväl den tidsrumsliga kompressionen samt sammansmältningen av 
kulturer världen över.20 Detta ställer högre krav på förmågan att differentiera sig och skapa en 
egen identitet för såväl människor som företag.21 Identiteten är idag ett mångfacetterat och 
snabbt föränderligt fenomen. Vi använder oss av den nya tekniken och omger oss med 
symboler för att uttrycka identitet och tillhörighet i den postmoderna smältdegeln av kulturer 
och subkulturer. Samhälle och kultur har flutit samman och är en produkt av mediernas 
inflytande över vardagen. Bilder och tecken används och konsumeras i allt högre grad i det 
postmoderna, globaliserade samhället.22 
 
I samband med globaliseringen tävlar idag även platser på en helt ny arena. Det är de nya 
informationsteknologierna, de snabbare resesätten, de minskade kostnaderna att förflytta sig 
mellan platser som gör att människor har hela världen att välja på som resmål. Detta innebär 
att konkurrensen är högre och platser måste anstränga sig mer, differentiera sig mer från den 
stora massan, för att framstå som attraktiva för potentiella kunder, investerare och turister. 
Här blir identitetsskapande aktuellt inte bara för individer och företag, utan för platser. 
Platsmarknadsföring kallas även ”geografisk marknadsföring”, eller att ”sälja platser”.Dessa 
begrepp är högaktuella även i samband med nationsstatens minskade betydelse i den 
globaliserade ekonomin. 23 
 
I takt med den ökade globaliseringen finns allt fler företag på internet och fokuserar sin 
marknadsföring via denna informationskanal. I samband med de nya teknologiernas framväxt 
så har den tidsrumsliga avgränsningen mellan människor och platser också krympt, vilket 
öppnar upp för snabbare trender och flöden av information, en ökad konkurrens och en stark 
medvetenhet hos kunden.24Det blir allt viktigare för företag som vill kunna hänga med i 
konkurrensen att kunna förmedla sitt budskap kort och koncist genom exempelvis väl valda 
bilder och text. Intressenter använder internet för att söka information om platser, för att välja 
och selektera. Företag och platser använder bilder som inte bara avbildar utan även blir en 
sorts symboler för resmålen.På detta sätt kan bilder inom platsmarknadsföring ses som 
                                                 
18Baudrillard 2006 cit i: Storey 2006:133(författarens översättning). 
19Baudrillard 2006 cit i:Storey 2006: 133-134 
20 Barney 2007:4,7-9 
21 Barney 2007: 145-147 
22 Ibid 169-171, 175-176 
23 Hall 2008:193-194, Aronsson 2007: 117-118 
24 Barney 2007: 60-61, 66-67 
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identitetsskapande och skapar en representation kring platser. Denna representation kan 
handla om exempelvis landskapet, kulturen, människor, djur eller aktiviteterna på en plats. 
Detta skapar förväntningar hos kunden och kan avgöra både vilket resmål kunden väljer och 
hur den upplever och agerar på denna plats. 25Inom platsmarknadsföring strävar destinationer 
efter att skapa relationer och känslomässiga länkar till konsumenter genom att framställa 
platser med personlighet och symboliskt värde.26 Bilder är ett sätt att skapa dessa 
känslomässiga länkar och fantasier om platser, de planterar föreställningar om rena kulturer 
och beständiga platser i en föränderlig värld.27 
 
Platser som social konstruktion 
 
Plats som begrepp 
Platsbegreppet är ett inom kulturgeografin omdiskuterat men svårdefinierat begrepp. Ordet 
plats kan förknippas med både landskap, eller utrymme/ area (från engelskans ”space”) och 
dessa begrepp kan ibland användas synonymt. 28 I denna uppsats refererar till exempel 
”Platsen Island” till hur det isländska landskapet porträtteras. Men trots att begreppen ofta 
används synonymt så skiljer sig dess betydelse, som diskuteras av bland annat Cresswell.  
”Plats” blir i sin enklaste beskrivning ett fysiskt utrymme lokaliserat någonstans, medan 
”landskap” är något vi ser på. Här kan begreppet knytas till area eller utrymme.29 Cresswell 
menar dock att plats är mer komplext än så, plats är något vi har en relation till eller en åsikt 
om. Här blir den sociala konstruktionen av platser intressant då bland annat Cresswell menar 
att plats inte bara är det rumsliga fenomenet, den fysiska ytan lokaliserad någonstans, utan 
plats är även en mental föreställning. Platsen har en betydelse för oss och det hjälper oss bland 
annat att avgöra vad som tillhör den, vilken identitet just den platsen har.  Det gör att vi kan 
skapa oss en bild av platsen och hur den är konstruerad. I denna dimension är platser mer än 
en fysisk yta, de blir en betydelse som vi har en relation till, en föreställning om.30 Hur vi 
beskriver platser blir på så vis en representation av platsen som gör att även utomstående får 
en föreställning av den, även om de aldrig befunnit sig i närheten.31 Exempelvis så har många 
människor en föreställning om Sahara-öknen (författarens exempel), även om få människor 
har varit där rent fysiskt, i verkligheten. Det som skapat föreställningen är de berättelser och 
bilder från platsen som skapar representationer kring den. Dessa representationer skapas idag 
av medier såsom TV, Internet, Tidningar eller reklamfoldrar, som därmed får allt större 
betydelse för hur platser framställs. Människor har därför en relation till platser och landskap 
som är mer komplex än bara den fysiska dimensionen. De är knutna till mentala 
föreställningar, myter och känslor. De skapar förutfattade meningar, längtan eller 
förhoppningar om platser där vi aldrig varit. Synen på platser förändras över tid och i olika 
kulturer och den hjälper till att skapa identiteter.32”Place is not just a ting in the World, but a 
way of understanding the world”33 

                                                 
25 Page et al 2006: 326-330, 334-336 
26 Aronsson 2007: 117-118 
27 Crang & Cook 2007 :108 
28 Cresswell 2004: 8,10 
29 Ibid 
30 Cresswell 2004: 6-8? 
31 Urry 2005: 77-79 
32 Cresswell 2004: 6-8,11,  Daniels et al, 2008: 260-263 
33 Cresswell 2004:11 
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Natur och Vildmark 
Natur är ett komplext begrepp att definiera. Det kan kategoriseras som till exempel ”allt som 
inte tillhör det mänskliga samhället” 34men denna förklaring blir otillräcklig då människan i 
sig tillhör och formas efter naturen, såväl som att människan formar naturen kring sig. 
McKibben hävdar att ingen del av jorden är opåverkad av mänskligheten, exempelvis 
människans utsläpp som kan spåras i växter och arter även på de mest oåtkomliga platser, och 
problematiserar därmed begreppet ytterligare. Vad som är natur och naturligt landskap kan 
diskuteras utifrån olika synvinklar och synen på dessa förändras även över tid. Ett sätt att 
diskutera dem är att se såväl natur som landskap som sociala konstruktioner, idéer eller bilder 
av verkligheten som är föränderliga i takt med den mänskliga kulturen. Tanken om social-
konstruktionismen uppkom på 60-talet och innebär att människor skapar sin verklighet genom 
hur vi tolkar den.35  Denna tolkning påverkas av vår kultur, våra sociala normer samt tidigare 
erfarenheter. Hur en representation uppfattas är därmed högst subjektivt och varierar mellan 
olika platser och kulturer. 36 Den sociala konstruktionen kan jämföras med myter, en 
föreställning av naturen som breder ut sig i samhällen.37 
 
