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1 INLEDNING 

Nuförtiden är turism ett av de viktigaste ekonomiska och sociala fenomenen. Det finns 

olika branscher inom turism, och dessa olika branscher bjuder på olika service, som till 

exempel trafik-, övernattnings-, restaurang-, aktivitets- och andra service. (Albanese & 

Boedeker 2003: 8) För turister är det viktigt att hitta information gällande olika saker och 

service redan innan de reser till olika resemål. Webbplatserna är ett lätt sätt att hitta 

information, och därför har utveckling av datakommunikation varit viktigt för turism. Det 

finns officiella webbplatser för olika länders turism. Från dessa webbplatser kan man hitta 

till exempel information om olika resemål. Dessa officiella webbplatser, som samtidigt 

fungerar som officiella turismhandböcker, använder olika sociala medier (se 5.2) och 

andra kanaler i sin verksamhet.  

Kommunikation är en viktig del av turistorganisationens marknadsföring (Albanese & 

Boedeker 2003: 179). En organisation kommunicerar med sina kunder, och publik, och ger 

information om sig själv genom olika kanaler. De sociala medierna är en av dessa kanaler 

som en organisation använder. Sociala medier har en stor betydelse för organisationens 

marknadsföringskommunikation nuförtiden. Förhandsinformation är viktigt för en turist 

när ett resemål väljs. Bilder som publiceras i sociala medier påverkar den uppfattning som 

skapas av ett resemål. Sociala medier är nuförtiden ett av de viktigaste verktyg som man 

använder för att sprida kännedom och information om olika länder, resemål och företag. 

Instagram (se 1.2) är ett socialt medium genom vilket olika organisationer och företag kan 

förmedla information om sig själva, sina produkter och tjänster. Med hjälp av bilder och 

videor samt bildtexter förmedlar man denna information. Instagram är ett lätt, kostnadsfritt 

och effektivt sätt att nå publik (Instagram 2016). Vackra bilder väcker människornas 

intresse, och på Instagram ser man ofta sådana publiceringar som hör till ens 

intresseområden. Nuförtiden har olika organisationer och företag ofta ett Instagram-konto. 

När man på Instagram följer vissa slags användare, till exempel just turistbranschens, ser 

man flera bilder och publiceringar av liknande användare. Bilder som publiceras på 

Instagram av olika användare är ofta annorlunda och omfattar olika slags saker och ting. 

Organisationer har olika mål i sin verksamhet. När man tänker på en organisation i 

turistbranschen samt målen gällande kunder och publik, kan de potentiella målen vara till 

exempel utbredning av kännedom om organisationen och dess produkter samt 

imagebyggande. Visit Finland, Visit Sweden och Visit Norway är respektive ländernas 
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officiella webbplatser för turism, och en av deras uppgifter och mål är att utbreda 

kännedom om dessa länder (se 6.1). Regionala turistorganisationer har vanligtvis som 

huvuduppgift att främja kännedomen om området och främja turismtjänsternas 

produktutveckling samt fungera som informationskälla till de som vill resa till området 

eller sälja resor från området (Albanese & Boedeker 2003: 153–154). 

Bilder är inte bara bilder utan de har sin egen uppgift som informationsförmedlare. Bilder 

berättar om olika saker och ger information. De skapar också en viss slags sinnesbild och 

stämning. Denotationer och konnotationer är saker man ser i bilder eller med hjälp av sina 

egna erfarenheter samt vetande kan förstå från bilder (se 4.1.2). Texter som innehåller text, 

bilder och andra semiotiska resurser kallas för multimodala (Björkvall 2009: 8) (se 3.1). 

Distans och attityder är olika semiotiska resurser som för sin del ger betydelser för bilder 

(se 4.2.2 och 4.2.3). Ofta har bilder som har publicerats på olika webbplatser och sociala 

medier bildtexter. Bildtexter kan berätta vad som finns eller händer i en bild, eller så kan 

de berätta någonting mer om bilder.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med min pro gradu-avhandling är att studera foton som har publicerats på Visit 

Finlands, Visit Swedens och Visit Norways officiella Instagram-konton. Visitfinland.com, 

Visitsweden.com och Visitnorway.com är respektive ländernas officiella webbplatser för 

turism och turister. Där hittar man information om dessa länder som resemål. Instagram är 

ett socialt medium som Visit Finland, Visit Sweden och Visit Norway använder för att dela 

bilder och information om länder i fråga. I min avhandling analyserar jag enligt min egen 

bildkategorisering hurdana foton har publicerats på respektive ländernas Instagram-konton. 

Jag studerar också hur dessa foton kan påverka imagebyggandet av länder i fråga, det vill 

säga, hurdan uppfattning kan bildas hos mottagaren och publiken med hjälp av bilder som 

publiceras på Instagram. I detta fall fungerar jag själv som mottagare och åskådare. Jag vill 

också redogöra för hur distans och attityder, som makt och engagemang (se 4.2.3), uppfylls 

i de bilder som jag analyserar. Jag vill få veta vad distans och attityder berättar om de 

analyserade bilderna samt hur de påverkar imagebyggande. Med hjälp av denotationer, 

konnotationer och symboler (se 4.1.1) analyserar jag kulturella ärenden i bilder. Resultat på 

min analys är subjektiva och mina egna tolkningar. De kan inte generaliseras.  

Genom studien ämnar jag få svar på följande forskningsfrågor: 
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 Hurdana bilder har publicerats på ländernas Instagram-konton? 

 Hur syns/uppfylls distans och attityder (makt och engagemang) samt denotationer, 

konnotationer och symboler i de undersökta bilderna? 

 Hur påverkar bilder som har publicerats på Instagram Finlands, Sveriges och 

Norges imagebyggande, det vill säga, hurdan uppfattning jag som mottagare får om 

respektive länder med hjälp de publicerade bilderna? 

Ämnet på min avhandling hör till olika vetenskapsgrenar som till exempel semiotik, 

turism, organisationskommunikation samt kulturforskning. Detta ämne är värd att studera 

därför att det inte har studerats tidigare på likadant sätt enligt vad jag vet. Det finns inte 

någon studie om liknande kategorisering som omfattar officiella turismwebbplatsers 

Instagram-bilder. Härutöver är turism och sociala medier både hela tiden växande och 

relativt unga vetenskapsgrenar. Image är också en viktig del av de olika ländernas 

turistmarknadsföring. Ämnet är intressant och företagen Visit Finland, Visit Sweden och 

Visit Norway har inte, enligt vad jag vet, forskats mycket tidigare. Ämnet har dock 

studerats förut på olikt sätt till exempel av Hanan och Putit (2013) i en studie som handlar 

om destinationsmarknadsföring och Instagram. 

 

1.2 Material 

Materialet för studien utgörs av bilder som har publicerats på Visit Finlands, Visit Swedens 

och Visit Norways officiella Instagram-konton ourfinland, visitsweden och visitnorway 

mellan den 1 januari 2016 och den 15 juni 2016. En bild har jag tagit från Visit Finlands 

Instagram-konto från Finlands självständighetsdag den 6 december 2015. Detta är på grund 

av att Sveriges och Norges nationaldagar ingår i tidsavsnitt som jag analyserar, och jag vill 

reda ut om bilder som har publicerats på ländernas nationaldagar skiljer sig från varandra. 

Allt som allt har jag 453 bilder med i min analys. Av dessa bilder har 108 publicerats på 

Instagram-kontot ourfinland, 148 på kontot visitsweden och 197 på kontot visitnorway. 

Från kontot visitnorway har jag utelämnat två bilder på grund av att de består av endast text 

och är inte fotograferade bilder. Dessa två bilder har jag inte alls räknat med. Jag har också 

bestämt mig för att lämna videor utanför min analys. Bilder har tagits av olika Instagram-

användare och publiceras av olika personer som arbetar hos respektive organisationer 

(Uusitalo 2016, Representant för Visit Sweden 2016). Visit Finland, Visit Sweden och 
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Visit Norway har inte tagit själv alla bilder, och de har inte upphovsrätten till bilderna. Jag 

har också skickat några frågor till Visit Finland och Visit Sweden via e-post. Målet med 

dessa frågor är att förstå bättre vad respektive organisationer vill nå med bilder som 

publiceras på deras Instagram-konton. Dessa frågor samt svar på dem finns i bilaga 2 och i 

bilaga 3. Mer information om materialet och bilder finns i kapitel 6 och 6.2. 

 

Instagram 

Instagram är en social media. Instagram beskrivs så här på de mest frågade frågor på deras 

egen webbplats www.instagram.com: 

What is Instagram? 

Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through a series of 

pictures. Snap a photo with your mobile phone, then choose a filter to transform the 

image into a memory to keep around forever. We're building Instagram to allow 

you to experience moments in your friends' lives through pictures as they happen. 

We imagine a world more connected through photos. (Instagram 2016) 

Instagram är alltså en applikation man kan ladda ner i telefonen. Den är kostnadsfri, och 

man kan ladda ner den från Apple App Store eller från Google Play store. Instagram 

används för att dela ut bilder och videor på nätet i samma stund. Man kan börja följa olika 

användare samt kommentera och ”gilla” deras bilder. Man kan välja mellan ett offentligt 

eller privat konto. Om en offentlig användare väljs är bilder och videor synliga för alla, och 

alla kan börja följa användare. Om en privat användare däremot väljs är bilder och videor 

synliga bara för de användare man själv accepterar som sina följare. Instagram beskrivs 

som ett kul sätt att genom bilder fördela sitt liv med vänner. Man tar ett foto med 

mobiltelefonen och väljer något filter och som på Instagram beskrivs transformerar fotot 

till ett minne. Genom Instagram kan man uppleva stunder i vänners liv. De fantiserar om 

en värld som genom bilder är mer sammanhängande. (Instagram 2016) På Instagram kan 

man använda olika ”hashtaggar” som berättar till exempel någonting om de bilderna man 

publicerar. Visit Finland använder till exempel hashtaggar #VisitFinland och #OurFinland, 

Visit Sweden hashtaggar #swedishmoments och #visitsweden samt Visit Norway 

#visitnorway och #visitnorwaynow. 

Idén med Instagram kom när kameror på mobiltelefoner blev bättre och bättre. Det skrivs 

(Instagram 2016) att Instagram skapades för att lösa tre problem vilka var: 
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1. Mobile photos always come out looking mediocre. Our awesome looking filters 

transform your photos into professional-looking snapshots. 

2. Sharing on multiple platforms is a pain - we help you take a picture once, then 

share it (instantly) on multiple services. 

3. Most uploading experiences are clumsy and take forever - we've optimized the 

experience to be fast and efficient. (Instagram 2016) 

Det första problemet var alltså att foton man tar med mobiltelefonen blir alltid 

medelmåttiga. På Instagram kan olika filter för bilder väljas och med hjälp av dessa filter 

kan man transformera sina bilder till sådana som ser professionella ut. Det andra problemet 

var att det är arbetsamt och svårt att dela bilder på flera olika plattformer. Instagram ger en 

möjlighet att ta ett foto och dela det samtidigt och genast i flera olika plattformer. Det 

tredje problemet var att det tar vanligtvis en lång tid att uppladda bilder. På Instagram är 

uppladdning av foton snabbt och effektivt. (Instagram 2016) 

 

1.3 Metod 

Metoden i min analys är dels kvantitativ och dels kvalitativ. Jag räknar bilder som har 

publicerats på Instagram-konton under den undersökta tidsperioden och delar dem in i 

olika kategorier enligt min egen kategorisering. Jag utarbetar dessa kategorier från de saker 

som man kan denotera från bilder. Sedan räknar jag bilder i olika kategorier och ger 

procenttal för bilder i olika kategorier jämfört med antalet alla bilder på konton som finns 

med i analysering. Dessa procenttal ges i en procents noggrannhet. Varje kontos bilder 

räknas och delas separat. De flesta bilder hör till fler än en kategori. Detta är den 

kvantitativa delen av min analys. Jag redogör också för hurdana bilder har publicerats på 

ländernas Instagram-konton med hjälp av denotationer och min egen kategorisering. Jag 

analyserar den uppfattning, det vill säga image, som skapas av respektive länder med hjälp 

av de publicerade bilderna. Jag fungerar själv som en subjektiv tolkare och mottagare. 

Genom att analysera exempelbilder från varje Instagram-konton redogöra för hur 

Björkvalls (2009) distans och attityder (makt och engagemang) uppfylls i bilder, och 

hurdana kulturella konnotationer och denotationer samt symboler kan läsas från bilderna. 

Detta är den kvalitativa delen av min analys. Analysen omfattar innehållsanalysen, 

bildanalysen (se 4.1) samt den semiotiska analysen (4.2). Analysen hör också på ett sätt till 

materialanalysen och till den genetiska analysen (se 4.1).  
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2 TURISM 

Som redan påståtts, är turism ett av viktigaste ekonomiska och sociala fenomen nuförtiden 

(Albanese & Boedeker 2003: 8). I detta kapitel redogör jag för turismens historia och 

utveckling samt turistmarknadsföring. 

Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela och Syrjämaa (2004) förklarar resande (travel) 

som resande som händer i alla tider och i alla platser. När man förflyttar sig från en plats 

till en annan, speciellt på fritiden, pratar man om resande. Andra saker som till exempel 

arbete, livsuppehälle, studier, krig, flyende och katastrofer kan också ligga bakom det. Det 

som är relevant är att den som reser tillfälligt lämnar sin hemort. Turism (tourism) har 

börjat kring mitten av 1800-talet i England. Därför är den synkroniskt och interaktivt 

fenomen med industrialisering. Reseformer av turism är av betjäningens och teknologins 

del industrialiserade. Om massturism kan man prata när man hänvisar till resande som sker 

av stora folkmassor. Den har utvecklats efter det andra världskriget. (Kostiainen, Ahtola, 

Koivunen, Korpela & Syrjämaa 2004: 15) I min avhandling använder jag begreppet turism 

för det mesta när jag hänvisar till både turism och resande. 

Turism har intresserat både amatörer och forskade därför att det är vittomfattande och har 

varierande påverkningar. Turismundersökning har blivit mångsidig, och många olika 

vetenskapsgrenar är intresserade av den. En klar orsak till det stora intresset är att turismen 

har stigit till en av de mest betydande näringsgrenarna nuförtiden och i den nära framtiden. 

Turism som fenomen och dess natur samt skäl och påverkningar som sträcker sig från ett 

individuellt plan ända till globalt intresserar människor. När vår tid har närmats har 

turismen blivit ännu större och mångsidigare. Omvälvningar har hänt. Turismens 

utveckling anknyter till hela den samhälleliga förändringen. Den internationella turismen 

började utvidgas starkt efter det andra världskriget till massturismen. Den verkliga 

omvälvningen i turismen började också efter det andra världskriget. Turismen och resandet 

är en viktig industribransch på grund av dess stora och mångsidiga ekonomiska betydelser 

för parter som skickar, tar emot och tar hand om den egentliga färdsträckan. Stora summor 

pengar rörs och turismens arbetserbjudande verkan för samhället är signifikant. 

(Kostiainen et al. 2004: 10–11) 

När samhälle, kultur och ekonomi förändrades också resenärens preferenser och 

möjligheter. Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela och Syrjämaa presenterar en så 

kallade modern turist. Den största skillnaden mellan den moderna turisten och dess 
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föregångare var att kvinnor blev mer aktiva och agerade mer självständigt i samhället. 

(Kostiainen et al. 2004: 173) Sedan 1800-talet har turism fäst uppmärksamhet som en 

lovande näringsgren. 1800-talets stora förändringar som till exempel industrialiseringen, 

urbanisering, trafikteknologis utveckling samt arbetstidens och fritidens avsöndring har 

påverkat den moderna turisten och fritidskonsumtionen. Marknadsföringens och reklamens 

snabba ökning påverkade också konsumtionen. En resa blev en produkt man erbjöd till 

olika turister med hjälp av broschyrer, affischer, vykort, föreställningar, föredrag samt 

filmer. Med hjälp av dessa medel försökte man locka turisters intresse. (Kostiainen et al. 

2004: 188, 194) Petrisalo (2001: 20) beskriver turism som en av de största och snabbast 

växande industribranscherna. 

Vuokko (2002) beskriver marknadsföring som ett sätt att tänka och agera. Målet med 

marknadsföring är att påverka genom att göra organisationen, dess mål och dess produkter 

välkända. Målet är också att påverka genom att svara på kundernas behov och att öka 

intresse. Man försöker åstadkomma förändring med marknadsföring. Målet med 

marknadsföringskommunikation är att åstadkomma de påverkningar som organisationen 

vill nå. (Vuokko 2002: 27–31) Sipilä påstår att ett av marknadsföringens mål är att skapa 

fasta och långvariga kundkontakter (Sipilä via Juholin 2009: 213). Man ger löften och 

väcker intresse för sin egen organisation och dess utbud med hjälp av 

marknadsföringskommunikation (Sipilä 2008: 131). Marknadsföring är en viktig sak också 

för organisationer som fungerar i turistbransch. 

Turister och resenärer reser av olika skäl. Olika attraktioner och dragningskrafter lockar 

turister till olika resemål. (Albanese & Boedeker 2003: 22–23) Järviluoma listar saker som 

används i turistmarknadsföring för att framhäva attraktioners dragningskrafter. Dessa saker 

är till exempel natur och landskap, klimat, kultur och historia, aktivitetsmöjligheter, 

programtjänster, inkvarterings- och restaurangtjänster, lokalbefolkningens inställningar, 

prisnivå samt åtkomlighet. (Järviluoma via Albanese & Boedeker 2003: 22–24) Det finns 

flera olika slags resande som till exempel fritidsresande och arbetsresande. När olika 

människor bestämmer att resa någonstans har de vissa förväntningar innan resan. Till 

exempel bilder som publiceras i olika sociala medier påverkar dessa förväntningar. 

Några har påstått att människor reser för att se världen. Nuförtiden är det viktigare att se på 

saker och föreviga dem när det gäller resande och genomgående av nya platser än före. 

Resenärerna har under tiderna sett och fäst blicken på olika saker omkring sig. 

Genomgåendet av olika länder och saker är ändå alltid en individuell händelse. När det 
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gäller själva resandet samt upplevelsen och förståelsen av främmande länder, har man i 

olika tider gett annorlunda betydelser för turistattraktioner och för de saker man har sett. 

Annorlunda resemotiv och sedvanor samt observationsvanor i olika tidsåldrar har påverkat 

dessa. (Kostiainen et al. 2004: 152) 

På Visit Swedens officiella webbplats presenteras en så kallad ”global resenär” som också 

nämns vara deras målgrupp. Den globala resenären beskrivs som en aktiv användare av 

nätet. Den globala resenären använder sociala medier. Facebook sägs vara det mest 

använda mediet mellan de globala resenärerna. Varje vecka används den av två tredjedelar 

av de globala resenärerna. Snapchat, KIK och Whatsapp följer Facebook med en tredjedel 

av användare. Twitter används av en fjärdedel och Instagram av en femtedel av dessa 

globala resenärer. Bland yngre människor är det fortfarande vanligare att använda sociala 

medier. Det beskrivs att när dessa människor planerar sin utlandssemester använder nästan 

alla datorn, men nuförtiden använder fyra av tio även smartphone för denna planering. 

Också under resan används smartphone av 8 av 10 och surfplatta av 4 av 10. Om sin 

semester gör 6 av 10 olika slags inlägg på olika sajter. (Visit Sweden 2016a) 
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3 BILDER 

Bilder har en stor roll i vårt vardagliga liv. Vi ser bilder nästan hela tiden och överallt. 

(Waern, Pettersson & Svensson 2004: 7) I detta kapitel redogör jag för de viktigaste 

teorierna och termerna gällande bilder och deras betydelser.  

 

3.1 Bilder och deras uppgifter 

Bilder ingår i vårt vardagliga liv och är en del av vårt språk. Många gånger berättar en bild 

mer än en text. När det gäller bilder kan man tala om ett visuellt språk. Bilderna berättar 

för oss om saker. När man till exempel söker en offentlig toalett, är det en bild som visar 

vilken toalett som är för damer eller vilken för herrar. Också reklamer består i stor del av 

bildmaterial, och vi ser reklamer varje dag. Bilder kan till exempel stöda eller påverka vårt 

tänkande. Bilder kan också hjälpa oss. Vi kan gå vilse utan en karta i en främmande plats. 

Bilder fungerar som kommunikationsmedel, och man kommunicerar med bilder dagligen. 

(Waern, Pettersson & Svensson 2004: 7) 

Som det verbala språket, är bilderna alltid också en mänsklig produkt. Trots att bilder har 

sina betydelser, har det verbala språket alltid fått mer uppmärksamhet och man har 

analyserat det mer. (Waern, Pettersson & Svensson 2004: 8, 11) Till exempel olika 

skärmbaserade medier som teve, mobiltelefoner och internet har fört med sig ökning av 

bildanvändning. De visuella kommunikationsformerna har blivit allt viktigare i 

västvärlden. Visuella hjälpmedel har blivit viktigare för att nå uppmärksamhet till exempel 

i kommersiella sammanhang. Man kan också prata om uppmärksamhetsekonomi. Det är 

möjligtvis lättare att få uppmärksamhet med hjälp av bilder än vad det är med hjälp av bara 

texter. Också olika sociala, kulturella och tekniska förändringar har påverkat 

kommunikationslandskapets visualisering. Multimodala texter är texter som innefattar flera 

olika kommunikationsformer. Den multimodala texten kan innehålla till exempel skrift, 

bild, tal, musik eller rörliga bilder. I multimodala texter skapas betydelse alltså genom mer 

än bara text. (Björkvall 2009: 6–8, 13) Instagram kan räknas som ett skärmbaserat 

medium. 

Människor har behov att kunna uttrycka betydelser, och dessa betydelser kan uttryckas till 

exempel med hjälp av bilder eller verbalspråk. Det finns tre typer av betydelser, det vill 

säga metafunktioner, och de kallas för ideationella, interpersonella och textuella. De tre 
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metafunktionerna omfattar olika slags betydelser. Den ideationella metafunktionen 

omfattar till exempel hur olika versioner av verkligheter skapas i 

kommunikationssituationer. När någon person till exempel gör någonting mot någon annan 

person behöver man kunna beskriva eller avbilda vem som gör vad mot vem. Till den 

interpersonella metafunktionen däremot hör betydelser som är knutna till sociala 

interaktioner mellan människor. För deltagande i sociala aktiviteter använder man språk 

och bilder också. Människor kan till exempel ställa frågor till andra människor. Man kräver 

på ett svar när man ställer en fråga. Då händer det interaktion mellan människor. En fråga 

kan inte ses som en av veklighetens versioner. Attityder hör till den interpersonella 

metafunktionen. De kan uttryckas med hjälp av bilder och med hjälp av språk. Den tredje 

metafunktionen är den textuella metafunktionen. Den tredje metafunktionen är lite olik än 

de andra två. Den omfattar de betydelser som anknyter till hur betydelser av de ideationella 

och interpersonella metafunktionerna sammanknyts och fungerar i kommunikativa 

sammanhang som texter. Till den textuella metafunktionen hör att ett meddelande måste 

vara knutet på ett sådant sätt att alla de personer som tar del i kommunikationen uppfattar 

det meddelande som en grundad och rationell helhet. På det här viset kan ett meddelande 

fungera som en text. (Jewitt & Oyama 2001: 140–141, Kress & van Leeuwen 2006: 41–44, 

Björkvall 2009: 11–12) Den ideationella betydelsen kan alltså vara det hur världen 

representeras i en bild, och den interpersonella betydelsen omfattar interaktioner som 

människor i en bild har med varandra eller med personer som ser på bilden. (Kress & van 

Leeuwen 2006: 41–44, Björkvall 2009: 20–21) 

Sociosemiotik är enligt Björkvall en teori som har grundats av Michael Halliday som var en 

engelsk språkforskare. Ordets begynnelse socio- betyder att teorin är inriktad på ett socialt 

sätt. Människor har ett behov att tillsammans med andra människor kunna skapa 

betydelser. Att skapa betydelser är socialt motiverat. I sociala sammanhang finns enligt 

sociosemiotik förklaring till hur olika kommunikationssätt, som till exempel språk, ser ut 

och fungerar. Ordets slut -semiotik däremot syftar till ’läran om betydelse’. 

Betydelseskapande är alltid funktionellt i en sociosemiotisk synvinkel. Både språk och bild 

måste ha sådana resurser att de som kommunicerar kan uttrycka betydelser som de vill. 

Kommunikation kan alltså ske med hjälp av språk och bild. Enligt sociosemiotik kan man 

uttrycka metafunktionella betydelser i både skrift och bild. Till exempel de ideationella 

betydelser kan uttryckas i både skrift och bild i en multimodal text, och i en annan text kan 

de ideationella betydelserna uttryckas i bild och de interpersonella betydelserna i skrift. En 

text kan vara en enhet eller en helhet när den analyseras. (Björkvall 2009: 11–13) Waern, 
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Pettersson och Svensson konstaterar att det som är intressant från sociosemiotikens 

synvinkel är de omständigheter som har funnits kring skapandet av en bild. Till detta hör 

till exempel att hurdana förehållanden mellan den som har gjort eller tagit en bild har med 

den som avbildas i bilden. (Waern, Pettersson & Svensson 2004: 48–50) 

Som redan tidigare påståtts kan betydelser uttryckas både med hjälp av bilder och med 

skrift. Björkvall använder begreppet semiotiska modaliteter när han skriver om hur 

betydelser kan uttryckas med hjälp av skrift och bild. Skrift och bild fungerar alltså som 

semiotiska modaliteter. Man kan också tala om till exempel bildmodalitet. I multimodala 

texter samverkar bilder och skrift för att skapa betydelser. Med hjälp av dessa modaliteter 

skapar man betydelser till exempel i multimodala reklamer. Semiotiska modaliteter byggs 

av semiotiska resurser. Dessa semiotiska resurser fungerar som material för semiotiska 

modaliteter. När flera semiotiska resurser organiseras, bildas semiotiska modaliteter. I en 

text kan till exempel bokstäver ses som semiotiska resurser, och i en bild kan olika linjer 

fungera som resurs. Människorna föreställs av olika synvinklar i bilder, och dessa 

synvinklar kan ses som semiotiska resurser. De berättar någonting om bilder och ger 

betydelser. (Björkvall 2009: 13–14) 

Inom sociosemiotiken har semiotiska resurser betydelsepotentialer. Med dem menar man 

betydelser som är möjliga och kan uttryckas i skilda kontexter. Människor behöver hela 

tiden av olika skäl kunna uttrycka olika betydelser i olika sammanhang. De använder de 

semiotiska resurser som passar bäst till dem för att uttrycka den betydelse de önskar. 

Förändring sker i ett samhälle, och när det kulturella och det sociala förändras, förändras 

också semiotiska resursers användning. Beroende på saken kan bilder ofta vara bättre 

semiotiska resurser än skrift för att uttrycka någon betydelse. Till exempel en karta kan 

vara tydligare och lättare att förstå än skrift när man försöker hitta någon plats. Ofta är 

bilder och illustrationer också bättre sätt att förklara någonting än långa och komplicerade 

verbalspråkliga beskrivningar. (Björkvall 2009: 15–17) 

I språket har man grammatik som används för att skapa betydelser med hjälp av att 

organisera ord. Varje ord har redan sin betydelse för sig. Björkvall skriver om bildens 

grammatik, och att den har kritiserats av flera forskare därför att i en bild kombineras inte 

olika element utan i en bild skapas betydelse genom att bilden föreställer företeelser i 

världen sådana som de är. I bilder skapas betydelser till exempel genom att kombinera 

föremål, platser och människor. När man tänker av en multimodal synvinkel måste 

bildelement kunna kombineras också med textelement på ett betydelsefullt sätt. Med 



15 

 

begreppet textelement syftar Björkvall till enheter som tillsammans kan skapa en text. 

(Björkvall 2009: 17–18, 24) Betydelse skapas sällan utan bilder eller grafik i en 

skriftspråklig text. (Björkvall 2009: 7)  

Roland Barthes beskriver att relation mellan skrift och bild är antingen förankring eller 

avbyte. Med förankringsrelation syftas till att skriften handleder den som läser texten och 

berättar vad som är centralt i bilden. Skriften fungerar som en slags specificering för 

bildens betydelse. I avbytesrelation däremot kompletterar skrift och bild varandra. De 

hjälper till varandra med delbetydelser och tillsammans skapar en överordnad betydelse. 