Synen på vildmark är också ett exempel på social konstruktion. Vildmarken kan kategoriseras 
som en form av natur som är orörd av människor, men dess betydelse skiljer sig mellan olika 
kulturer och förändras över tid. Under den Georgianska epoken i femton och 
sextonhundratalets Europa var vildmarken symbol för fruktan och det farliga, otämjda i 
naturen som inte stod under den förnuftiga och civiliserade människans kontroll. I samband 
med industrialiseringen och den följande nedsmutsningen och misären i städerna så 
förändrades denna syn. Nu var såväl landsbygden som vildmarken något vackert, fridfullt och 
rent. Vildmarken var i motsats till städerna något som var orört och oförstört av människor 
och tillskrevs andligt värde. Denna typ av romantisering kring vildmark används än idag inom 
till exempel marknadsföring av platser, aktiviteter och turismdestinationer.38 Bilder på 
vildmark till inspiration som motivation, och även för att definiera en identitet. Exempelvis en 
man klättrande i berg blir någon som övervinner det otämjda med följden att han förknippas 
som modig, riskbenägen och framgångsrik. Även länders nationella identitet är starkt knutet 
till hur dess natur och landskap representeras. Här kan den Engelska landsbygden eller 
vildmarken i nybyggarnas Amerika statuera exempel. I denna uppsats ligger fokus på hur det 
isländska landskapet representeras.  Dessa representationer utgör inte bara en estetisk idé om 
hur landskap skall se ut eller vara, och de innebär mer än lockelse för potentiella turister. De 
får även en moralisk betydelse och kan forma oss till hur vi ser på och beter oss i dessa 
landskap. ”Naturens sätt” kan bli en typ av moralism som används för att rättfärdiga och 
auktorisera specifika fenomen. Om något är naturligt eller ursprungligt så blir det per 
automatik även det rätta, det blir svårt att säga emot den rådande ordningen om den förklaras 
med att det är naturligt. På detta sätt blir representationer av landskap samt människor eller 
djur i landskapen även politiska.39 
 
 

                                                 
34 Daniels et al, 2008: 257 
35 McKibben 1999 cit i: Daniels et al, 2008: 257-259 
36 Hall 2000:1-3 
37 Daniels et al, 2008: 260 
38 Daniels et al, 2008:260,262, Urry  2005: 42-45 
39 Daniels et al, 2008: 260-263 
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Bilder som förmedlare av kultur 
 
Myter 
När bilder ses utifrån ett representationsperspektiv så innebär det att bilderna blir både 
skapande och förmedlande av kultur. De bör därför studeras med en helhetssyn med hänsyn 
till kontexten. Vilken historisk tid som bilden skapas i samt vilka myter som härskar under 
denna tid är därför viktigt att ta hänsyn till. Lindgren beskriver hur antropologen Levi-Strauss, 
grundaren till strukturell antropologi, ser på myter och mytbildning. Han menar att de centrala 
myterna i varje kultur följer en viss struktur eller ett visst mönster. Även om myterna i sig kan 
vara olika så följer de gemensamma lagar enligt en fast struktur. Det är endast när vi förstår 
det mönster eller strukturer som ligger till grund, som vi förstår vad myterna egentligen 
betyder. På detta sätt kan även myter definieras som en sorts språk. Myter bär således på 
tecken som struktureras och kombineras för att skapa mening. Dessa myter kan ofta komma 
till uttryck i bilder.40 En konnotativ betydelse av en bild (den tolkningsbara sidan) blir ofta 
tydligare för betraktaren om den beskriver de myter som redan är etablerade inom en kultur.41 
Mytbildning används även ofta för att beskriva det som är svårt att kategorisera. Exempelvis 
inom djurvärlden så kan de djur som varken är vilda eller tama beskrivas med myter och få en 
överdriven betydelse. Det kan vara en negativ betydelse eller en positiv där djuret betraktas 
som heligt.42 
 
För att få förståelse för hur symboler och tecken fungerar i mänsklig kommunikation så 
behöver myter och föreställningar som begrepp därför tas med i beräkningen. En myt kan 
användas som kulturens sätt att beskriva ett fenomen. Myten kan innehålla ett antal 
föreställningar om det valda fenomenet för att göra det mer greppbart. Bilder kan exempelvis 
användas för att beskriva en myt, men blir omvänt även ett verktyg som aktiverar de 
föreställningar som finns av myten och gör att den lever vidare. Myters ursprung är ofta känt 
eller höljt i mystik, ett sätt att döda en myt kan vara utreda dess ursprung. Det behöver inte 
innebära att myten inte är sann. Dess funktion är ofta att förklara något, att etablera ett synsätt 
eller en diskurs och få den att verka naturlig och vedertagen. Produktionen av myter kan 
också ha en ekonomisk agenda. Genom att reda ut diskurser och myter kan man därför få en 
ökad förståelse för kulturen och samhället.43 
 
Representation 
Sociologen Roland Barthes beskriver världen som något som blir tillgängligt för oss endast 
genom representation. Det finns enligt Barthes ingen upplevelse av världen som är helt 
objektiv.  Representationen förmedlas till oss via system av tecken och koder, vars mening vi 
har lärt oss genom den kultur vi lever i.44Representation kan beskrivas enligt Stuart Halls 
(2000) definition som ”produktionen av mening genom språk”45. Det övergripande begreppet 
språksyftar här inte bara till det talade utan till allt som kan användas av människor inom 
samma kultur för att utbyta information. Mening kan uttryckas genom exempelvis visuella 
bilder, rörelser, ord eller skrivna tecken/ symboler. John Fiske beskriver tecken och symboler 
som ”konstruktioner eller handlingar som hänvisar till något annat än sig själva, de är med 
andra ord betecknande konstruktioner”46 När dessa enheter kopplas samman så bildar de ett 

                                                 
40 Lindgren 2005:74-75 
41 Fiske 2004:121 
42 Fiske 2004:159 
43 Fiske 2004:122-123 
44Barthes cit i: Lindgren 2005:74-75,77-78 
45 Hall 2000: 16 
46 Fiske 2004:11,17 
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språk. Exempelvis talspråk, skrivna texter, bilder, filmer eller det mer övergripande begreppet 
diskurser. 47 
 
Representation syftar därmed till att symbolisera eller beskriva något.48  För att människor ska 
uppfatta det som representeras krävs att de använder samma representationssystem. 
Representationssystem är det system av avkodning som människor använder för att tolka det 
vi ser eller hör. Exempelvis hur företeelser eller symboler sätts i ett sammanhang, placeras in i 
rätt kategori i relation till varandra eller avgör hur vi uppfattar det som representeras. Dessa 
representationssystem gör att vi kan förstå och tolka vår omvärld. De är unika för varje person 
men samtidigt tillräckligt lika hos människor inom samma kultur för att kommunikation skall 
kunna ske.49Människor som kommunicerar måste ha samma sätt att tolka tecken, det vill säga 
samma representationssystem, för att kunna utbyta mening. Det representationssystem som 
används blir på detta vis ett språk. 50 Representationssystemet är inlärt sedan barnsben och 
ingenting som vi föds med. Det kan jämföras med en sorts begreppskarta som avgör hur vill 
kopplar en symbol till ett speciellt fenomen.51 Ser vi exempelvis en symbol på en rund cirkel 
med streck runt sig, så kopplar många det till solen. Det är inte en bild av solen vi föds med 
utan något som är inlärt, ett tecken, en symbol för solen (författarens eget exempel). För att 
människor ska förstå symboler/tecken på samma sätt krävs därför att de har fått lära sig en 
liknande begreppskarta, att de delar representationssystem. Representationssystemet kan här 
ses som en definition på kultur, där människor ser saker på samma sätt. Stuart Hall beskriver 
kultur som processen av meningsutbyte genom ett gemensamt språk i en grupp av människor. 
Att säga att två individer tillhör samma grupp innebär enligt Hall att de ser på världen på ett 
liknande sätt och kan beskriva den för varandra med kommunikation som de båda förstår.52  
Fiske definierar kommunikation som ”social samverkan med hjälp av meddelanden” ... 
”överföring/ mottagning/ kommunikation, det vill säga när tecken görs tillgängliga för andra, 
är detsamma som sociala relationer” 53 
 
Detta beskriver ett antiessentialistiskt synsätt på människor, där vi inte har förutbestämda 
karaktärsdrag utan är en produkt av den kultur och historiska period vi lever i. Vår kunskap 
och världssyn är beroende av ett sammanhang. Lindgren beskriver det som att ”den sociala 
konstruktionen av kunskap och sanning får konkreta sociala konsekvenser”54Vilken tid man 
lever i kan därför avgöra hur kunskap och handling framställs och de medier som används för 
att ge uttryck åt samtidens diskurs kan därmed påverka hur människor tänker och handlar.55 
 
 
  