Avbytesrelationer är vanliga till exempel i tecknade serier. En annan relation som skrift 

och bild har är att de båda uttrycker samma sak. (Barthes via Björkvall 2009: 24–25) 

 

3.2 Turism och bilder 

Några påstår att betraktandet började så småningom bli en central sak som disponerade 

resor på 1600-talet.  (Kostiainen et al. 2004: 152) På 1700-talet blev det vanligare att man 

tog med sig till en resa saker som till exempel kikare och teleskop som hjälpte till att se. 

Turisterna började använda halvmekaniska apparater för att ersätta sin svaga ritkonst. Med 

hjälp av dessa apparater efterbildades olika resemål och landskap på pappret. Fotografering 

är en sak som revolutionerade turism. Uppfinningen och dess spridning som började på 

1840-talet var en stor sak för turister. Snart efter uppfinningen av fotografering bars 

kameran med till olika platser kring världen, och turister tävlade om vem som fick ta foton 

på nya platser först. Man tänkte att foton var pålitligare än ritningar. Det som gör ett foto 

kraftigt var, och fortfarande är, dess realism och likhet med föremålet. Ett foto sågs vara 

närmare verkligheten än någon annan bild. Relationen mellan fotografering och resande 

blev nära. I slutet av 1800-talet hade resandet blivit möjligt för större grupper (Kostiainen 

et al. 2004: 154–156)  

När en turist åkte på en resa hade han eller hon hört olika reseberättelser och sett resebilder 

i dagstidningar redan innan. De hade sett målningar om de andra ländernas landskap i 

konstmuseer samt foton om sandstränder och historiska monument kring världen i 

resebroschyrer och reklamer. Turister hade huvudet fullt med bilder redan innan resan, och 

på olika sätt ändrade dessa och många andra bilder turisternas beteende. Saker som turister 

såg var nya för dem, och de hade inte upplevt dessa saker före. Ändå fotograferade turister 

olika föremål på samma sätt som de hade fotograferats tidigare. Utan att veta bar turister 
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många gånger med sig rådande kulturella uppfattningar om vad som borde fotograferas och 

hur. (Kostiainen et al. 2004: 158) 

Med hjälp av bilder bildade turister uppfattningar om resemål som fanns och bestämde sig 

om de ville resa till exempel till något bergland, någon stad eller någon strand. Bilder man 

såg i förväg ändrade uppfattningar och förväntningar om kvalitet på saker som man mötte 

och såg sedan i resemålet. Bilder övertygar dess tittare att de förevigar någonting viktigt 

och typiskt om resemålet. Därför tog och tar man bilder på samma föremål som man hade 

kunnat bli bekant med redan hemma. Turister såg bilder och foton av samma sevärdheter 

och föremål också när de redan hade rest till resemål. Vykorten presenterade samma 

turistattraktioner, och resehandböcker berättade om dem med hjälp av texter och bilder. 

Efter resan visade resenärer sina foton av samma resemål vidare för sina släktingar och 

bekanta. (Kostiainen et al. 2004: 158–159) Man kan tänka att en resenär upplever ett och 

samma resemål tre gånger. Den första gången är när resenären hittar förhandsinformation 

om ett turistmål och ser bilder på det. Sedan när han reser till en plats och ser turistmålet i 

verkligheten och till sist när man har tagit bilder på turistmålet samt ser på dessa bilder och 

minns på resemålet.  

Man behöver förhandsinformation om ett resemål för att kunna bli övertygad av resemålets 

värde. Det räcker inte att man bara ser turistmål utan för att kunna få en turisterfarenhet ska 

man först få förhandsinformation och sedan se resemålet. Det finns många saker som 

tillsammans skapar resemålets turistvärde. Till dessa saker hör till exempel foton av 

resemålet, reklamer, handböcker, skyltar till platsen och resemålet självt. Man ska alltid 

ändå komma ihåg att alla människor är olika. Det finns fler än bara ett sätt att titta på och 

uppleva saker. (Kostiainen et al. 2004: 159–163) 

På 1800-talet upplevde den västerländska kulturen en så kallad visuell revolution. Tekniker 

i bildtryckeri utvecklades och det förorsakade att tryckta bilder blev billigare. Snart fick 

bilder en central plats i människornas vardagliga liv. Man såg bilder till exempel i olika 

tidningar och böcker men också i affischer, reklamer, pamfletter, förpackningar och 

skyltar. Människornas vardagliga livsmiljö blev snabbt och permanent annorlunda på 

grund av bilder. Den visuella revolutionen påverkade människornas världsbild. Det att 

kulturen blev visuell påverkade också turism starkt. Man började marknadsföra resemål 

ännu mer med hjälp av bilder och de uppfattningar som bilder skapade. Bilder formade 

information och uppfattning om resemålet mer än före.  (Kostiainen et al. 2004: 163-164)
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4 BILDANALYS 

Bilder är inte bara bilder utan de har många olika betydelser och uppgifter. Bilder har en 

informationsgivande uppgift till exempel i reklamer. (Waern, Pettersson & Svensson 

20014: 7–8) I detta kapitel förklarar jag de viktigaste termerna och teorierna gällande 

bildanalys i min avhandling. Texter som innehåller både skrift och bild behöver analyseras 

multimodalt (Björkvall 2009: 48). 

 

 4.1 Att analysera bilder 

Waern, Petterson och Svensson beskriver att det finns många olika motiv för varför man 

analyserar bilder. Till exempel kulturhistorien och den kritiska kulturanalysen har sina 

egna motiv. Det finns enklare och svårare sätt att analysera bilder. Målet med bildanalys är 

att få oss att förstå bilder bättre. (Waern, Pettersson & Svensson 2004: 35) Waern, 

Petterson och Svensson (2004: 35) ger ett exempel på en enklare bildanalys i fem steg i sitt 

verk. Dessa fem steg är en materialanalys, en form- och färganalys, en innehållsanalys, en 

genetisk analys och en funktionsanalys. Materialanalysen omfattar det om bildens material 

är fresk eller kanvas, form- och färganalysen omfattar hur bilden har komponerats, 

innehållsanalysen omfattar det som bilden föreställer, genetiska analysen omfattar 

traditioner som ligger bakom bilden och funktionsanalysen omfattar det som konstnären 

och beställaren har haft som intentioner med bilden. Många gånger glömmer man dessa 

enklare steg när man analyserar bilder och går direkt till de svårare analysmetoderna. 

(Waern, Pettersson & Svensson 2004: 35) Min analys innefattar materialanalysen, 

innehållsanalysen samt den genetiska analysen. 

 

4.1.1 Kultur 

Kultur är en sak som många gånger syns i olika bilder. Bilder kan föreställa olika 

kulturbetingade saker. Karvonen (1998) beskriver att ordet kultur (eng. culture) kommer 

från det latinska ordet cultura. Basen till ordet cultura är i verbet colere som hänvisar till 

jordbruk, bearbetande, boende, tillsyn, utövning och förädling. Det som är kulturiskt är på 

något sätt bearbetat av människor. Karvonen förklarar kultur som det sättet människor i 

givna omständigheter ordnar sitt liv med. Alla människor har sina kulturer. Förut tänkte 

man att det finns så kallade höga och låga kulturer, men nuförtiden tänker kulturforskare 
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inte på sådant sätt vidare. Människan kan tänkas vara både produkt och producent när det 

gäller kultur. (Karvonen 1998: 30–31) Kultur är ett element som ofta syns klart i bilder, 

och kultur påverkar till det som man ser i en bild. Kultur bestämmer alltså vad en människa 

fäster uppmärksamhet vid i en bild. (Seppänen 2005: 73) 

Olika kulturer har olika slags symboler, och olika symboler har olika betydelser i olika 

kulturer. Illman och Leppäkari (2004) skriver att begreppet symbol hänvisar till någonting 

som berättar någonting mer om vissa saker och ting. Det uppenbara som redan vets kan 

inte räknas som en symbol utan det som på ett djupare sätt kan uppfattas eller förstås från 

till exempel ett föremål eller en företeelse tillhör symboler. Illman och Leppäkari tar ett 

hjärta som ett exempel. Ett hjärta kan ses endast som en figur, men det kan också ha en 

djupare mening. Ett hjärta till exempel i ett postkort kan symbolisera våra känslor. Många 

gånger berättar symboler mer än ord. I vissa kulturer symboliserar ett hjärta eller en bild på 

ett hjärta till exempel kärlek. (Illman & Leppäkari 2004: 273–276) Kultur syns överallt. I 

bilder kan man ofta se saker och ting som är kulturbetingade. Ofta behöver man dock 

erfarenheter eller kännedom om olika kulturer för att kunna förstå vilka saker som 

symboliserar vad i vissa kulturer. Pauline von Bonsdorff (2005: 44) beskriver att ett 

landskap kan fungera som en symbol på tre olika sätt. För det fösta växer en människa till 

ett landskap och landskapet blir en del av människans historia samt av människan själv. 

För det andra blir olika landskap som kollektiva symboler med hjälp av konstnärers och 

författares framställningar och för det tredje skiljer olika landskap från sina omgivningar 

på basis av politiska och historiska händelser samt handlingar. (von Bonsdorff 2005: 44) 

 

4.1.2 Denotation och konnotation  

När man tänker på kulturella symboler och vad till exempel en bild berättar för oss är 

denotation och konnotation sådana begrepp som är relevanta. Denotationer och 

konnotationer kan analyseras i både texter och bilder.  Denotationer och konnotationer hör 

till den semiotiska analysen vilken i en bild handlar om dess innehåll. Den semiotiska 

analysen vill ta reda på vad bilder säger eller berättar. Med begreppet denotation hänvisar 

man till det som föreställs i en bild. Det att vad eller vem som föreställs i bilden hör till 

denotationer. Denotationen syftar alltså på någonting relativt uppenbart. Den omfattar vad 

vi ser i en bild och vad bilden representerar. När det handlar om en text hänvisar man med 

denotation till textens primära mening. Ett fotografi man analyserar kan vara bara en rak 
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avbildning av det verkliga. Alltså det som bilden borde denotera är det som vi ser i en bild. 

Waern, Pettersson och Svensson ger ett bildexempel på svenska påskdekorationer. I bilden 

finns en tupp som är gjord av järntråd och några målade påskägg som ligger runt den. Vad 

man borde denotera av bilden är tuppen och de målade äggen. (Waern, Pettersson & 

Svensson 2004: 38–39)  

Allt annat som man förstår av bilden är konnotationer. Konnotationer är de saker som inte 

så klart kan ses från bilden. Med begreppet konnotation hänvisar man till värden och idéer 

som bilden uttrycker. Alltså de värden och idéer som är presenterade i bilden och hur de är 

presenterade hör till konnotationer. Som konnotationer i bilden av svenska 

påskdekorationer nämns ”påsk” och ”dagarna före påsk”. Waern, Pettersson och Svensson 

skriver att människor som bor i Sverige känner till svenska traditioner och vet att en tupp 

samt målade påskägg hör till påsken. Men om någon annan, som till exempel inte alls 

känner till svenska traditioner, ser bilder måste det förklaras varför det finns just en tupp 

och målade ägg i bilden. Om någon som kommer från Indien eller Afrika ser en tupp eller 

målade ägg förstår han eller hon inte varför just dessa saker tas fram under påsktiden. 

Samma saker som symboliserar påsk för svenskar och andra västerlänningar symboliserar 

inte den för alla andra människor. Konnotationer kommer många gånger sig av kulturen. 

De kan vara konventionella eller mer personliga, men ändå sådana som många andra 

instämmer sig med. Även om en bild konnoterar någonting vackert behöver själva bilden 

inte vara vacker utifrån. Olika människor från olika kulturer och med olika bakgrunder 

tolkar bilder och fotografier på olika sätt. (Waern, Pettersson & Svensson 2004: 38–40) 

Också Seppänen påstår att denotationer är bildens uppenbara betydelser, och till 

konnotationer hör kulturella värden som finns i bilden. På grund av att kulturella värden i 

bilder tillhör konnotationer har konnotationer en viktig semiotisk funktion. (Seppänen 

2010: 182–185) 

I min avhandling är det meningsfullt att analysera denotationer och konnotationer därför att 

bilder och foton representerar många gånger kultur av olika synvinklar. Många gånger är 

de på ett eller annat sätt anknutna till kultur. Kultur har en stor betydelse inom turism och i 

dess marknadsföring också. Foton som ligger i olika resetidningar, -affischer och -reklamer 

och till exempel på webbplatser presenterar ofta landets kultur, natur och människor. 

Människor som inte vet hurdan natur Finland, Sverige och Norge har kan säga vad de ser i 

en bild som presenterar natur, men kan nödvändigtvis inte säga vilket land det är fråga om. 
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Men om man vet hurdan natur dessa länder har, kan det vara möjligt att känna till vilket 

land till exempel ett foto representerar.  

 

4.2 Bilder som kommunicerar 

Mänskliga relationer är en sak som skapas och bevaras i texter av alla typer. Med hjälp av 

olika texter försöker man många gånger uppnå någonting. Att påverka de som läser en text 

är ett exempel på kommunikationens mål. De som ligger bakom en text har alltså ett mål 

de vill nå. I multimodala texter kan mänskliga relationer skapas och bevaras i både bild och 

skrift. Med hjälp av olika semiotiska resurser skapas interaktioner och mänskliga 

relationer. Dessa semiotiska resurser kan vara i skrift eller i bild. (Björkvall 2009: 29–31) 

Utöver kultur samt denotationer, konnotationer och symboler kan dessa semiotiska resurser 

också analyseras i bilder. 

 

4.2.1 Språk- och bildhandlingar samt kommunikativa handlingar 

Björkvall presenterar Hallidays fyra grundläggande språkhandlingar. De hör till Hallidays 

sociosemiotiska språkteori. Dessa språkhandlingar är fråga, påstående, uppmaning och 

erbjudande. Med hjälp av språket kan man fråga, påstå, uppmana och erbjuda någonting. 

Dessa språkhandlingar skapar grunden för den tidigare förklarad interpersonella 

metafunktionen. Björkvall presenterar också Hallidays två talarroller, givande och 

krävande, som används när man integrerar med hjälp av verbalspråk. Erbjudande och 

påstående hör till den givande talarrollen och uppmaning och fråga till den krävande 

talarrollen. Dessa talarroller ska kombineras med det som ges eller krävs. Då talar man om 

utbyte. Varor, tjänster eller information kan utbytas. (Halliday via Björkvall 2009: 32–33) 

Det finns inte semiotiska resurser för att skapa liknande grundläggande bildhandlingar 

som språkhandlingar. I bilder finns däremot resurser som kan användas för att skilja 

interaktionens roller. I en bild kan uttryckas rollen givande och krävande. (Björkvall 2009: 

33–36) Blick är ett exempel på semiotiska resurser som skapar interaktion i en bild. Man 

kan tänka sig att i en bild krävs någonting av en läsare eller erbjuds någonting åt en läsare. 

Om den som föreställs i en bild tittar rakt på åskådaren kräver han eller hon någonting av 

den som läser texten eller ser på bilden. I en bild där en människa ser rakt på läsaren har 

blicken en central uppgift som skapare av det sociala bandet mellan betraktare och den som 
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föreställs i en bild. Om den människa som presenteras i en bild ser åt något annat håll än åt 

läsaren kan man tänka att han eller hon erbjuder någonting åt läsaren. (Kress & van 

Leeuwen 2006: 116–121, 148. Björkvall 2009: 31, 36–37) I bildmodaliteten är möjligheter 

att specificera mindre än i språkmodaliteten. Specificering av utbytestyp fungerar inte 

likadant som i verbalspråket. De grundläggande bildhandlingar är mindre omfattande än de 

grundläggande språkhandlingar. (Björkvall 2009: 37) 

Trots att dessa två grundläggande bildhandlingar utgår från människans blick, är blicken 

inte den enda specificeringsmöjlighet. Hur en människa rör sin kropp kan ses som en 

semiotisk resurs. Med hjälp av detta kan man komma åt mer specifika bildhandlingar. 

Exempelvis uppdragna ögonbryn hos en människa i en bild uttrycker frågor och om man 

med en arm sträcker fram en vara till någon annan människa föreställer det erbjudande av 

varor eller tjänster. Språk- och bildhandlingar förekommer tillsammans i multimodala 

texter. De kan vara integrerade mer eller mindre. Man kan tala om kommunikativa 

handlingar om språk- och bildhandlingar integreras mycket. Skrift och bild hjälper till och 

förstärker varandra. Om det till exempel finns ett påstående i skrift, men bilden visar ett 

tydligt krav kan meddelandet ändras till ett krav. När det gäller bildhandlingar ses krav 

som de mest interaktiva, men det ses också som att den tränger sig mest på. Man kan inte 

undvika den blick som kräver. Bilder med erbjudande är inte lika interaktiva och 

kontaktskapande, och till exempel de ideationella aspekterna kan stå mer i fokus. 

(Björkvall 2009: 37–38) 

 

4.2.2 Distans 

Det finns också andra saker än bara dessa språk- och bildhandlingar samt kommunikativa 

handlingar och dess typer som är betydelsefulla för kontaktskapande potential i en text. 

Distans är en av dessa egenskaper. Med begreppet distans hänvisas i multimodala texter 

till det symboliska avstånd som finns mellan läsaren och de personerna som är avbildade i 

en bild. Olika typer av distans i multimodala texter kan skapas med hjälp av semiotiska 

resurser som i detta fall är de avbildade personernas beskärning. Det fysiska avståndet 

mellan människor är inte den semiotiska resursen här. Distansen i bilder kan delas i 

personlig, social och distanserad. Distansen gäller beskärningen av den avbildade 

personen. Om en bild har beskurits så att bara delar av huvud av den som avbildas syns, 

handlar det om extrem närbild där den interaktiva betydelsepotentialen är knuten till 
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intimitet. Den symboliska distansen är tydligt personlig. Vanlig närbild är det nästa steget 

på den interaktiva distansskalan av bilder, och den hör också till den personliga distansen. 

Den interaktiva betydelsepotentialen är nära personlig, men inte intim. I en vanlig närbild 

visas personens huvud och axlar. Den kan också visa delar av huvud och axlar. I bilden ser 

man ungefär lika mycket av en person som man hade sett i en samtalssituation där man står 

nära den personen. (Kress & van Leeuwen 2006: 124–129, 148. Björkvall 2009: 38–46) 

I bilder som uttrycker social distans har avbilade personer beskurits på ett sådant sätt att 

om man med en utsträckt arm hade försökt röra dem hade man inte nått. Man förstår att 

personer i dessa bilder är mer distanserade än i personliga bilder. Dessa bilder kallas för 

medelavståndsbilder. De kan ännu delas till tre typer vilka är nära medelavstånd, 

medelavstånd och långt medelavstånd. I nära medelavstånd har avbildade personer skurits 

ungefär vid midjan, i medelavstånd ungefär vid knäna och i långt medelavstånd syns hela 

personen inom bildens ram. I dessa socialt distanserade bilder har betraktaren placerats så 

att social interaktion hade varit symboliskt möjligt. Distanserade bilder däremot är bilder 

där de avbildade personernas helfigurer som helhet tar mindre än halva bilden. I 

förhållandet till läsaren föreställs personer som distanserade. Man hade inte kunnat 

kontakta dem. Ofta samverkar olika interaktiva semiotiska resurser tillsammans, och en av 

de multimodala och sociosemiotiska huvudpoängerna är att flera olika semiotiska resurser 

används för att skapa mening på ett systematiskt sätt. (Kress & van Leeuwen 2006: 124–

129, 148. Björkvall 2009: 42–46) Det finns också resurser som man kan använda för att 

analysera distans i verbalspråket, men de kommer jag inte att förklara därför att min analys 

inte handlar om dem.  

 

4.2.3 Attityder 

Olika texter har nästan alltid någon annan än en helt neutral relation till de teman och 

människor som behandlas eller avbildas. Man uttrycker attityder mot människor, 

företeelser och föremål i olika texter. Olika bilder har ofta ett inbyggt perspektiv, och den 

som ser på bilden måste se det som avbildas i bilden av den inbyggda synvinkeln. Man kan 

tala om subjektiva och objektiva bilder.  I de subjektiva bilderna finns ett inbyggt 

perspektiv, men i de objektiva bilderna finns det inte eller det inte är lika tydlig. (Kress & 

van Leeuwen 2006: 129–131, Björkvall 2009: 49–51) Björkvall (2009: 51) beskriver 

subjektiva och objektiva bilder så här: ”Betraktaren av subjektiva bilder tvingas att se 
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avbildade personer och föremål ur en viss vinkel, men betraktaren av objektiva bilder tycks 

få se i princip allt som finns att se.”. Föremål kan till exempel visas på sådana sätt som inte 

är möjliga i verkligheten. En objektiv bild kan till exempel vara en karta över ett stort 

område. Man kan se området på kartan, men när man besöker det kan man inte få samma 

översikt. När det gäller subjektiva bilder har det valts en synvinkel ur vilken den som ser 

på bilden måste betrakta den. Man kan inte se allt av den synvinkeln. För skapandet av 

interaktiva betydelser i subjektiva bilder används perspektiv som semiotisk resurs. Så här 

bildas en viss attityd. Kameravinkel är en viktig semiotisk resurs när det handlar om att 

sätta bildens betraktare till rätt position. (Björkvall 2009: 49–51) Attityder hör till den 

interpersonella metafunktionen och kan uttryckas med hjälp av bilder och med hjälp av 

språk (Björkvall 2009: 11–12). 

Makt och dominans är attityder som uttrycks till exempel i bilder. Betydelsepotentialer i 

kameravinkel och perspektiv kan vara knutna till makt. Resurser som uttrycker makt och 

dominans är vertikala. Björkvall presenterar några av de viktigaste visuella resurserna för 

makt i subjektiva bilder: 

 ovanifrånperspektiv 

 öga mot öga-perspektiv 

 underifrånperspektiv. (Björkvall 2009: 49–52) 

Ovanifrånperspektiv betyder att den som betraktar bilder har makten. Det kan kallas också 

för fågelperspektiv. I det här perspektivet ges betraktarmakt till den som ser på bilden. 

Bilden alltså erbjuder en position till betraktaren. Öga mot öga-perspektiv betyder att 

betraktaren och de avbildade personerna möter på samma höjd öga mot öga. Här är det 

maktbalans som gäller. Det tredje perspektiv som uttrycker makt är underifrånperspektiv, 

och det kallas också för grodperspektiv. Det som avbildas i bilden avbildas underifrån, och 

det betyder att det som avbildas har makten. Vid detta perspektiv är det betraktare som ser 

upp på den som föreställs i bilden. (Kress & van Leeuwen 2006: 140–143, 148. Björkvall 

2009: 52) 

Björkvall presenterar också andra attityder än makt som kan uttryckas med hjälp av olika 

perspektiv eller synvinklar i bilder. Människor kan också föreställas framifrån, bakifrån 

eller från sidan. Dessa semiotiska resurser hör till det horisontella planet och med hjälp av 

dem uttrycks engagemang med de som föreställs i bilden. Björkvall listar dessa visuella 

resurser för engagemang: 
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 framifrån-perspektiv 

 bakifrån-perspektiv 

 sidoperspektiv. (Björkvall 2009: 54) 

Dessa synvinklar hör samman med olika betydelsepotentialer. Den betydelse som uttrycks 

i bilder där människor och föremål föreställs rakt framifrån i det horisontella planet är 

kring inkludering. Detta betyder att betraktaren inkluderas i illustratörens eller fotografens 

värld och därigenom också de inkluderas i social gruppering av den som ser på bilden. 

Rakt framifrånperspektiv är ett perspektiv med hög grad av engagemang med dem som 

föreställs i bilden. Den attityd som uttrycks är då ”engagerad”, ”inkluderad” och 

”accepterande”. Engagemang behöver inte bara gälla människor och djur utan man kan 

vara engagerad i relation med någonting annat som till exempel en bil eller ett hus. 

Motsatsen till framifrånperspektiv är bakifrånperspektiv, och attityder som uttrycks i bilder 

som är tagna rakt bakifrån är enligt Björkvall ”exkluderande”, ”oengagerad”, inte 

”engagerad” och inte ”accepterande”. Personer som avbildas från sidoperspektiv 

presenteras som om de inte hörde till betraktarens värld eller det sociala sammanhanget. 

(Kress & van Leeuwen 2006: 133–140, 148. Björkvall 2009: 54–55) 
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5 IMAGE OCH ORGANISATIONENS KOMMUNIKATIVA MÅL 

En organisation har olika kommunikativa mål i sin verksamhet. Till dessa mål hör till 

exempel att skapa en viss image av organisationen, det vill säga den bild eller uppfattning 

som bland mottarga skapas om organisationen. Skapandet av image fungerar likadant när 

det gäller olika länder. I detta kapitel presenterar jag de viktigaste termerna och teorierna 

gällande imagebyggandet och organisationens kommunikativa mål. 

 

5.1  Profil, image och identitet 

Profil och image är begrepp som riktar mot organisationens mål. Med begreppet profil 

syftar man till den bild som till exempel en organisation önskar att publiken och 

omgivningen har av organisationen. Det här gäller både den externa publiken och de 

interna anställda. Det finns forskare som ser att profil är den allmänna beskrivningen om 

vad en organisation är. Begreppet profil och dess betydelse som den önskade bilden är 

fastslaget till exempel i Sverige, men det är de inte internationellt, där begreppet främst 

syftar till kännetecken för en enskild målgrupp. (Larsson 2008: 113–114) Enligt Juholin 

(2009: 186) ligger profilering nära image. Hon påstår att med hjälp av profilering försöker 

man förstärka och skapa den önskade imagen. Profilering har en bemärkelse som det som 

bestämmer den sända bilden. På så sätt är image, enligt Juholin, av sin del ett resultat av 

profilering. Det finns också saker som påverkar imagen och som organisationen inte kan 

kontrollera. Man kan även tänka att oberoende av föremålets verkliga egenskaper kan en 

image bildas. Karvonen påpekar att bildande av en image skiljer sig från profilering i att 

profilering innefattar målet och syftet samt erkänner att det finns flera saker som påverkar 

resultatet. Begreppet profilering är mycket kritiserat och ofta upplever man att det bara 

döljer sanningen och inte visar realiteten. (Juholin 2009: 186, Karvonen via Juholin 2009: 

186) 

Man skiljer inte alltid orden profil och image. Larsson beskriver att ordet image betyder 

”den bild en organisation försöker skapa av sig själv hos allmänheten/publiken”. (Larsson 

2008: 113–114) Bernstein påpekar att begreppet image också kan beskrivas som 

”nettoresultatet av samspelet mellan alla de erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och 

intryck som människor har av ett företag” (Bernstein via Larsson 2008: 114). Baudrillard 

är en fransk teoretiker som beskriver att det finns olika slags image. Imagen kan 
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överensstämma med realiteten eller så kan den bilda bara en mask. Det kan också vara att 

imagen inte har någonting med realiteten att göra. (Baudrillard via Larsson 2008: 113–114) 

Vuokko (2002) påstår att imagen har betydelse. Man kan till exempel se ett företag som en 

bra arbetsgivare eller en intressant kund. Eller så kan man tvärtom se något företag som en 

dålig arbetsgivare. Man kan ha en viss image av något förestag fast man själv inte har 

några erfarenheter om det. Enligt Vuokko kan ett företag inte bestämma sin image, men det 

kan påverka den. (Vuokko 2002: 104–106) 

Karvonen påstår att begreppet image har kommit till marknadsföringsspråk redan på 1930-

talet. Det har också setts att den slog genom på 1950-talet. Man använder begreppet i 

Finland när man hänvisar till den bild som uppstår till exempel av en människa, ett land, en 

organisation eller en stad. Image är alltså den bild och uppfattning som mottagarna har. 

Image syftar till visualitet. Ordet image används mycket i politik när till olika partier och 

politiker hänvisas. Imagen berättar ändå inte allt. (Karvonen via Juholin 2009: 185) Enligt 

Juholin är ordet image fortfarande användbart när det syftar till uppfattningar utan 

människans egna erfarenheter (Juholin 2009: 185). 