                                                 
47 Lindgren 2005:57-59 
48 Hall 2000:1-2,16 
49 Hall 2000:1-3 
50 Lindgren 2005:57.59 
51 Ibid  
52 Hall 2000: 2-3 
53 Fiske 2004:17 
54 Lindgren 2005: 54-55 
55 Ibid  
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Platsen Island 
 
Island är en republik i Europas nordvästra hörn, placerat strax söder om Polcirkeln. Landet är 
omgivet av det Atlantiska havet och kustlinjen uppgår till cirka femhundra mil.56Till ytan är 
landet drygt hundratusen kvadratkilometer, med en befolkningsmängd på strax över 300 000 
invånare. Det innebär en befolkningstäthet på knappt 3 invånare per kvadratkilometer, vilket 
gör Island till det mest glesbefolkade landet i Europa. Island består av stora delar obebodd 
vildmark, ett av Europas sista stora vildmarksområden.57De flesta invånarna bor i eller kring 
landets huvudstad Reykjavik, belägen i landets sydvästra del. Endast en tredjedel befolkar 
resterande delar av landet. De flesta bosatta runt kusterna eller i bördiga dalar. 58Landets 
invånare kan beskrivas som en enhetlig grupp människor både genetiskt och religiöst. Detta 
beror på den långa isolering som landets geografiska läge har medfört.59De senare åren har 
dock den ökade globaliseringen öppnat upp samhället och gjort tillgängligheten större.60 
Under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet har landet präglats av en god ekonomisk 
tillväxt och en låg arbetslöshet. Dock drabbades det hårt av den ekonomiska krisen under 
2008. De senaste åren har Islands ekonomi i likhet med andra Europeiska länder utvecklats 
allt mer mot en serviceinriktad. I dagsläget är över 60 % av den arbetande befolkningen 
sysselsatt inom servicesektorn. Under senare år har framförallt turismen växt som en viktig 
inkomstkälla. Det är idag en av de absolut största exportnäringarna, endast fisket har en högre 
ranking på inkomstlistan.61 I samband med den ökade globaliseringen samt turismen som 
ökande inkomstkälla så blir även behovet av marknadsföring större för att locka turister till 
destinationen.62 
 
Island är ett land med diversifierad natur och stora möjligheter till turism. Huvudstaden 
Reykjavik håller med det traditionella stadslivet där kultur, restauranger, barer och hotell 
finns tillgängligt för turister. Staden är känd för att hålla med högkvalitativa restauranger där 
framförallt fisken är en delikatess. Landskapet bjuder på stora kontraster där eld möter is i 
form av vulkaner och glaciärer.63 Island är fortfarande vulkaniskt aktivt med flertalet aktiva 
vulkaner vars utbrott skakar landet med jämna mellanrum.64 En vulkan vars namn inte är så 
känt men vars efterverkningar varit desto större, är kratern Lakagigar söder om Vatnajökull 
som med sitt utbrott 1783 lyckades orsaka missväxt i både norra Europa och Asien. Vulkanen 
spydde ut det största lavaflödet som finns beräknad i människans historia. Askmolnet och de 
giftiga gaserna till följd av utbrottet täckte länge solen och orsakade missväxt som fick både 
människor och djur att dö i Europa.65Det senaste vulkanutbrottet på Island skedde i slutet på 
Mars 2010. En vulkan i södra delen av landet med namnet Eyjafjallajökull fick ettutbrott som 
skickade upp en stor askplym i atmosfären. Askmolnet spred sig över Europa och orsakade 
stora problem för bland annat flygtrafiken.66 
 

                                                 
56 Icelandic government 2009 ”basic-facts” 
57 Hutchins 2008:7-10,11, Mead 2002: 5-7 
58 Mead 2002: 5-6 
59 Mead 2002: 20,23-26 
60 Hall 2008:193-194 
61 Mead 2002: 20-22 
62 Hall 2008:193-194 
63 Icelandic government 2009 ”travel-leisure” 
64Red. Swahn 1976: 32 
65 Icelandic government 2009 ”volcanoes” 
66 Volcano hazards program 2010 ”Eyjafjallajökull, Ash, and Eruption Impacts” 
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Det geologiskt aktiva landskapet på Island har följaktligen bidragit till katastrofer och misär 
för både människor och djur, men det innebär också många möjligheter. Höga berg, stora 
lavafält och djupa dalar utgör en spännande horisont och en orörd natur som skiljer sig 
mycket från traditionella Europeiska länder. För den typiska äventyrsturisten finns aktiviteter 
så som glaciär och vulkanvandringar, terrängturer med fyrhjuling, forsränning och fiske. De 
mest populära aktiviteterna är dock spa och badaktiviteter i de naturligt uppvärmda källorna, 
samt turridningen på landets inhemska ras Islandshästen.67 
 
Hästens betydelse för Island- från transportmedel till hästturism 
De första hästarna som togs till Island var de som vikingarna förde med sig på 800 talet från 
Skandinavien. De tillhörde framförallt de gamla europeiska hästraser som är utdöda idag i 
resterande Europa.68 Förutom Skandinavien så tog även kelterna med sig hästar från de 
brittiska öarna. På grund av Islands isolerade läge samt ett förbud mot att föra in andra 
hästraser har Islandshästen enligt sägnen sedan varit ren i drygt tusen år.69 Historiskt sett så 
har islandshästen haft en viktig betydelse för den isländska befolkningen. Den har agerat som 
transportmedel av människor och varor över hela ön, den har varit ett arbetsverktyg och 
därmed varit en fråga om överlevnad för många människor. Då transportnäten varit dåligt 
uppbyggda på Island så har hästen även på 1900-talet haft en mycket viktig betydelse. Hästen 
beskrivs i uppslagsböcker som ” mycket händig och förnöjsam och lever i sitt hemland ofta i 
halvvilt tillstånd. 70 Hästen var enligt gamla sägner ägd av gudarna, ibland tog sig även 
gudarna hästens skepnad. Därav det populära uttrycket att islandshästen är gudarnas häst. I 
åratal har den isländska hästen varit omgiven av myter. Sagor och dikter har givit uttryck för 
den styrka och heliga kraft som hästarna stod för.71 Följande dikt ur Stina Helmersson bok 
”Islandshästen” visar exempel på synen på den Isländska hästen: 
 
”Med rest nacke, vibrerande näsborrar och högt lyftade hovar kommer han emot oss. Genom 
århundradens sagor och legender.Dyrkad och fruktad, besjungen och mytomspunnen sedan 
tidernas begynnelse. Ja sedan människan första gången mötte hästen i full frihet. Symbolen 
för styrka, skönhet och livskraft. Bland Islands folk älskad sedan generationer. Modig klok 
och stark har hästen tjänat människorna. Landet har byggts med hans hjälp. Hästen har fått 
drömmer att lyfta och hjärtan att dunka rött. Kanske vet han det. Den tusenåriga hästen. 
Vikingahästen. Denna broder till Sleipnir, den åttafotade springaren som bar Oden till 
asagudarnas heliga hov. Släkt med grekernas Pegasos, fantasins och skaparkraftens 
bevingade häst.”72 
 
Islandshästen har inte bara varit viktig historiskt på Island. Den har fortfarande inflytande och 
bidrar till att skapa en livsstil för en stor andel av befolkningen.  Av de 300 000 invånare som 
bor på Island så rider hela 20 000 regelbundet. Hästen är viktig både som fritidssysselsättning 
och inkomstkälla för många människor.73Under senare år har hästhållning och ridning på 
Island blivit dock blivit en allt dyrare aktivitet. Priset på hästar har ökat samt kraven på 
stallmiljö, foder och utrustning. Hästturism som försörjningskälla har ökat i popularitet och 
ökar chanserna för att kunna driva ett inkomstbringande för många människor.74Helgadottir 

                                                 
67 Icelandic government 2009 ”travel leisure”, Mead 2002: 5,6,26 
68 Icelandic government 2009 ”animal-life” 
69 Icelandic government 2009 ”animal-life”  
70Red. Swahn 1976:42 
71 Helmersson 1991: 8 
72 Helmersson 1991: 8 
73 Helgadottir & Sigurdardottir 2008:107 
74 Helgadottir & Sigurdardottir 2008:107-109 
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beskriver hästturismen som en kulturell sorts turism där fenomen som nostalgi och en 
romantisk syn på upplevelsen kommer till uttryck.75Ridturer ute i naturen är då den mest 
populära aktiviteten även om hästturism kan inkludera fler dimensioner, där allt resande med 
hästar som mål för aktiviteten blir en definition på fenomenet.76Island ligger idag bland de 
främsta turistdestinationerna i världen för hästturism och upp mot en femtedel av alla 
besökare till landet rider ut på någon typ av ridtur.77Hästarna på Island blir därmed ett viktigt 
föremål i skapandet av en turistdestination och Islandshästen presenteras ofta som en ikon för  
landet. I marknadsföring och på bilder används den för att symbolisera destinationen Island 
med sitt speciella landskap och hjälper därmed till att skapa förväntningar hos turister.  
 