Det finns flera faktorer som definierar imagen. Litteraturen i den akademiska världen 

framhäver att både de samlade uppfattningar om organisationen och fysiska signaler som 

är mottagna tillhör den. Kunders och mottagares erfarenheter om organisationens tjänster, 

produkter eller idéer ingår hit framför allt. Också arbetstagares framträdande som 

organisationens representanter och andra kännetecken som kläder, design, logotyper, 

arkitektur och form hos reklam- och informationsmaterial tillhör hit. (Larsson 2008: 114–

115) Vuokko (2002: 110–111) beskriver att det finns flera faktorer som påverkar imagen 

som till exempel kunskaper, föreställningar, attityder, värden, fördomar, erfarenheter och 

hörsagor. Också Normann ger exempel på saker som påverkar imagen:  

 produkterna/tjänsterna/idéerna som organisationen producerar 

 finansiell skötsel och ekonomisk ställning 

 ledningsfilosofi och ledningsstil 

 strategisk och innovativ förmåga 

 personalens stil och uppträdande 

 de påverkansaktiviteter man använder sig av 

 den fysiska manifesteringen (t.ex. arkitektur och grafisk stil) 

 etiskt handlande och samhälls- och miljöansvar. (Normann via Larsson 2008: 114–

115) 
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Begreppet image har orsakat motstånd hos några PR
1
-forskare därför att det är dåligt 

specificerat. Nuförtiden har människor till största delen relationer till olika varumärken och 

företag i stället för produkter och därför har imageaspektens betydelse blivit allt större i 

näringslivet. Alltså relationen byggs på imagen. En organisation kan ha en positiv image 

eller så kan den också ha en negativ image. Situationen kan ändras snabbt och av olika skäl 

kan en positiv image ändras åt det negativa hållet eller en negativ image kan ändras för 

positiv.  (Larsson 2008: 114–115)  

Identitet är ett begrepp som är relevant att förklaras när organisationens image talas om. 

Enligt Larsson är identitet ett djupare och mer omfattande begrepp än profil. Också 

publiken innefattas i identitet. Larsson skriver att begreppet profil ersätts med begreppet 

identitet i internationella sammanhang. (Larsson 2008: 115–116) Ind beskriver att identitet 

är sammansatt av flera faktorer och Larsson översätter hans text så här: ”Identitet formas 

av en organisations historia, trossatser och filosofi, av dess tekniska karaktär, ägarform, 

personal och ledarpersonligheter, och av dess etik, kultursyn och strategier. Den kan 

projiceras eller kommuniceras genom identitetsprogram, men identitet i sig är mycket svårt 

att ändra (Ind 1992: 19; här översatt).”. (Ind via Larsson 2008: 115–116)  

Det finns flera typer av identitet. Det finns också flera former att uttrycka identitet. En 

tydlig form av dessa är visuella signaler som syftar till symbolproduktion som till exempel 

design, arkitektur och logotyper. Dessa saker tillhör nära profilbegreppet. Larsson skriver 

att man kan skilja på profil som en yttre självbild och identitet som en inre självbild. Profil 

kan styras, men knappast identitet. (Larsson 2008: 116–117) Begreppet identitet är inte 

enkelt förklarat. Man kan säga att det också uttrycker kultur i en organisation, men det är 

problematiskt. Alvesson påstår att det finns många gånger flera kulturer och identiteter på 

en arbetsplats. (Alvesson via Larsson 2008: 116–117) 

Idag hör man begreppen image och varumärke i vardagstal. Det betyder att vi lever i ett 

samhälle där uppfattningar av olika saker spelar en stor roll. Våra uppfattningar inverkas 

både medvetet och omedvetet. Olika organisationer tävlar med andra organisationer. 

Organisationer behöver kunna påverka när de tävlar med andra organisationer. En 

organisation kan påverka till exempel med att profilera, bygga sin image, upparbeta sitt 

varumärke eller kontrollera sitt anseende. I grunden har dessa saker ett gemensamt mål. De 

alla syftar till att påverka uppfattningar. Med dessa uppfattningar menar man det hur till 

                                                 
1
 PR, det vill säga Public Relations, är ett internationellt känt begrepp som betyder organisationens relationer 

till omgivningen Juholin (2009: 183). 
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exempel ett företag, en samfällighet, en betjäning, en produkt eller en tankevärld upplevs. 

Till detta hör också attribut och karakteriseringar som förbinds till saker. Det handlar inte 

om bara uppfattningar utan också om sina egna och andras erfarenheter. (Juholin 2009: 

184) 

Med hjälp av drömmar och berättelser utvecklas och säljs produkter och tjänster. 

Konsumenternas beslut baserar sig lika mycket på uppfattningar som på fakta. Därför är en 

bra image eller ett bra anseende, ett mervärde för en organisation. Man tror att ett bra 

anseende och varumärke föder dragningskraft samt skyddar mot knäckar. (Juholin 2009: 

184) I mitt material och i min analys skapas image av olika länder, inte organisationer. 

Imagebyggande fungerar ändå likadant. 

Karvonen påstår att det finns två parter i en situation där en uppfattning bildas: den som 

uppfattningen bildas av och den som uppfattningen bildas för. Sändande och mottagande är 

saker som väsentligen hör samman med uppfattningar. Ett företag fungerar som avsändare 

när det strävar efter att skapa en viss bild av sig själv i omgivningens ögon. Omgivningen 

däremot fungerar som mottagare och tar emot information och intryck av företaget och 

skapar sina uppfattningar. (Karvonen via Juholin 2009: 184) 

En gång till definierar Larsson (2008) begreppen profil, image och identitet så här: 

Profil Den bild som organisationen vill förmedla av sig själv till sin publik och 

omvärld. 

Image Den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen. 

Identitet Den helhetsbild som organisationen uppfattar och förmedlar om sig själv i 

relation till omvärldens föreställning. (Larsson 2008: 17) 

Som Larsson också påstår är idealet att profil och image överensstämmer. Sällan stämmer 

det vad organisationen önskar med det vad omvärlden upplever. På så sätt handlar det om 

att försöka skapa likhet mellan profil och image. Det kan man göra genom att förstärka 

profilen och med hjälp av att inverka imagen. Man kan också ändra profilen om den i 

förhållanden till omgivningen inte verkar vara realistisk. Man kan förstärka profilen till 

exempel med att göra sitt sociala engagemang eller någon produkt bättre. Anseendet 

(reputation) är ett begrepp som har blivit alltmer intressant när det handlar om att förklara 

uppfattningen om en organisation hos omvärlden. (Larsson 2008: 117–118) 

I min avhandling tar jag inte ställning till Finlands, Sveriges och Norges profil eller 

identitet utan bara till den image som jag som en subjektiv tolkare och mottagare får om 
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respektive länder med hjälp av de publicerade bilderna. För att kunna analysera respektive 

ländernas profil samt identitet måste man höra till anställda eller medarbetare hos 

respektive organisationer. De resultat som jag får av min analys är mina egna subjektiva 

tolkningar.  

 

5.2 Organisationens kommunikativa mål  

Kommunikation är en gemensam och vardaglig sak. Latinsk form för ordet kommunikation 

är communicare, vilken betyder ’att göra tillsammans’. Den speglar informationsbyte och 

social gemenskap. Med social gemenskap syftas till att vi bildar olika slags grupper av 

människor. Vi hör till exempel till samma familj, släkt, arbetsgemenskap eller nation. 

(Juholin 2009: 35) Aula (1999) beskriver att kommunikation är grunden till alla mänskliga 

göranden och interaktioner. På en allmän nivå är kommunikation alltså interaktion mellan 

människor. (Aula 1999: 3) Kunelius beskriver kommunikation enkelt som budskapsutbyte 

mellan sändaren och mottagaren. Det finns en part som skickar budskap, och en annan som 

tar emot det samt lämnar svar till den som har skickat budskapet. Kommunikation är alltså 

enligt Kunelius förflyttning av innehåll. Kommunikation kan vara befallande, övertalande, 

varnande, beskrivande eller någonting annat. Den som skickar till exempel information har 

alltid ett syfte med kommunikationen. Man kan försöka till exempel att övertala någon att 

göra någonting med hjälp av kommunikation. Kommunikation handlar alltid om olika 

parternas identitetsbyggande, dess förstärkande eller bearbetande. (Kunelius 2003: 10–14) 

Larsson beskriver att organisationskommunikation omfattar alla interaktioner och 

kommunikativa handlingar som sammanhänger med ett företag, myndigheter och 

intresseorgan. Han skriver att man traditionellt har syftat enbart till intern kommunikation 

med den. Många forskare nuförtiden menar att organisationskommunikation innefattar 

även utåtriktade och externa aktiviteter. För en fungerande organisation är kommunikation 

en av de viktigaste komponenterna. Enligt Larsson kan man hitta stöd till detta inom flera 

akademiska fält. (Larsson 2008: 78) Organisationskommunikation är ett komplicerat 

fenomen. Cheney och Barnett beskriver att den inte kan förklaras enbart som 

informationsflöden eller kontaktvägar utan den omfattar också nätverk, symbolaktiviteter 

och kampanjer (Cheney & Barnett via Larsson 2008: 78). Enligt Larsson kan 

organisationskommunikation delas på åtminstone tre olika sätt. De kan delas i intern och 

extern kommunikation, och de omfattar också formella och informella kontaktformer. Det 
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tredje delningssättet är att dela den i verbal och icke-verbal del. (Larsson 2008: 78–79) 

Också Juholin beskriver att uppgifter som kommunikationen har kan delas på olika sätt. Ett 

traditionellt sätt att dela kommunikation enligt henne är att dela den på intern och extern 

kommunikation. Denna delning baserar sig på att interaktionens parter eller meddelandets 

mottagare tydligt kan avgränsas till inre och yttre krets. (Juholin 2009: 40) Definiering av 

de formella och informella kontaktformerna eller de verbala och icke-verbala är inte 

betydande för min avhandling. 

Juholin konstaterar att intern kommunikation innefattar ledningen, de anställda, 

funktionärerna och alla som kan jämställas med dem. Alltså till exempel personalen tillhör 

den interna kommunikationen. Extern kommunikation däremot inbegriper kunder samt 

andra mål- och samarbetsgrupper. Den interna kommunikationen är kommunikation som 

händer inom en organisation, och den externa kommunikationen är kommunikation som 

händer utåt och utifrån en organisation. (Juholin 2009: 40) Både Juholin och Larsson påstår 

att indelning i den interna och externa kommunikationen inte är redig. Det finns kopplingar 

och likheter i dem. (Larsson 2008: 79, Juholin 2009: 40)  

Kommunikation är ett allmänt begrepp i vårt samhälle nuförtiden. Man kan säga att vi 

lever i ett kommunikationssamhälle. Vi fungerar som producenter, delare, mottagare eller 

tolkare för olika meddelanden. Vi kan också söka eller bearbeta olika meddelanden. 

Kunelius påstår att man erkänner på 2000-talet att kommunikation är ett komplicerat 

fenomen och att dess påverkan är svårt att sia om. Kommunikationen handlar alltid om 

både relationer mellan människor och tekniska processer. Därför kan meddelandets 

innehåll och form vara lika viktiga. Det har konstaterats att kommunikationen kan 

förstärka och bygga en kultur, till exempel den sociala gemenskapen hos en 

arbetsgemenskap. (Kunelius via Juholin 2009: 20) 

Begreppet mål definieras av Larsson (2008: 112) som ”de prestationer man vill nå 

ekonomiskt, kvantitativt och kvalitativt – vad vill vi uppnå?”. Alla organisationer måste ha 

ett mål. För att kunna utföra kommunikativa aktiviteter måste organisationer ha någonting 

de vill nå. De måste ha något mål för sina insatser. Utan ett mål är det inte vettigt att satsa 

på saker eller aktiviteter. För att kunna planera och genomföra informationsinsats på ett 

godtagbart sätt är det viktigt att ha ett mål. Det blir svårt att utan mål försöka forma de 
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effektiva strategierna, uppgöra det rätta budskapet, nå de önskade målgrupperna
2
samt 

finna de rätta medierna. För att det skulle vara möjligt att mäta resultaten måste målen vara 

ordentliga och kunna jämföras med resultaten. Man ska kunna mäta aktiviteten för att 

kunna se om man har använt resurserna rätt. Ett bra målarbete förutsätts idag för att nå 

höga resursutnyttjanden i organisationer.  Informationsinsatser är ändå inte framgångsrika 

som enda form av aktioner. Mål som organisationen har gällande kommunikativa 

aktiviteter måste vara sammanlänkande med hela organisationens mål. (Larsson 2008: 

109–113)  

För en lyckad kommunikation måste förstå kunders och målgruppers behov, förväntan och 

situationer. Man kan välja sådana kommunikationsmedel som passar bäst till de 

eftersträvade personerna eller bearbeta meddelande till sådana som berör dem. Man har i 

flera organisationer under de senaste åren bytt till kommunikation som sker i flera kanaler. 

Samma information kan hittas i flera platser. Kommunikation är slumpmässig händelse där 

mottagaren själv skapar betydelsen på grund av sina egna erfarenheter och sin situation. 

Till exempel språk, kultur, omgivning, det förgångna och förväntan av framtiden påverkar 

mottagarens betydelsebildande. (Juholin 2009: 36–38)  

Marknadsföringskommunikation har en viktig roll i turism. Med hjälp av 

marknadsföringskommunikation eftersträvar turistföretag att informera konsumenter och 

påminna dem om tjänster de producerar. De vill också kunna påverka konsumenters 

köpbeteenden. Det att turisten inte kan värdera turismtjänsters kvalitet på förhand gör att 

företagen måste satsa på marknadsföringskommunikation. Med hjälp av det försöker 

företagen att minska osäkerhet som många gånger sker i köpsituationer som handlar om 

tjänster som inte är materiella. En annan sak som visar turistmarknadsföringens viktighet 

är att man med hjälp av kommunikation kan vädja till olika behov som turister har. När 

resenären köper en resa letar han eller hon samtidigt tillfredsställelse till sina emotionella 

och känslomässiga samt personliga behov. I turistmarknadsföringskommunikation kan 

man på ett lätt sätt skapa sinnesbilder som väcker dessa behov och svarar på dem. 