”The horse industry, horsemanship and the role of the Icelandic horse in 
promoting Iceland as a tourist destination is one of the themes in public discourse 
on tourist attractions in Iceland”78 
 
Bilden av Island- en analys av hästturismens fotografier 
 
En översiktlig kontroll av innehållet på hästturismens webbsidor visar att de flesta fotografier 
föreställer människor som rider i det isländska landskapet. Ofta porträtteras ett stort och öppet 
landskap med mörka berg i bakgrunden. Landskapet representeras som dramatiskt och otämjt. 
På många fotografier är ryttarna i sällskap av löst springande hästar. Ett antal fotografier visar 
också hästar utan ryttare. I de allra flesta fall hästar i naturen utan utrustning eller staket som 
visar människans påverkan. Hästarna representeras som fria. På de flesta fotografier skildras 
ridning ute i naturen, hästen visas som en del av naturen. Få fotografier visar hästar i stall eller 
fångenskap eller hästar som hanteras eller sköts om av människor. På ingen eller få fotografier 
visas ett tillrättalagt eller ordnat landskap, ett landskap till synes påverkat av människor. 
Naturen som visas skildrar vildmarken. Människorna som syns i landskapet är i de flesta fall 
aktiva, de rider i hög fart tillsammans med lösa hästar. På få fotografier är människorna i 
centrum. Landskapet och hästarna, det naturliga är i många fall det framträdande. En 
översiktlig analys av sidorna visar att de representerar myterna om det naturliga och vilda 
Island. Nedan följer en djupare analys med några få fotografier från varje webbsida. 
 
Horses-norths fotografier 

 
Fotografi 1. Hästar i dalgång, (Källa: Horses North 2010) 
 

                                                 
75 Helgadottir 2006:535 
76 Helgadottir & Sigurdardottir 2008: 106 
77 Helgadottir & Sigurdardottir 2008:105 
78 Helgadottir & Sigurdardottir 2008: 107 
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Det första fotografiet från Horses North visar vid en denotativ analys en stor flock med hästar 
som rör sig igenom en dalgång. Alla hästar har olika färger och de rör sig från vänster åt 
höger i bilden, där det syns ett staket och en del av ett hus. Några av hästarna har kommit 
fram till bebyggelsen och passerat staketen, men majoriteten av flocken är fortfarande ute i 
dalgången. Den dominerande färgen är grön från den gröna dalgången hästarna rör sig i. Runt 
hästflocken och i bakgrunden syns höga berg. I bakgrunden är de blågrå och en del har fläckar 
av snö. Färgerna i fotografiet är kalla och perspektivet som används erbjuder en vid vy av 
landskapet som breder ut sig. Fotografiet är taget med ett fågelperspektiv, på avstånd från 
hästflocken och bergen. Det syns ingen mer civilisation förutom huset och staketet i det högra 
hörnet. Det syns inte några människor tydligt i fotografiet, men det kan vara en människa som 
syns längst ut i högra hörnet. Dock är fotografiet av dålig upplösning så det finns en möjlighet 
att människor rör sig någonstans i hästflocken. 
 
Den konnotativa analysen av detta fotografi för tankarna till den vilda genuina islandshästen 
som en del av landskapet. Hästarna rör sig fritt i en oändlig vildmark men rör sig mot den 
mänskliga bebyggelsen. Det tolkar jag som att hästen visas som en kombination mellan vild 
och tamdjur. Delvis vildhäst som rör sig fritt över vidderna och delvis domesticerad då den är 
på väg mot människan. Att de flesta hästarna fortfarande är ute i vildmarken på fotografiet 
kan vara en symbol för att den fortfarande är mer vild och ursprunglig än domesticerad av 
människan. 
 
Vildmarken på fotografiet är slående och erbjuder den oförstörda, genuina Isländska naturen. 
Landskapet breder ut sig och erbjuder en storslagen och kraftfull vy över den Isländska 
naturen. Både hästflocken och den mänskliga bebyggelsen syns som omringade av 
vildmarken i form av de höga bergen. Betraktaren av bilden känner sig nästan liten trots att 
perspektivet är taget snett ovanifrån. Tydligt är att landskapet framställs som härskande och 
dominant. Det ger ett dramatiskt intryck och avsaknaden av människor i centrum gör att 
tankarna går till den otämjda vildmarken. De kalla färgerna och användandet av perspektivet i 
fotografiet gör att betraktaren ser landskapet och hästflocken snett uppifrån och från ett långt 
avstånd med utsikt bort över bergen. Fotografiet friar till betraktarens fantasi av att stå på ett 
berg och blicka ut över vidderna. De fria hästarna och de blånande bergen i fjärran erbjuder 
ett vackert blickfång. 
 
 

 
Fotografi 2. Häst och flicka (Källa: Horses North 2010) 
 
 
Det andra fotografiet visar denotativt en flicka som står på huk framför en häst. Hästen och 
flickan befinner sig i naturen. I den omgivande närheten är det ett varmt ljus med gulgröna 
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färger på gräset. Längre bort i horisonten syns mörkare kallare färger med höga berg och 
grånande moln. Det omgivande landskapet visar natur där ingen civilisation syns. Såväl gräset 
i förgrunden som de bakomliggande bergen visar inga spår av att vara anpassat av människan. 
Fotografiet är taget ur ett grodperspektiv snett underifrån där hästen syns som den högsta 
punkten i bilden. Hästen är belyst uppifrån med solljus som speglar sig i den annars mörka 
hästens man. Flickan som är ljushårig är klädd i mörka kläder. Hon är vänd snett bort från 
fotografen och mot hästen, hon sträcker sin hand mot hästens mule. Fotografiet är relativt 
snävt beskuren och erbjuder en nära bild på hästen och flickan. 
 
Konnotationen av detta fotografi för tankarna till möte mellan häst och människa. Flickan ser 
ut att sträcka handen försiktigt mot hästen, som om hon erbjuder den att nosa på. Hästen ser 
nyfiken ut med koncentrationen mot flickan. Den ger samtidigt utryck för en viss upphetsning 
då den står med rest hals och krökt nacke. Att flickan sitter ned på huk tyder på att hästen kan 
bli rädd om hon ställer sig upp. Den konnotativa tolkningen av flickans och hästens beteende 
på fotografiet blir därför att flickan hälsar på en vild otämjd häst. Men det erbjuder också 
intressanta tolkningar via flickans och hästens placering och perspektivet det är taget från. 
Flickan hukar sig för hästen som är upphöjd på fotografiet. Det ger hästen en symbolisk status 
och visar flickan som ödmjuk inför den vilda hästen. Hästen har ingen utrustning på sig och är 
därför inte fångad av flickan, den är inte i människans tjänst utan i frihet med vildmarken 
bakom sig. Hästen är belyst med ett gyllene solsken uppifrån medan flickan sitter i skuggan. 
Det framställer hästen som en upphöjd mytologisk varelse, hästen är mäktig på bilden. Det 
varma färgerna i flickan och hästens omedelbara närhet ger illusion av ett varmt och positivt 
möte med en ödmjuk människa och en vild häst. I Bakgrunden är dock färgerna mörkare och 
hårdare och himmeln ser tung ut med mörka moln. Det dramatiska isländska landskapet är 
ständigt närvarande. Landskapet är otämjt och symboliserar vildmarken. Flickan framställs 
inte som en härskare, erövrare eller besegrare av naturen, hon bugar sig för de vilda i form av 
hästen och vildmarken.Hon representerar snarare en ödmjuk besökare i vildmarken, 
underlägsen till det otämjda kring henne. Flickan tar inte för sig av naturen, hon inbjuds till 
naturen genom mötet med hästen. Hästen blir en symbol för mötet mellan det vilda och 
människan. Den hälsar på henne med värdighet och erbjuder därmed en del av den 
ursprungliga, otämjda och vilda isländska världen till människan. 
 
Eldhestars fotografier 

 
Fotografi 3. Ryttare och hästflock (Källa: Eldhestar 2010 ) 
 
Fotografietföreställer denotativt en ryttare till häst. Ryttaren och hästen rider i högt tempo åt 
vänster i fotografiet och de är åtföljda av en flock med lösa hästar.  Hästarna ser ut att vara 
helt fria, utan utrustning eller omgivande staket. Fotografiet visar ryttaren och hästarna som 
siluetter mot en molnig himmel. Marken de springer på bildar en horisontlinje som lutar nedåt 
i färdriktningen. Färgskalan är svartvit där siluetterna är mörka och den bakomliggande 
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himmeln är grå och vit. Marken hästarna springer på skiljer sig i färgton från det omgivande 
landskapet och kan därför vara en anlagd vägsträcka. Ryttaren rider i trav och är relativt lång. 
Ryttaren visar inte något långt hår och ser även ut att rida utan hjälm. 
 
Konnotativt så ger fotografiet en dramatisk känsla av fart och fläkt. Den lutande 
horisontlinjen ger intrycket av att ryttaren och hästarna är på väg nedför ett berg. Himmeln 
bakgrunden visar att de befinner sig på hög höjd, på en bergskam eller liknande. Att hästarna 
inte har någon utrustning på sig förstärker intrycket av att de är fria. Hästarna är en symbol för 
friheten. De rör sig snabbt och den sneda horisontlinjen ger ett dramatiskt intryck. Fotografiet 
representerar ett äventyr där en ryttare ensam får rida med tillsammans med de fria hästar ute i 
naturen. Färgerna i bilden är mörka och friar till betraktarens fantasi om ett dramatiskt och lite 
farligt äventyr, på branten av en bergskam. Riktningen i fotografiet ger känslan av att ryttaren 
och hästarna har varit ute på äventyr och är på väg hem. Att ryttaren är först på fotografiet och 
de andra springande hästarna kommer efter visar ryttaren som en ledare. Ryttaren tolkar jag 
som en man på grund av längd och hår. På fotografiet representeras han som en aktiv ledare 
av hästflocken, han rör sig bestämt åt ett håll och flocken följer honom. Han kan ses som en 
erövrare av flocken och naturen. Fotografiet kan ses som en representation över vildmarken 
där en människa ensam får blicka ut över naturen och hästarna. Människan blir som en del av 
naturen, en del av hästflocken som leder den hemåt. 
 

Fotografi 4. Häst i vattnet (Källa: Eldhestar 2010) 
 
 
Detta fotografi visar denotativt en häst som stiger upp ur vattnet. Hästen är mörk med ljus 
mule och rör sig uppåt ur en sjö så vatten stänker om benen. Manen blåser uppåt på hästen. 
Den är lös och har ingen utrustning på sig. Hästen är fotograferad lite underifrån där hästens 
huvud är den högsta punkten i bilden. Det syns heller inga människor på fotografiet så hästen 
ger intrycket av att vara fri i den omgivande naturen. Sjön är mörkgrå och reflekterar 
himmelns mörka färg. Runt vattnet syns stenar och i bakgrunden skymtar mörka berg i 
dimman. Fotografiet är disigt och i mörka färger. Himmeln är mörkt grå och tung. Bakom 
hästen skymtar ett ben som kan vara från en annan häst. Fotografiet är snävt beskuret så en 
del av hästens bakdel inte syns. Det är taget nära hästen. Fokus är hästens framdel som är på 
väg upp ur vattnet och upp på stenarna. Då hästen klättrar uppåt är dess framdel högre än 
bakdelen. Hästen rör sig snett mot fotografen. 
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Konnotativt så är fotografiet mörkt och dramatiskt. Den mörka färgen på hästen och den 
flygande manen ger ett kraftfullt uttryck och hästen serger nästan intrycket av att vara hotfull 
då den är på väg snett mot fotografen. Perspektivet gör också att hästen framställs som 
mäktig. Att hästen är på väg ur vattnet för tankarna till födelse. Det påminner om 
ursprungshästen Pegasus födelse ur havet. Den representerar myten om islandshästen som den 
genuina och ursprungliga vildhästen, en mäktig och mytologisk varelse. Vattnet som stänker 
kring hästens ben hjälper till att skapa dramatik. Landskapet på bilden är mörkt och höljt i 
dimma. Det förstärker det mystiska i fotografiet och gör även att landskapet framstår som 
dunkelt och oupptäckt. Landskapet lockar till upptäckt men framstår samtidigt som farligt och 
trolskt i den mörka dimman. Fotografiet är utan människor, på det naturliga landskapet och 
den fria hästen. Det gör det till en symbol för det vilda otämjda, det farliga och gåtfulla som 
väntar på upptäckt. Bilden visar myten om det otämjda, farliga och mystiska landskapet.  
Fotografiet representerar hästen som den upphöjda och mäktiga, som en del av landskapet, i 
motsats till hästen som människans redskap. Ursprungshästen med mytiska krafter, gudarnas 
häst. 
 
Ishestars fotografier 

Bild 5. Ryttargrupp i naturen. (Källa: Ishestar 2010 ) 
 
 
Detta fotografi från Ishestars företag visar denotativt en grupp ryttare som kommer ridande 
mot fotografen. Ryttarna som är närmast fotografen rider i en samlad grupp och en bit efter 
dem kommer ytterligare ett antal ryttare samt en skock med lösa hästar. Hästarna är i olika 
färger, både ljusa och mörka och rör sig i tempo. Ryttarna är både män och kvinnor, klädda i 
mörka kläder och de flesta har ridhjälm. På hjälmen har några stycken någon form av grönt 
tyg eller nät. Några av ryttarna skrattar. Fotografiet är beskuret så de främsta hästarnas ben 
inte är synliga. Hästarna är svettiga och kropparna är i rörelse. Längre bort på fotografiet syns 
både de lösa hästarna samt ryttarna i ett högt tempo. Fotot är taget ur ett perspektiv lite 
ovanifrån, de tenderar att bli ett fågelperspektiv. Marken syns bakom ryttarna men ingen 
horisont eller himmel. Ryttarna rider på något som ser ut som en stig. Kring gruppen syns 
grönska och massvis av blålila blommor. I bakgrunden syns damm som omger de springande 
hästarna. De springande hästarna i bakgrunden är lösa utan någon utrustning. Inga staket, 
byggnader eller andra människor syns i närheten. 
 
Konnotativt så ger detta fotografi en känsla av en glad grupp ryttare fångande mitt i rörelsen. 
De ger intrycket av att de kommer ridande i full fart mot fotografen. De vackra blommorna 
och grönskan bidrar tillsammans med de leende ryttarna till ett positivt intryck. Det ser ut som 
att de är mitt i ett roligt och spännande äventyr. Naturen på fotot är, till skillnad från tidigare 
fotografier, inte dramatisk. Den ger inte intryck av att vara farlig eller otämjd. Den är vacker 
och blomstrande. Naturen är rogivande medan hästarna och ryttarna i naturen är de som bidrar 
med dramatik. Dammolnet i bakgrunden förstärker intrycket av att det händer något- de är 
aktiva, mitt i ett äventyr. De lösa hästarna i bakgrunden ger känslan av att vara fria eftersom 
de inte har någon utrustning på sig. Ryttarna rider tillsammans med de fria naturliga hästarna 
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och blir på så vis en del av flocken och en del av naturen. Hästarna de rider ser pigga ut och 
strävar framåt med spetsade öron och flygande manar. Det förstärker känslan av äventyr. De 
lösa hästarna är en symbol för den fria och vilda islandshästen. Ryttarna är glada turister ute 
på äventyr, mitt i naturen. Blommorna och de glada ryttarna bildar en romantisk 
representation av platsen, där äventyret står i centrum och naturen och friheten är ständigt 
närvarande. 
 