(Albanese & Boedeker 2003: 179–184) Målen för marknadsföringskommunikation är olika 

för icke-vinstdrivande organisationer och för företag. Marknadsföring i företagen riktas 

mot tjänster och produkter. Offentliga organisationer däremot försöker påverka 

människornas beteende. (Sipilä via Juholin 2009: 213) 

                                                 
2
 Med begreppet målgrupp hänvisas till den grupp eller de grupper som organisationen kommunicerar med. 

En målgrupp är den grupp som organisationen vill nå. (Larsson 2008: 144)   
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Enligt Larsson planeras och formuleras kommunikation i en organisation på ett 

systematiskt och förnuftsmässigt sätt. Det är viktigt att de personer som i en organisation är 

ansvariga för information och informerig förstår både organisationen och de personer de 

kommunicerar med. I informationsvetenskap är det alltid viktigt att känna till den grupp 

eller de grupper man kommunicerar med så bra som möjligt. Man ska också känna till 

hurdana möjligheter och färdigheter att samla/skaffa information de har. (Larsson 2008: 

143–144) Ofta förbinder man begreppet målgrupp till envägskommunikation, och man 

använder olika synonymer till ordet (Larsson 2008: 144, Juholin 2009: 386). Larsson 

beskriver detta begrepp som opassande därför att man kan också lätt förbinda det till ett 

mål som ska nås. Begreppet målgrupp har blivit etablerat och bär synvinkel ”’från 

organisationen till omvärlden’”. Larsson ger ett alternativ till ordet vilket är kontaktgrupp. 

Han beskriver begreppet kontaktgrupp som mer neutralt. Enligt honom hänvisar det till 

kommunikation som sker från en organisation och till en annan organisation. Larsson 

nämner public som det amerikanska begrepp som motsvarar mål- och kontaktgrupper. 

(Larsson 2008: 144) Intressenter eller stakeholders, med litet annorlunda betydelser, ses 

också som synonymer till begreppet målgrupp (Larsson 2008: 145, Juholin 2009: 40, 386).  

Att nå kännedom är ett allmänt mål för kommunikation i organisationer (Juholin 2009: 

105). Kommunikationens mål riktas i flera delområden och siktar på att påverka. Målen 

kan vara kortvariga eller långvariga. Juholin skriver om kommunikationens strategiska mål 

och ger exempel på dem:  

 kännedom om samfundet (uppgifterna) 

 samfundsbild, anseende, varumärke eller image 

 synlighet av centrala teman eller ämnesområden i publicitet 

 kännedom om värden och dess funktionalitet i arbetsgemenskapen 

 kunskap om och förståelse av organisationens strategi 

 arbetshälsa 

 åtagande hos de anställda och intressegrupperna 

 Påverkande på samhälleligt beslutfattande i bestämda områden. (Juholin 2009:103, 

översatt här) 

Olika medier samt sociala medier är exempel på kanaler som en organisation använder i 

sin verksamhet och kommunikation. Media är ett begrepp som kommer från det latinska 

ordet medium. Betydelsen av begreppet är ’mitt’ eller ’mittpunkt’ (någonting som är i 
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mitten). Synonymer som används till ordet är massmedium/masskommunikation
3
 eller 

medium. För samfällighetskommunikation kan media ses som förmedlare. Genom media 

nås de egentliga mottagarna. Media är trots allt mer än bara en förmedlare. Media är en 

egenaktör som värdesätter nyhetsvärdet för meddelanden de får, den 

utdömer/avslår/underkänner från eller godkänner dem till publicering. Mediet avpassar 

meddelanden för sin publik. (Juholin 2009: 227) 

Olika medier och forum syftas också till när kommunikation talas om. TV, radio, tidningar, 

mobiler, Internet och nätverkskommunikation hör till olika medier och forum. Skickande 

och mottagande av meddelanden i realtid är möjligt på grund av nätet. Det möjliggör också 

ett nytt slags interaktion. På nätet kan vem som helst vara innehållsleverantör eller 

påverkare utan att någon kontrollerar det. Nuförtiden ser man nätet som en slags 

omgivning hellre än kommunikationsmedel eller kanal när det gäller kommunikation. 

Nätet ses som en omgivning där människor kan mötas, kommuniceras och ta hand om sina 

saker. Enligt Juholin sker kommunikation överallt. Kommunikation sker hemma hos 

människor, i vänkretsar och arbetsgemenskaper eller mellan individer, samfund, stater och 

kulturer. Interaktion kan hända som ansikte mot ansikte-kommunikation mellan människor 

eller så kan den hända med hjälp av informationsnätet. Människor från olika geografiska 

områden och kulturer kan kommunicera med varandra oberoende av platsens och tidens 

begränsningar. (Juholin 2009: 20) 

Sociala medier (web 2.0) är enligt Juholin kommunikation som sker från flera till flera. I 

sociala medier skapas plattformer där publiken själv kan skapa innehåll. Media kan inte 

jämställas med organisationens egna medier eller kommunikationsmedel därför att ett 

medium kontrollerar själv sin verksamhet och låter inte någon utifrån påverka sitt 

beslutfattande. Till organisationens eller samfällighetens egna kommunikationsmedel kan 

räknas till exempel webbplatser och publikationer. (Juholin 2009: 227–228) Det viktigaste 

som enligt Juslén skiljer sociala medier från massmedier är att användare själv kan 

producera innehåll i dem. De företag, som uppehåller sociala medier, erbjuder endast en 

plattform där man kan publicera innehåll, men själva användarna skapar innehållet. (Juslén 

2011: 197) I de traditionella masskommunikationerna och medierna finns en redaktionell 

ledning som bär ansvar för innehållen, men i de sociala medierna har man inte någon 

                                                 
3
 Masskommunikation är en form av kommunikation. I masskommunikation förmedlas meddelanden 

samtidigt till flera personer med hjälp av media. Idag diskuterar man den traditionella masskommunikationen 

eller det traditionella mediet med vilka man syftar till dagstidningar, magasin, facktidningar, radio och 

television. (Juholin 2009: 20–21, 227) 



34 

 

ledning som kontrollerar innehållen utan aktörer och samfunder i nätet kontrollerar 

innehållet själv. (Juholin 2009: 20–21, 227) Juholin skriver också om interaktiva medier 

vilka omfattar kommunikation från en till flera och från flera till en. Interaktiva medier 

omfattar bearbetade innehåll till särskilda publiker. Innehållen kan kommenteras och 

lämnas svar på av publiken. Webbplatser och -konversationer i media innefattar de 

mångsidigaste och mest aktuella nyheterna och aspekterna. (Juholin 2009: 227–228)  
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6 ANALYS OCH RESULTAT 

Bilder som jag undersöker i min avhandling har publicerats på Visit Finlands, Visit 

Swedens och Visit Norways officiella Instagram-konton ourfinland, visitsweden och 

visitnorway. Jag har valt att analysera de bilder som har publicerats mellan den 1 januari 

2016 och den 15 juni 2016. Detta tidsavsnitt har jag valt därför att jag vill analysera bilder 

som har publicerats under olika årstider. Bilder i min analys är från vinter, vår och sommar 

2016. Jag vill också få en omfattande syn på bilder. Turism delas i olika turistsäsonger och 

jag vill inkludera så många av dem som möjligt med tanke på tidpunkten av min 

avhandling. På grund av att jag har velat ta de nyaste bilder med i analysen har jag bestämt 

mig att ta de sista bilderna från den 15 juni 2016. 

 

6.1 Organisationer Visit Finland, Visit Sweden och Visit Norway 

Visit Finland, Visit Sweden och Visit Norway är de tre organisationer min analys handlar 

om. De är de officiella turismwebbplatser för respektive länder. Man kan hitta information 

om Finland, Sverige och Norge på deras webbplatser Visitfinland.com, Visitsweden.com 

och Visitnorway.com. Deras officiella Instagram-konton heter ourfinland, visitsweden och 

visitnorway. I detta avsnitt redogör jag för organisationernas verksamhet, mål samt de 

sociala medier de använder. Jag beskriver också deras användande av Instagram. För att få 

en mer omfattande uppfattning om ländernas image, och förstå deras kommunikativa mål 

bättre redogör jag för de mål som de har med sin verksamhet.  

 

6.1.1 Visit Finland 

Visit Finland är en viktig del av Finpro, vilken är en förening som är finansierad nästan 

helt av den finska regeringen. Målet med Finpro är att hjälpa företag att locka utländska 

investeringar till Finland, bli mer internationella i sin bransch och främja Finland som ett 

attraktivt turistmål till den globala publiken. Visit Finland arbetar med ministerier, 

turistbusiness, transportföretag och olika regioner i Finland. Detta samarbete innebär 

research, utveckling av produkter och framför allt marknadsföring av fritidsturism från 

utlandet till Finland. De viktigaste länderna för denna verksamhet är Kina, Frankrike, 

Tyskland, Storbritannien, Italien, Japan, Nederländerna, Ryssland och Förenta Staterna. 
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Visit Finland använder olika sociala medier som till exempel Facebook, Twitter, YouTube, 

Flickr, Pinterest, Instagram, VK och Weibo. (Visit Finland 2016b) Visit Finland arbetar 

med att sprida kännedom om Finland speciellt bland de moderna humanisterna (Visit 

Finland 2016a). I min avhandling analyserar jag bilder som har publicerats på Visit 

Finlands Instagram-konto som kallas för ourfinland. Visit Finland är den officiella 

turismwebbplatsen i Finland och ourfinland är dess officiella Instagram-konto. Den 7 

augusti 2016 hade Visit Finlands officiella Instagram-konto ourfinland 883 publiceringar, 

140 000 efterföljare och de själv följde 385 andra användare. (ourfinland 2016) 

 

6.1.2 Visit Sweden 

Visitsweden.com är Sveriges officiella webbplats för resande och turistinformation (Visit 

Sweden 2016c). Visit Sweden är en av de fem svenska organisationer som bär det allmänna 

ansvaret för att förmedla information om Sverige till andra länder. Visit Sweden 

marknadsför Sverige som land och turistmål samt berättar om de svenska turistmålen och 

upplevelserna i Sverige. Visit Sweden utövar verksamhet i 13 länder. (Visit Sweden 

2016c) Dessa 13 länder är Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, 

Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Förenta Staterna och Indien. (Visit 

Sweden 2016a) I Finland ligger deras kontor i Helsingfors. (Visit Sweden 2016c) 

Marknadsföringen hos Visit Sweden riktas till turister som är intresserade av Sverige. 

Dessa resenärer inspireras till exempel med hjälp av sociala medier, PR, digitala 

kampanjer, evenemang samt samarbeten med olika researrangörer. Visit Sweden vill stärka 

Sveriges image, och lyfta fram turistupplevelser hos dessa Sverigeintresserade resenärer. 

Visit Sweden ordnar olika slags medie-, marknads- och målgruppsanalyser kontinuerligt 

och genom dessa analyser tar man reda på vilka marknader har de största potentialerna för 

ökat resande till Sverige. Dessa analyser hjälper Visit Sweden med valet av rätta 

målgrupper, kommunikationskanaler och budskap. (Visit Sweden 2016a) Sociala medier 

som används av Visit Sweden är till exempel Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr och 

Instagram. (Visit Sweden 2016d) Visit Swedens officiella Instagram-konto heter 

visitsweden. Den 7 augusti 2016 hade den 1 024 publiceringar, 102 efterföljare och de 

själva följde 21 användare. (visitsweden 2016) Idag vill man marknadsföra Sverige mer 

och mer som en naturdestination i de globala marknaderna. Detta är på grund av att turister 

intresserar sig för natur- och ekoturism samt hållbarhet hela tiden mer. Sverige ses som ett 
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vackert naturland vars orörda och unika natur är tillgänglig för alla. Nio av de tio Visit 

Swedens målgrupper vill uppleva Sveriges natur under sin resa. (Visit Sweden 2016b) 

 

6.1.3 Visit Norway 

Visitnorway.com har en vision att göra det lätt att välja Norge som ett resemål. Visit 

Norway är en del av Innovation Norway. Innovation Norway har fått ansvaret för att 

utveckla och driva den officiella resehandboken för Norge. På webbplatsen 

visitnorway.com finns listade tusentals turistindustris näringsverksamheter från överallt i 

Norge. Dessa näringsverksamheter erbjuds av tredje parter som till exempel lokala 

resebyråer och organisationer som marknadsför olika resemål. (Visit Norway 2016b) 

Innovation Norway är den norska regeringens viktigaste verktyg för innovation och 

utveckling av norska företag samt industrier. De upparbetar till exempel med att främja 

Norge som ett attraktivt resemål, att främja de norska företagen, att bygga konkurrerande 

norska företag i både inhemska och internationella marknader samt med att transformera 

idéer till framgångsrika businessaffärer. (Visit Norway 2016a)  

I Norge på samma sätt som till exempel i Sverige tänker man på hållbarhet och natur. 

Norge är känd för sina vackra och mångsidiga naturer och landskap. Ansvaret för miljön 

hör till alla i Norge. Norrmännen och andra människor i Norge också tillbringar mycket tid 

i skogen mitt i naturen. De vill hålla Norge som det är för turister och lokabefolkning, och 

därför skyddar man natur och samhälle i Norge. Det finns vissa resemål i Norge som är 

miljöcertifierade. (Visit Norway 2016c) Sociala medier som används av Visit Norway är 

till exempel Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr, YouTube och Vimeo (Visit 

Norway 2016b). Deras officiella Instagram-konto heter visitnorway. Den 7 augusti 2016 

hade visitnorway 1 492 publiceringar, 133 000 efterföljare och de själva följde 1 082 

användare. (visitnorway 2016) 

 

6.2 Bildkategorier 

Jag börjar min analys genom att räkna de bilder som har publicerats på Visit Finlands, 

Visit Swedens och Visit Norways Instagram-konton under den undersökta tidsperioden. En 

bild har jag tagit från Visit Finlands Instagram-konto från den 6 december 2015 därför att 

Finlands självständighetsdag är den 6 december. Jag vill reda ut hur bilder som har 



38 

 

publicerats respektive länders Instagram-konton på ländernas nationaldagar skiljer sig från 

varandra. Norge har sin nationaldag den 17 maj. Den är samtidigt Norges konstitutionsdag, 

och den har firats sedan 1814. Sveriges nationaldag är den 6 juni. Den firas på samma dag 

som Gustav Vasa blev Sveriges kung år 1523. Sedan 1983 har dagen firats som Sveriges 

nationaldag. (Ulkoasiainministeriö 2016) Finlands blev självständig den 6 december 1917. 

Innan dess var Finland en autonomisk del av Ryssland. Sveriges och Norges nationaldagar 

ingår den tidsperiod som jag analyserar. 