Fotografi  6. Ryttare i hästflocken (Källa: Ishestar 2010 ) 
 
Fotografi nummer 6 från Ishestars webbsida visar denotativt ryttare som rider med en stor 
hästflock. Det är taget ur ett fågelperspektiv där ryttare och hästar syns snett ovanifrån. Ingen 
horisontlinje eller himmel syns. Majoriteten av färgerna i fotot är brunt, rödbrunt och 
gulgrönt. Utspritt över hela fotografiet syns hästar som springer lösa, samtliga på väg åt 
samma håll, åt vänster. En del hästar springer, andra går. Många rör sig med sänkt huvud. 
Hästen längst till höger i bild är närmast fotografen och den går lugnt framåt. De flesta är utan 
utrustning men ett fåtal har grimma. Alla är dock lösa och ingen leds eller är i rep. Hästarna 
har alla skiftande färger, ljusa, mörka, skäckfärgade med mera. De visar på en stor variation. 
Bakom hästarna i utkanten av flocken, syns två ryttare som rider åt samma håll. De rider i 
tempo. Ryttaren längst till höger, den som är längst bak i färdriktningen, styr sin häst lätt åt 
vänster, som om de är på väg in i flocken. Den andra ryttaren rider rakt framåt i högt tempo. 
Hästens man flyger. Den främre ryttaren är klädd i grått, den andra i grönt. Båda ser ut att ha 
hjälm. Båda ryttarna ser ut att vara relativt långa, framförallt den främre och ingen ser ut att 
ha något hår som hänger ned. Hästflocken och ryttarna är omgivna av gräs och längre bort i 
bild syns ett stenfält. Gräset är grönt och frodigt med lite rester  av vissna gula strån av 
höstgräs. Ljuset i bilden är varmt, troligen från en lågt stående sol. 
 
Konnotativt så kan fotografiet tolkas som två ryttare som driver en hästflock. De är alla på 
väg åt samma håll och ryttarna rör sig i utkanten av flocken. Ryttarna liknar män till utseendet 
och de är båda aktiva på bilden. De styr hästflocken bestämt åt ett håll och blir därför en form 
av erövrare av naturen, de behärskar hästflocken. Bilden är livlig med alla hästar i olika färger 
och det är mycket rörelse. Man får återigen känslan av att de är mitt i ett äventyr. Det gyllene 
solljuset snett framifrån tyder på att det är eftermiddag. Kanske är de på väg hem efter att ha 
samlat in en flock från fjället. En intressant symbol i fotografiet är också att det är hästarna 
som dominerar på bilden. Även om hästflocken kanske styrs hemåt av de två ryttarna så är 
hästarna i fokus, de är närmast fotografen medan ryttarna är i bakgrunden. Hästarna är också 
fler till antalet. Många av hästarna är också fria och de verkar röra sig i de tempo de behagar. 
Fotografiet visar en representation där hästen sätts i centrum för beundran, en symbol för den 
naturliga och fria islandshästen. Hästen som kan styras men inte helt kontrolleras av 
människan. Ryttarna smälter på fotot in i hästflocken och blir på så vis en del av naturen. 
Gräset och det omgivande landskapet ser ut att vara oformat av människan, det symboliserar 
det otämjda landskapet. Fotot ger ett positivt intryck med varma färger. Även om rörelsen och 
de många färgerna bidrar till en känsla av äventyr och att de händer något, så är den samtidigt 
rofylld. Hästarna ser avslappnade ut med sina sänkta huvuden, framförallt hästen som är 
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närmast fotografen. De varma färgerna skapar en inbjudande och mjuk omgivning. 
Landskapet ser fridfullt och inbjudande ut i det gula solljuset. Till skillnad från tidigare 
fotografier så visas inga berg och ingen mörk himmel. Endast det stora gröna landskapet som 
erbjuder en vacker och inbjudande omgivning. Ett landskap där hästarna ser ut att höra 
hemma och ryttarna blir ett med naturen. Där människan är aktiv men på intet sätt är i 
centrum.Det representerar en romantisk mytbildning kring landskapet och hästarna. 
 
Sammanfattning och analys av resultatet 
Efter en genomgång av fotografierna på hästturismföretagens webbsidor så framträder ett 
antal symboler som bidrar till att skapa representationer kring Island. Dessa representationer 
bygger upp en bild av Island som plats. Debåde speglar och skapar de myter och bygger upp 
en bild av platsen som förmedlas till besökare via internet. Fiske beskriver hur myter används 
av kulturer för att förklara fenomen.79 Fotografierna på dessa webbsidor kan därmed ses som 
både beskrivande och aktiverande av myter om Island som plats enligt Fiskes resonemang. 
 
Bildanalysen visar att det isländska landskapet som visas är ett dramatiskt och otämjt 
landskap, något som här kan tolkas som vildmark. Denna analys kan diskuteras då till 
exempel McKibben menar att det inte finns någon natur som fysiskt är orört av människor.80 
Här blir synen på vildmark istället en social konstruktion, då naturen som visas på 
fotografierna inte har några spår av mänsklig kontroll eller civilisation. I några fall är det 
mörka färger och höga berg som visas, de symboliserar det farliga och otämjda. I andra fall 
visas stora grässlätter och dalar i ett varmare solljus. De bidrar till en varmare och rofylld 
representation som symboliserar den genuina naturen, en romantisk och inbjudande bild. Den 
isländska hästen som visas på fotografierna representeras ute i naturen, de symboliserar en fri 
och delvis vild häst. På många foton springer den fritt och erbjuder en representation av fart, 
rörelse och äventyr. Hästen symboliseras som upphöjd eller en kraftfull, med hjälp av 
perspektiv eller antal hästar på bilden. Människorna är däremot sällan i fokus. De människor 
som visas representeras främst som att de aktivt interagerar med de fria hästarna i naturen och 
på så vis blir en del av naturen. De är på de flesta foton ridande i hög fart. De styr ibland 
hästarna åt ett visst håll, som aktiva ledare och i andra fall är de passiva och nästan bedjande 
till hästen som symboliseras som en mäktig varelse. På vissa fotografier är människorna inte 
alls med. I de fall människorna är aktiva ledare av hästflocken är det män eller en majoritet av 
män. Det fotografi som visar en passiv människa som knäböjer framför en upphöjd häst, är en 
flicka med nordiskt utseende. Dessa representationer av hjälper till att bygga upp en identitet 
kring platsen Island, såväl som det påverkar hur vi ser på och beter oss på plats. Bilder av 
Island kan därmed tolkas enligt Daniels resonemang som något mer än en bara en estetisk 
bild. De kan få en politisk såväl som moralisk betydelse.81 De visar vilka maktstrukturer som 
förhärskar mellan människan, naturen och djuren, hur kvinnor och män beter sig och 
relationen till landskapet. Dessa representationer och de symboler som visas bildar ett 
gemensamt språk, de kan struktureras enligt ett antal myter i följande kategorier: 
 
Det dramatiska, otämjda isländskalandskapet 
Denna representation visas i fotografi nummer 1, 2, 3 och 4. Det enda fotografi som visar ett 
landskap påverkat av människor ärnummer 3, ryttare och hästflock. Här visas något som kan 
vara en väg. Dock är landskapet på detta fotografi fortfarande dramatiskt. På de flest av dessa 
fotografier är landskapet utbrett och tycks omringa hästar och människor på ett dramatiskt 
sätt. Denna representation aktiverar myten om det isländska landskapet som dominerande och 
                                                 
79 Fiske 2004 
80 McKibben 1999 cit i: Daniels et al 2008  
81 Daniels et al 2008 
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otämjt. Detta sätt att se på landskapet diskuterar bland annat Daniels, som menar att 
vildmarken som symbol för det otämjda och farliga som står utanför människans kontroll, var 
dominerande under femton och sextonhundratalet under den Gregorianska tidsepoken.82 
Denna bild av Island kan ses som ett något hotfullt landskap som dominerar i förhållande till 
människor. 
 
Det idylliska, rofyllda och romantiska isländska landskapet 
Denna representation framställs på fotografi nummer 2, 5 och 6. Foto nummer två visar 
nämligen både det rofyllda och romantiska landskapet i förgrunden som är grönt och höljt i 
solljus, men det porträtterar även det dramatiska och mörka bergen i bakgrunden. Den visar 
att det otämjda och dominanta landskapet härskar i bakgrunden. Denna representation av det 
idylliska, rofyllda och romantiska landskapet kan beskriva bilden av Island som ett genuint 
och pittoreskt landskap, inbjudande för turister. Här kommer den romantiska syn på orörda 
landskap som något vackert och rent fram. Denna syn tas även upp i Daniels som den senare 
dominerande synen på landskap som tog över i samband med Romantiken.83 
 
Hästen som fri, vild och ursprunglig, som en del av landskapet 
Representationenom den fria och vilda hästen, som tillhörande det isländska landskapet är den 
mest återkommande. Den återkommer i samtliga fotografier i analysen. Huruvida hästarna 
verkligen är vilda kan vi som betraktare inte veta. Vi tolkar det så eftersom vi inte kan se 
människan dominera över hästarna på bilderna. Detta kan förklaras med hjälp av till exempel 
Stuart Halls förklaring av representationssystem som kulturbundna84. Jag ser en hästflock som 
springer löst och tolkar dem som vildhästar eftersom det är vad jag lärt mig enligt min kultur. 
I min kultur finns endast hästar bakom staket eller ledda av människor – domesticerade djur 
som inte tillhör naturen. Här visas hästen som fri och vild genom att den representeras fritt 
springande i naturen- detta blir enligt mitt representationssystem vilda hästar. Hästarna är 
lösa, de leds inte av någon och är oftast utan utrustning eller staket närvarande. De befinner 
sig i naturen och blir på så vis en del av det isländska landskapet. I vissa fotografier 
representeras hästen som helt vild och opåverkad av människan, i andra delvis vild och delvis 
tam, genom att den rids, drivs eller följer en människa. Här kommer Fiskes förklaring till 
varför mytbildningen är så utbredd fram, den isländska hästen upphöjs som eftersom den är 
svår att kategorisera i förhållande till människan. Inte på något fotografi i den djupgående 
analysen är hästen helt fången, helt domesticerad eller framställs som ett verktyg för 
människan. Det finns alltid ett element av frihet med på fotografierna. 
 
Hästen som upphöjd, mytisk och kraftfull varelse 
Några fotografier visar representationer av hästen som upphöjd och kraftfull. Dessa aktiveras i 
foto nummer 2, 4 och även delvis i nummer 6. På dessa foton dominerar hästen genom 
symboler som perspektiv eller överlägset antal hästar i fokus gentemot människorna. Detta 
bidrar till myten om den gudomliga hästen. Denna syn på Islandshästen kan förklaras av till 
exempel Fiske som beskriver hur de djur som varken är helt tama eller vilda blir föremål för 
mytbildning.85 Islandshästen visas på fotografierna som delvis vild och utom kontroll för 
människorna. De blir därmed upphöjda och betraktas i likhet med Fiskes beskrivning86 som 
något heligt. 
 

                                                 
82 Daniels et al 2008 
83 Daniels et al 2008 
84 Hall 2000 
85 Fiske 2004 
86 Fiske 2004 
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Människan som blir en del av naturen 
Denna representation där människan på Island blir en del av naturen visas på fotografi 
nummer 2, 3, 5 och 6. Det vill säga nästan alla foton där människan är med i centrum. 
Undantaget är fotografi nummer 1 där en människa otydligt skymtas längst ute i periferin. Där 
syns människan i civilisationen, som en passiv åskådare till den springande hästflocken. På 
majoriteten av fotografierna befinner sig dock människorna mitt i landskapet, ofta omgiven av 
ett antal fria hästar, oftast själva sittandes på en hästrygg. Människorna interagerar på något 
sätt med hästarna. De är oftast inte i centrum utan framställs som att de tar del av naturen 
genom hästarna, de blir en del av naturen med hjälp av hästen. Detta kan analyseras som en 
del av hur människor relateras till naturen på Island. Cresswell menar till bland annat att plats 
är en mental föreställning, ett sätt för oss att förhålla oss till platser.87 Här visas tydligt en bild 
av människans relation till platsen Island- en plats där vi kan träda in i och bli ett med naturen. 
En föreställning att vi med hjälp av hästen kan smälta samman med landskapet, där vi 
människor inte dominerar utan förhåller oss som deltagare i något som är större och mer 
mäktigt än människorna själva- den Isländska naturen. 
 
Människan som aktiv i ett äventyr 
Människan som aktiv i ett äventyr i det isländska landskapet är en återkommande 
representation som syns på fotografi nummer 3,5 och 6. Den syntes även på många foton på 
webbsidorna. På dessa fotografier rider samtliga människor, de aktiva och det är fart, fläkt och 
dramatik. Människorna visas oftast i ett framträdande landskap som är dramatiskt eller 
vackert och romantiskt. På en del av de fotografier där människorna styr eller leder 
hästflocken åt ett bestämt håll är män dominerande. Det enda fotografi där människan är 
passiv visas hon som ödmjuk och nästan bedjande i förhållande till hästen. På detta foto visas 
en kvinna. På alla andra fotografier är det dramatik, fart och aktiva människor som 
representeras som på väg i en bestämd riktning i ett storslaget landskap. Det aktiverar en myt 
om det äventyrliga Island. Här kan identitetsskapande bli en intressant analys som både 
Daniels och Cresswell tar upp. Synen på platser säger något om identiteter- inte bara platsens 
egen identitet utan även människorna på platsen och hur de framställs.88 Att kvinnor och män 
symboliseras olika kan säga något om synen på kvinnor och män på Island. Till exempel hur 
de relateras till naturen, till aktivitet respektive passivitet samt dominans eller ödmjukhet. 
 

  

                                                 
87 Cresswell 2004 
88 Daniels et al, 2008, Cresswell 2004 
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Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Island som plats representeras genom 
hästturismens fotografier. Dessa representationer av Island kan ses som en väg att undersöka 
landets identitet som plats. En svaghet i metoden kan vara att relativt få fotografier är 
analyserade. Fler foton hade kanske givit ett annorlunda eller fylligare resultat och ett 
alternativ till denna undersökning kan därför vara att göra en kvantitativ undersökning med 
till exempel slumpvis utlottade fotografier. Jag har dock strävat efter att få med ett bredd i 
materialet som visar de mest återkommande teman som syns på sidorna. Att fotografierna är 
typiska för underlaget är därmed en tolkning. Det bör även poängteras att denna uppsats visar 
hur Island representeras genom hästturismens fotografier. Uppsatsen utgår därför inte ifrån att 
visa hur landet representeras i alla sammanhang. Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att 
undersöka hur Island representeras i andra medier, till exempel texter, böcker eller filmer. 
 
Undersökningen av hästturismens fotografier visar att Island och det Isländska landskapet är 
omgärdat av ett antal myter och föreställningar. Landskapet representeras främst som 
vildmark, det vill säga icke ordnat eller bebyggt, utan mänskliga samhällen eller staket. 
Huvudsakligen visas två konkurrerande representationer, något vi även kan kalla myter om 
landskapet- Den otämjda, dramatiska och farliga isländska vildmarken. Det för tankarna till 
höga berg och glaciärer, platser som kan vara farliga för människor att vistas på men som 
samtidigt erbjuder spänning. Även den seismologiska aktivitet som leder till regelbundna 
vulkanutbrott kan ses som en del av det farliga och okontrollerbara i den isländska naturen. 
Den andra typen av representation visar det isländska landskapet som något rofyllt och 
vackert, ett slags romantiserande kring en av få platser i världen som fortfarande är relativt 
orörd av människor. Intressant med dessa två konkurrerande föreställningar är att de båda 
återfinns i den historiska synen på naturliga eller vilda landskap som har dominerat 
Europeiska kulturer under olika tidsepoker.Den Georgianska epoken respektive 
Romantiken.89På Island verkar de dock existera sida vid sida och synen på landskapet blir 
därmed dikotomisk och inte helt konsekvent. Att det vilda och naturliga landskapet har en 
framträdande och dominerande roll i representationen av platsen Island är dock tydligt. 
Romantiseringen kring landskapet och upphöjandet av naturen på Island kanske är en följd av 
globaliseringen där människor finner allt färre platser som är orörda. Eller hör det till den 
isländska identiteten och har kanske alltid varit så, naturen respekteras och upphöjs då 
människorna sedan länge levt med respekten för dess nycker. Det får framtida undersökningar 
utröna. 
 