Sammanlagt finns det 452 bilder som har publicerats på Finlands, Sveriges och Norges 

Instagram-konton under tidsperioden 1.1–15.6.2016. 107 av dessa bilder är från Visit 

Finlands Instagram-bilder, 148 från Visit Swedens Instagram-bilder och 197 från Visit 

Norges Instagram-bilder. En bild har jag tagit från den 6 december 2015 och därför finns 

det 453 bilder med i min analys. Jag har uteslutit två bilder från Visit Norways Instagram-

konto på grund av att de inte är fotograferade bilder och består av bara text. Dessa två 

bilder har jag inte alls räknat med i min analys. Jag har också bestämt att lämna videor 

utanför min analys och de har jag inte heller räknat med. De bilderna jag har med i min 

analys är fotograferade och består inte av text. 

Bilder på dessa Instagram-konton är för den största delen naturbilder. Det finns bilder som 

föreställer människor, djur, byggnader samt olika föremål i annorlunda naturområden som 

skiljer sig mellan länder. Det finns också bilder om natur och olika landskap utan 

människor, djur eller byggnader. Finland, Sverige och Norge har annorlunda naturområden 

samt terränger, och det syns i bilder. De flesta bilder föreställer flera element och på grund 

av detta har jag bestämt att kategorisera samma bilder i flera kategorier. En bild kan höra 

till exempel till bildkategorier människor samt djur och fåglar eller till exempel till skogar, 

vattenområden samt byggnader och boende. Kategorier har bestämts på basis av det som 

kan denoteras från bilder samt står i fokus i bilder. I flera bilder finns det till exempel en 

människa som gör någonting i kanten av en bild, och på bakgrunden presenteras till 

exempel en vacker vy. I flera bilder har olika naturfenomen som till exempel norrsken och 

solnedgång velat fotograferas. De kategorier som jag har utarbetat är resultat på mina egna 

tolkningar. Någon annan hade kunnat komma ut med olika resultat och kategorier av 

samma material. 

Efter att jag har räknat bilder kategoriserar jag dem in i 14 kategorier som jag själv har 

utarbetat. Jag har utarbetat bildkategorier utgående från de publicerade bilderna. Först 

delar jag bilder in i kategorier på basis av det som konkretiskt syns i bilder, det vill säga 
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det som man utan egna erfarenheter och djupare kännedom om de saker som syns i bilder 

kan se och förstå från bilderna. Jag delar bilder in i kategorier alltså enligt det som kan 

denoteras i bilder. I en bild kan denotationer vara till exempel människor och skog. Jag har 

bestämt kategorier på grund av det som enligt mig är viktigt i bilder, och vad jag anser att 

bildtagaren har velat fotografera. De flesta bilderna tillhör flera kategorier än bara en. 

Bildkategorier som jag har utarbetat är följande: 

- människor  

- djur och fåglar  

- skogar 

- vattenområden 

- berg och fjäll 

- städer och byar 

- landsort 

- byggnader och boende 

- mat 

- växter och blommor 

- båtar och andra trafikmedel 

- föremål 

- vägar och stigar 

- naturfenomen

Kategorin människor inbegriper alla bilder som föreställer människor. Den här kategorin är 

också en av de kategorier som jag analyserar sedan närmare. Människor i bilder kan vara 

fotograferade från olika avstånd och från olika bildvinklar. På grund av att flera bilder 

föreställer människor från en lång distans, och människor har ryggen mot betraktaren, tar 

jag inte ställning till hurdana de personer som representeras i bilder är. Jag ger endast 

exempel på dem. Man kan inte räkna till exempel hur många kvinnor och män presenteras i 

bilder om man inte ser om bilden föreställer en man eller en kvinna. Till kategorin djur och 

fåglar hör alla bilder som har djur eller fåglar i dem. Denna kategori omfattar både husdjur 

och vilddjur.  

Kategorin skogar innefattar de bilder som föreställer olika slags skogar. Alltså alla bilder 

som visar någon slags skog tillhör denna kategori. Nästa kategori i min kategorisering är 

vattenområden vilken innefattar alla bilder med vattenområden av något slags. Till 

exempel bilder som avbildar hav, sjöar, älvar, bäckar eller diken hör till denna kategori. 

Också strand och hamnar tillhör denna grupp. Till berg och fjäll-kategori hör bilder med 

till exempel berg, fjäll, kullar och skogsklädda höjder. Kategorin städer och byar innefattar 

bilder som föreställer delar av olika städer och byar. I dessa bilder presenteras flera 

byggnader och man kan tydligt förstå att bilder är från olika städer och byar. De bilder som 

föreställer en eller ett fåtal byggnader och man inte tydligt kan säga att de presenterar en 

stad eller en by hör inte till denna kategori. 

Den nästa kategorin landsort omfattar bilder som visar landsort, som till exempel 

bondgårdar, ängar eller åkrar. Byggnader och boende inbegriper bilder med olika 



 

40 

 

byggnader. I mitt material finns det bilder som föreställer till exempel sommarstugor och 

andra stugor, kyrkor, katedraler, egnahemhus, lador, museer, hotell, bastur, slott, fyrar, 

torn, broar, bryggor och operahus. I några bilder finns även flytande byggnader, men det är 

svårt att säga om de är bastur, stugor eller några andra byggnader. Till denna grupp har jag 

räknat tält och kåtor på grund av att de kan fungera som tillfälliga boende. Det finns också 

bilder om kända byggnader till exempel på Finlands Instagram-konto, men om man inte 

känner till Finland, dess historia eller kultur på någorlunda sätt känner man nödvändigtvis 

inte till dessa byggnader. På Visit Finlands Instagram-konto har publicerats foton om till 

exempel domkyrkan och Uspenski katedral i Helsingfors samt Olofsborg i staden Nyslott. 

Alla har inte möjligheter att känna till dessa byggnader. Men om man däremot tänker på 

Sveriges eller Norges kända och viktiga byggnader kan det vara att en finländare eller 

någon som känner till byggnader i Finland inte känner till viktiga byggnader i Sverige och 

Norge. Det beror på var och ens kultur samt erfarenheter hur mycket de vet om världen. 

Kultur och erfarenheter spelar en stor roll i vad man förstår av en bild. Foton på 

Helsingfors domkyrka har publicerats den 11 mars 2016, foton på Uspenski katedral den 4 

mars och foton på Olofsborg den 10 februari 2016.  

Mat är en kategori som omfattar alla bilder som föreställer mat. Dessa bilder föreställer till 

exempel matlagning, olika matvaror eller varumärke, bakelser, matportioner och 

hemlagade mat. Mat är någonting som är bunden till kultur. I olika länder äter man 

annorlunda mat. Man har alltså annorlunda matkulturer i olika länder. Mat kan också ses 

som en sak som intresserar turister, och lockar dem till olika resemål. Jag anser att med 

hjälp av Instagram har antalet av matbilder ökat. Kategorin växter och blommor innehåller 

bilder som har olika växter och blommor i fokus. Till denna grupp räknar jag de bilder där 

växter och blommor är fotograferade från relativt närhåll. Jag räknar inte bilder på skogar 

och massor av träd i denna grupp.  

Båtar och andra trafikmedel är en kategori som i jämförelse till andra kategorier kan 

kännas säregen eller originell. Jag har utarbetat en egen kategori för båtar och andra 

trafikmedel på grund av att båtar är en sak som kommer fram från mitt material och 

upprepas flera gånger. Till denna kategori hör bilder som föreställer till exempel båtar, 

fartyg, bilar, tåg och snöskotrar. Det finns både motor- och roddbåtar på bilder. Olika båtar 

och fartyg är de trafikmedel som förekommer de flesta gångerna. Till kategorin föremål 

har jag bestämt att räkna saker och föremål som till exempel en karta, en kompas och en 



 

41 

 

bok. Andra bilder som hör till denna kategori är till exempel bilder med svenska och 

norska flaggor. 

Vägar och stigar är en annan bildkategori som kommer fram från mitt material. Hit har jag 

kategoriserat alla bilder som visar vägar eller någon slags stigar. Till denna kategori har jag 

räknat också bilder med skid- och snöskoterspår samt med andra stigar i snön på grund av 

att det finns bilder från olika årstider med och utan snö. Enligt mig kan vägar och stigar 

föreställa någonting nytt och intressant. Man kan till exempel ha en öppen väg framför sig, 

och det kan vara att man inte nödvändigtvis vet vart man är på väg. Foton som presenterar 

vägar presenterar ofta också människor som är på väg någonstans. När det är fråga om 

turism samt bilder som har publicerats på turism webbplatser och medier är det ofta också 

fråga om att uppleva någonting nytt och intressant. En väg föreställer att man är på väg att 

uppleva någonting nytt och ofta är det ett av turisternas mål. 

Den sista kategorin i denna kategorisering är naturfenomen. Den här kategorin har jag tagit 

med på grund av att foton som utgör mitt material är till största delen naturbilder. De 

föreställer natur av olika synvinklar, och naturfenomen är en sak som har fotograferats i 

dem. Naturfenomen som framträder i bilder är till exempel regn, dimma, solsken, 

solnedgång, dagg, vattnets avflöde, vågor och norrsken. Naturfenomen är händelser som 

inte orsakas av människor. De intresserar ofta turister. Kategorin naturfenomen är lite 

komplicerad. Jag har räknat hit också bilder som föreställer till exempel månen och 

stjärnhimlen om de enligt mig är en av de saker som står i fokus i bilden. Bilder som hör 

till denna kategori hör också till andra kategorier. 

Kulturella symboler som till exempel mat och traditioner fungerar som råvaror för turism 

(Petrisalo 2001: 76). Aktiviteter och traditioner är saker som har en central position i 

turistmarknadsföring. De kan ses som turismens produkter, och de drar turister till olika 

resemål. På basis av detta och mitt material har jag utarbetat en annan kategorisering för 

min analys och avhandling. Kategorier som jag har utarbetat utgående från mitt material 

samt de aktiviteter och traditioner som förekommer i bilder är vintersport (t.ex. skidåkning, 

skridskoåkning, slalomåkning, snöskor, vinterbadande, kitesurfing), camping och tältning, 

vandring, att fiska, att vara på sommarstuga, evenemang (t.ex. festival, nationaldagar), att 

åka husky spann, djurskötsel, att leka i snön, sommarsport (t.ex. Stående Paddling, 

kajakpaddling), att köra snöskoter och att besöka nöjespark. 
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Dessa kategorier har jag utarbetat med hjälp av bilder i mitt material, men också med hjälp 

av mina egna erfarenheter och kunskaper. Alla saker är inte sådana man kan se direkt från 

bilder utan man måste ha förhandsvetande och förståelse om olika saker. Om man till 

exempel ser en sommarlig bild av en stuga som ligger nära vattnet kan man nödvändigtvis 

inte associera bilden med traditionen ”att vara på sommarstuga”. Om bildtexten däremot 

berättar att bilden föreställer en sommarstuga kan någon som inte känner till traditionen 

förstå vad bilden handlar om. I Finland till exempel är det vanligt att ha en sommarstuga 

eller någon annan stuga där man tillbringar sina lediga dagar till exempel under sommaren. 

Jag kommer inte att räkna och dela bilder enligt dessa kategorier, men jag kommer att 

nämna vilka dessa förverkligas i olika länders bilder. 

Som jag redan nämnde är kategorin människor en av de kategorier som jag kommer att 

forska närmare. Detta är på grund av att bilder som föreställer människor berättar många 

gånger mer än bilder utan människor. Personer kan vara symboliska element för olika 

kulturer. I bilder kan det ofta hända också interaktion mellan de människor som avbildas i 

en bild eller mellan människor i bilden och de som betraktar bilden. Människor i olika 

kulturer har olika bakgrunder, och till exempel olika etniska grupper och deras traditioner 

har blivit som en del av turismindustrin (Petrisalo 2001: 93). På Visit Norways bilder finns 

det till exempel en bild som presenterar samer som tar hand om renar under vintertid. 

Bilden är från den 16 februari 2016. 

 

6.2.1 Bildkategorier på Instagram-kontot ourfinland 

Visit Finland har publicerat 107 bilder på deras Instagram-konto ourfinland under 

tidsperioden 1.1.–15.6.2016. Allt som allt finns det 108 bilder från Instagram-kontot 

ourfinland med i min analys. En bild är från den 6 december 2015. Av dessa bilder är den 

största delen 56 av 108 (52 %) bilder med snö. 48 bilder (44 %) är utan snö och de sista 4 

bilderna (4 %) var sådana bilder att man inte kan säga om de är tagna under årstider med 

eller utan snö. Denna delning har jag tagit med på grund av att jag redan vet att Finland, 

Sverige och Norge marknadsförs som vinterresemål. Nästan alla bilder som har publicerats 

på Visit Finlands Instagram-konto föreställer den finska naturen. Samtidigt berättar de 

någonting annat om till exempel oss finländare eller om den finska kulturen. Det finns 

också bilder som inte representerar den finska naturen utan till exempel kända finska 

byggnader, stadsvyer eller mat. Dessa saker hör också till den finska kulturen. En 
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finländare kan känna till dessa saker, men om någon annan kommer från en annan kultur 

och har inte några erfarenheter eller något vetande om Finland känner de inte till dessa 

saker. 

Som redan sagt tillhör de flesta bilderna till fler än bara en kategori. Alla bilder hör till 

minst en kategori. Den första kategori som jag har med i min kategorisering är människor. 

Till denna grupp hör alla bilder som föreställer en eller flera människor. På Instagram-

kontot ourfinland finns det 48 bilder (44 %) som föreställer människor. Dessa bilder 

föreställer människor i olika slags omständigheter. Alla dessa bilder representerar 

människor utomhus. 45 av dessa 48 bilder (94 %) är sådana bilder där människor föreställs 

mitt i naturen. Tre av dessa 48 bilder (6 %) föreställer människor på staden. Bilder 

presenterar till exempel barn, unga personer, en familj och par. I 42 av dessa bilder finns 

det endast en person. Jag återkommer till bilder med människor i avsnitt 6.3. 