Hästarna på Island representeras som en del av landskapet- de visas som naturliga och fria, 
utan staket eller utrustning smälter de in i sin omgivning. De kan ses som en naturlig del av 
Island och visar en del av landets identitet, hästen har inte bara varit viktig för människornas 
överlevnad utan är precis som Helgadottir beskriver en viktig symbol för landet.90 De 
framställs som endast delvis kontrollerade av människor, en maktbalans som ofta väger över 
åt hästarnas sida då de dominerar och upphöjs på många bilder. Den partiellt vilda hästen som 
endast delvis kontrolleras av människan tillägnas mystik och gudomliga egenskaper. Detta 
visas i fotografierna och återfinns även i beskrivningar av Islandshästen i böcker som 
Helmersson och Helgadottir. Kanske kan dessa representationer och myter förklaras med just 
det faktum att Islandshästar på Island varken är tama eller vilda, de är både och. De är som 

                                                 
89 Daniels et al, 2008 
90 Helgadottir et al, 2008 
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Fiskes beskrivning av ett vanligt mytologiskt fenomen- något som är svårt att kategorisera 91. 
En del av naturen som människor har svårt att greppa. 
 
Människorna på fotografierna visas i naturen. De interagerar med hästarna och kommer på så 
vis närmre naturen. Hästarna erbjuder ett sätt för människor att smälta in i landskapet. De är 
ibland aktiva och ibland passiva, de styr på vissa fotografier hästflocken åt ett visst håll men 
representeras inte i någon hög grad som dominerande av naturen. Det vilda landskapet och de 
fria hästarna ger betraktaren ett intryck av en otämjbar natur där människan ter sig liten och 
ödmjuk i förhållande till landskapet. Kanske är det just detta som är kärnan i platsen Islands 
identitet och gör att den kan urskilja sig från andra Europiska länder i konkurrensen–
människan kan med hästens hjälp få del av naturen och det storslagna landskapet, men kan 
aldrig dominera naturen helt. Det är ett av Europas sista vildmarksområden. Naturens nycker i 
form av vulkanutbrott, eld och is kan påverka såväl invånarna på Island som resten av Europa. 
Denna natur ingjuter såväl respekt som rädsla och fascination, det romantiseras kring den och 
det återspeglas i fotografierna som representerar landet. På Island är det naturen som regerar. 

  

                                                 
91 Lindgren 2005 
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Sammanfattning 
 
Den ökade globaliseringen och människors snabbare förflyttningar idag innebär ett behov av 
att differentiera sig för att sticka ut ur konkurrensen. Detta gäller även platser vars 
marknadsföring söker att knyta an till kunder och intressenter. Genom bilder och fotografier 
kan platser förmedla sin kultur, skapa känslomässiga anknytningar och fantasier som 
attraherar potentiella kunder och därmed även ekonomiska flöden till platsen. En av de 
viktigaste källorna för att marknadsföra sig idag är internet där många kunder väljer att söka 
sin information. Att undersöka hur platser väljer att representera sig på internet via till 
exempel fotografier, kan därför bidraga till förståelse för kulturen på plats, vilken identitet ett 
land vill visa fram för omvärlden. Det visar också hur människor får en bild en bild av dessa 
platser och hur föreställningar kan skapas via bilder. 
 
För Island är detta aktuellt i samband med den expanderande globaliseringen som bidragit till 
turismens ökade betydelse för landets ekonomi. Island är ett land med unik natur och ett av de 
främsta sätten att uppleva landet är genom hästturismen. Hur platsen representeras genom 
hästturismens bilder kan därför skapa förståelse för vilken bild som förmedlas av Island till 
utomstående. Detta leder till syftet med uppsatsen som var att undersöka hur Island som plats 
representeras genom hästturismens fotografier.Syftet besvarades med hjälp av följande 
frågeställningar:Hur representeras det isländska landskapet på bilder? Hur representeras 
människor och hästar i landskapet? Hur kan hästen ses som en del av det isländska 
landskapet? 
 
För att besvara syftet gjordes en kvalitativ undersökning med metoden bildanalys, genom 
konnotativ och denotativ analys av hästturismens fotografier. Denna metod innebär att 
forskaren tolkar materialet och kan ses som en mer subjektiv inriktning än kvantitativa 
modeller. En fördel är ett flexiblare förhållningssätt där material kan inhämtas och bearbetas 
efter hand, vilket gör att även frågeställningen kan förändras och preciseras i samband med 
arbetets gång. Tre webbsidor valdes utifrån en sökning på internet och från dessa valdes ett 
antal bilder ut från varje sida. De bilder som valdes var strategiskt utvalda för att representera 
helheten på sidorna, utifrån frågeställningen i syftet. Materialet tolkades sedan med hjälp av 
litteratur inom kommunikationsteori, framförallt inom bildanalys, representation och myter. 
Även litteratur om platsbegrepp, föreställningar om platser och platser som social 
konstruktion utgjorde en viktig del i teorikapitlet. Begrepp som vildmark, natur och myter 
utgjorde en viktig del för att få förståelse för och kunna tolka materialet.  
 
För att få förståelse för Island som plats och hästens betydelse för landet inleddes 
empirikapitlet med en kort bakgrundsbeskrivning av landet. Detta gav även ökad insikt i 
förhållande till bildmaterialet då Island består av ett seismologiskt aktivt landskap, något som 
påverkat såväl landets invånare som omvärlden. Även hästens betydelse visade sig vara 
mycket viktig och har varit det länge historiskt sett. Undersökningen av fotografierna visade 
att Island representeras genom ett antal representationer som skapar myter kring platsen: Det 
dramatiska, otämjda Isländska landskapet, någon som förekommer även i en gammal 
historisk föreställning om vildmark från den Georgianska epoken, som något farligt och 
okontrollerbart. Kanske kan detta kopplas till den seismologiska aktivitet som ingjutit respekt 
i människorna på Island. En motsägande myt om landskapet är den om det idylliska, rofyllda 
och romantiskaisländska landskapet. Även detta är en föreställning som förekommit 
historiskt, under romantiken. Dessa två motsägande myter kan beskrivas som en dikotomisk 
syn på det isländska landskapet.  
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Den isländska hästen representeras som en upphöjd, mytisk och kraftfull varelse, och även 
som fri, vild och ursprunglig, som en del av landskapet.Detta sätt att representera hästen blir 
intressant då mytbildning är ett vanligt sätt i kulturen att beskriva de djur som varken är helt 
vilda eller tama- de som står delvis utanför människans kontroll och är svåra att kategorisera. 
Islandshästen är ett tydligt exempel och inte sällan representeras den som mäktig, helig eller 
upphöjd i förhållande till människan. Den har en viktig roll i att marknadsföra Island som 
plats och den kan ses som en naturlig del av det vilda landskapet.  
 
Människorna på fotografierna representeras som aktiva i ett äventyr, samt som människan 
som blir en del av naturen. Här representeras människan som deltagare i naturen, någon som 
interagerar med hästarna och därmed blir hästens roll återigen viktig för människans tillträde 
till naturen. Människan kan ta del av landskapet med hjälp av hästen. Detta kan analyseras 
som en del av den mentala föreställning människor har om platser, platser som en social 
konstruktion som diskuteras av till exempel Cresswell. På Island representeras människor som 
att de kan ta del av naturen med hjälp av hästen. De träder in i ett äventyr och de dominerar 
och kontrollerar inte landskapet, de relateras som deltagare i något som är större och 
mäktigare än människan själv- den isländska naturen.  
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