Till den andra gruppen djur och fåglar hör sju bilder (6 %) av de 108 bilderna. Dessa 

bilder representerar både hus- och vilddjur. Fem av dessa sju bilder föreställer husdjur eller 

sådana djur som hör till den finska näringen och sköts av människor. I två bilder finns det 

människor med en hund, och i tre finns renar med eller utan människor. Det finns inga 

bilder med fåglar i dessa bilder. Människor finns med i fyra bilder. I den första av de två 

bilder som föreställer vilddjur finns det en älg, och i den andra finns en björn. Älgbilden 

ser ut som att vara en bild som har tagits med en älg i dess naturliga miljö, men av 

björnbilden kan man inte säga om den är tagen i björnens naturliga miljö eller till exempel 

i en djurpark. Alla djur som är representerade i bilder är sådana djur som är vanliga i 

Finland som husdjur eller som vilddjur. 

Skogar är representerade i 52 (48 %) av de 108 bilderna på Visit Finlands Instagram-konto. 

Det finns bilder med snö och utan snö. Nästan alla bilder har andra element än bara skog, 

och de hör också till andra grupper än bara denna grupp. Andra kategorier som 

förekommer i bilder med skogar är naturfenomen, byggnader och boende, människor, 

vattenområden, djur och fåglar, vägar och stigar, berg och fjäll samt växter och blommor. 

Kategorier som inte förekommer i samma bilder med skogar är städer och byar, landsort, 

mat, båtar och andra trafikmedel samt föremål. Det finns en bild som hör till endast 

kategorin skogar. Denna bild har publicerats den 12 maj 2016 och föreställer en skog med 

björkar. I denna bild syns björkarna inte i sin helhet utan bilden är tagen på sådant sätt att 

trädtopparna inte finns med i den. Bilden föreställer björkar utan trädtoppar, och i bilden 

syns annat växtlighet också. 23 bilder presenterar en eller flera människor i skogen.  
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Till kategorin vattenområden hör 47 bilder (44 %). I denna grupp finns också bilder med 

och utan snö. Det finns bilder som föreställer vattenområden som inte är frusna, men också 

sådana vattenområden som är helt eller delvis frusna. De flesta bilderna föreställer älvar 

och sjöar samt mindre vattenområden. Nästan alla bilder som hör till denna grupp hör till 

någon annan grupp också. Ändå finns det bilder som tillhör endast denna grupp. Sådana 

bilder är till exempel bilder som föreställer sjöar och stränder där skogar syns långt borta 

på bakgrunden. Bilder som representerar till exempel sjöar och stränder med bryggor har 

jag kategoriserat som vattenområden. Ett exempel är den bild som har publicerats på Visit 

Finlands Instagram-konto den 28 maj 2016. Denna bild presenterar en sjö med en brygga. 

Stranden syns inte i bilden, men det syns vattenväxter och trädgrenar. Det syns också skog 

på bakgrunden. Denna bild har jag inte kategoriserat som en bild med skogar på grund av 

att skogen syns långt borta på bakgrunden. Om det finns något annat som till exempel 

människor, skogar som ligger närmare, byggnader, solnedgångar eller båtar med i bilder 

har jag kategoriserat bilder in i flera kategorier. Den bild som har publicerats den 9 juni 

2016 är ett exempel på en sådan bild. I bilden finns en man som sitter på stranden av en 

sjö. På motsatta stranden ligger en röd sommarstuga. Denna bild har jag kategoriserat in i 

kategorier människor, vattenområden och byggnader. Bryggor är en sak som förekommer i 

flera av Visit Finlands Instagram-bilder. Bryggor hör till den finska sommarstuga 

traditionen. Många finländare har sommarstugor vid älvar och sjöar och ofta har de 

bryggor där också. Det finns sex bilder med bryggor publicerade på Visit Finlands 

Instagram-konto under den tidsperiod som jag analyserar. Nästan alla bilder är fotade på 

sådant sätt att den som har tagit bilden har stått på stranden eller på bryggan och sjön syns, 

men inte stranden.  

Den nästa kategori som jag har i min kategorisering är berg och fjäll. Denna kategori 

omfattar 14 bilder (13 %). Dessa bilder föreställer fjäll, kullar och skogsklädda höjder. I 

Finland finns det inte några berg. 12 av dessa 14 bilder är från vintertid med snö och två 

från sommartid utan snö. En bild har jag kategoriserat bara till denna grupp, men alla andra 

bilder i denna grupp hör också till andra grupper. Det finns fjällbilder som föreställer också 

människor, stugor, norrsken, solnedgångar och vatten. De flesta av dessa bilder föreställer 

också skogar. Det är svårt att säga om bilder föreställer fjäll eller skogsklädda höjder. En 

bild har inga träd alls och tre bilder bara några träd. Det finns människor med i åtta av de 

14 bilderna. 
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Kategorin städer och byar innefattar nio bilder (8 %). Bilder i denna kategori är tagna från 

olika städer i Finland. Om man inte känner till Finland och dess städer kan man inte veta 

vilka städer det är fråga om. Bildtexter på alla dessa bilder berättar varifrån bilder är tagna. 

De berättar också annat om bilder som till exempel mer specificerade om städer eller de 

platser i olika städer som bilder presenterar. De finska städer som presenteras i bilder är 

Villmanstrand, Nyslott, Helsingfors, Borgå och Lahtis. Helsingfors och Borgå föreställs i 

flera bilder. Borgå är en gammal och vacker stad som presenteras ofta när finska 

turiststäder talas om. En bild har jag kategoriserat endast till denna kategori på grund av att 

bilden föreställer en stadsvy från Helsingfors där syns endast byggnader och himlen. 

Denna bild är från den 30 mars 2016. Andra bilder som tillhör denna kategori hör också till 

andra kategorier som vattenområden, båtar och andra trafikmedel, byggnader och boende 

samt naturfenomen. Två bilder är med snö och de sju andra bilderna utan snö. 

Till kategorin landsort har jag räknat endast en bild (1 %) av de 108 bilderna. Bilden 

föreställer någon slags äng eller åker, ett rött hus, träd och dimma. Den är från den 17 mars 

2016. Bildtexten frågar om den som ser på bilder är en sommar- eller vintermänniska. Fast 

bilden har publicerats i mitten av mars finns det inte någon snö i bilden. Alla bilder som 

har publicerats på Visit Finlands Instagram-konto är inte från den dagen de har publicerats 

utan bilder kan vara tagna tidigare också. Den enda bild som tillhör denna kategori hör 

också till byggnader och boende samt naturfenomen. 

Byggnader och boende föreställs i 25 (23 %) av de 108 bilderna. I dessa bilder föreställs 

till exempel sommarstugor vid vattnet, semesterstugor på fjällen eller i skogarna, 

egnahemhus, fyrar, kåtor, bastur och kända finska byggnader som domkyrkan och 

Uspenski katedral i Helsingfors samt Olofsborg i staden Nyslott. Det finns också en bild 

som föreställer ett tält mitt i skogen som jag har räknat med i denna kategori. Denna bild är 

från den 7 januari 2016. Norrskenet finns med i denna bild, och jag har räknat den med i 

kategorier byggnader och boende, skogar samt naturfenomen. I 10 bilder föreställs också 

människor. Andra element som finns med i bilder som tillhör denna grupp är 

vattenområden, berg och fjäll, skogar samt landsort. 

Mat finns med i två (2 %) bilder. Den första av dessa bilder är från den 5 februari 2016 och 

i den föreställs en runebergstårta vilken är en traditionell finsk bakelse. Man bakar och äter 

den för att fira den finska poeten Johan Ludvig Runeberg på Runebergsdagen den 5 

februari. Den andra bild som föreställer mat är från den 8 april 2016. I den föreställs ett 

bord med kaffepanna, två kaffekoppar gjord av träd, en kniv och en tallrik med kaffeost 
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och hjortron. Kaffeost med hjortron är en traditionell finsk efterrätt. Mat är ofta en sak som 

hör till kultur och traditioner. För att kunna veta det måste man ha egna erfarenheter eller 

vetande om saken. Dessa saker är sådana som man ska kunna konnotera från en bild. 

Växter och blommor är en annan kategori som representeras i två (2 %) bilder. Dessa två 

bilder är från den 8 juni 2016 och den 14 juni 2016. De båda presenterar finska skogar och 

myrar med tuvull på nära håll. Tuvull är en vanlig växt i Finland och dess myrar. Dessa två 

bilder har jag kategoriserat som bilder med växter och blommor samt bilder med skogar. 

Båtar och andra trafikmedel omfattar åtta (7 %) av de 108 bilderna. Båtar finns med i sju 

bilder och i en bild finns bilar. Bilden med bilar har tagits från Helsingfors. Den 

presenterar något bostadsområde i Helsingfors med bilar parkerade vid sidan av vägen. 

Denna bild är från den 29 april 2016 och jag har kategoriserat en som en bild med 

trafikmedel och byggnader. Båtar av olika storlekar är en sak som förekom i flera bilder 

och på grund av det gjorde jag en egen kategori som heter båtar och andra trafikmedel. På 

Visit Finlands Instagram-konto har publicerats sju bilder med båtar under tidsperioden 

1.1.–15.6.2016. Dessa bilder föreställer mindre och större båtar med olika slags uppgifter. 

Det finns bilder som representerar stora båtar vid hamnar eller ute på havet som till 

exempel bilden från den 2 februari 2016 som presenterar isbrytaren Sampo seglande ute på 

havet på vintern. Bilden föreställer samtidigt solnedgången och fruset hav med is. Det 

finns också bilder med mindre båtar som till exempel bilden från den 14 april 2016 som 

presenterar en människa som sitter i en båt mitt i sjön på natten. Norrskenet syns på 

himlen. Utöver denna kategori har jag kategoriserat denna bild som en bild med 

vattenområden, människor och naturfenomen. 

Till kategorin föremål har jag räknat tre bilder (3 %). Bilder som hör till denna kategori är 

svårare att kategorisera än bilder i andra kategorier. De föreställer saker och ting som inte 

kan kategoriseras i endast någon annan grupp. Två av dessa bilder är de bilder som jag 

redan tog som exempel i kategorin mat. De hör till föremål också på grund av att till 

exempel i den första med runebergstårta finns också en finsk tidning Helsingin Sanomat i 

fokus. I den andra däremot finns kaffepanna, koppar och en kniv med i den. Den tredje bild 

som jag har kategoriserat i denna kategori är en bild från den 9 mars 2016. Bilden 

föreställer en lägerplats med eld mitt i skogen på natten. Denna bild har jag kategoriserat 

som skogsbild och bild med föremål på grund av att det var svårt att bestämma vilken 

kategori denna bild hör till. 
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Vägar och stigar är en kategori som omfattar 14 (13 %) av de 108 bilder som har 

publicerats av Visit Finland mellan den 1 januari och den 15 juni 2016. Det finns bilder 

med och utan snö med i denna kategori också. Nio av dessa bilder är med snö och fem utan 

snö. Bilder som hör till denna kategori föreställer till exempel vägar, stigar i skogen, 

vandringsleder, broar och spångar som hör till några vandringsleder samt skidspår. I sex av 

dessa bilder finns människor. Andra kategorier de hör till är till exempel skogar, städer och 

byar, byggnader och boende samt naturfenomen. Alla bilder i denna kategori hör till minst 

en annan kategori. Jag har räknat vägar som en egen kategori på grund av att de hör till 

turismen på något sätt. Vägar visar vägen samt man reser och åker längst vägar. En öppen 

väg representerar någonting nytt och intressant som redan tidigare påståtts. Spångar är en 

sak som förekom bara i Visit Finlands bilder. 

Den sista kategorin är naturfenomen. Till denna kategori hör 41 bilder (38 %). 

Naturfenomen som förekommer i Visit Finlands Instagram-bilder under den analyserade 

tidsperioden är solnedgång, norrsken, solsken, dimma och stjärnhimmel. Det finns bilder 

med och utan snö med i dessa bilder. 21 bilder är med snö, 17 utan snö och tre bilder är 

sådana att man inte kan säga om det finns snö med i dem eller inte. En bild är sådan som 

jag har kategoriserat in i endast denna kategori, och alla andra bilder hör till minst en till 

kategori. Skogar, människor, byggnader och boende, vattenområden, båtar och andra 

trafikmedel, berg och fjäll, vägar och stigar, landsort samt djur och fåglar är andra 

kategorier dessa bilder hör till.  

Bilder som har publicerats på Visit Finlands Instagram-konto ourfinland under den 

undersökta tidsperioden är som allmänt mycket omfattande. Det finns inte många bilder 

som är detaljerade och tagna från närperspektiv. Den största delen av dessa bilder är 

naturbilder. De flesta bilder är landskapsbilder med skogar och vattenområden. Det finns 

bara några bilder som inte alls kan associeras som naturbilder. Sex av dessa 108 bilder är 

sådana som inte kan kopplas till den finska naturen. Däremot kan de kopplas till andra 

saker som till exempel kultur. Dessa bilder presenterar till exempel finsk mat och kända 

finska byggnader. Saker som kan kopplas till natur kan ofta också kopplas till kultur. För 

finländare är natur en viktig sak, och den hör till den finska kulturen. Människor i bilder 

föreställer också kultur.  

Saker som jag här ovan har analyserat är denotationer i bilder. Denotationer är alltså de 

saker som man ser i en bild alltså det som en bild föreställer. Denotationer omfattar det 

som konkretiskt syns i en bild. Konnotationer däremot är saker som man kan förstå från en 
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bild på grund av sina egna erfarenheter och vetande. De är saker som inte tydligt kan ses 

från en bild. Idéer och värden som uttrycks i en bild hör till konnotationer. Dessa är många 

gånger kulturbetingade. Människor med olika kulturer och bakgrunder tolkar bilder på 

olika sätt. (Waern, Pettersson & Svensson 2004: 38–40) Saker som man kan konnotera 

från Visit Finlands Instagram-bilder är saker som tillhör den finska kulturen, men också 

saker som är kopplade till turismen. Om man däremot inte vet att bilder är från Finland och 

inte förstår den finska naturen samt kulturen kan man inte konnotera dessa saker från 

bilder. Men från kontexten får man veta att saker som presenteras i bilder, är från Finland 

och hör till den finska kulturen samt turismen i Finland. Jag analyserar här konnotationer 

som sammanhänger med den finska kulturen och turismen i Finland. 

Från Visit Finlands Instagram-bilder kan man konnotera till exempel att det finns mycket 

snö på vintern i Finland, man sysslar med olika slags vinter- och sommarsport, man 

vandrar mycket i skogar, människor har sommarstugor där de tillbringar tid, man campar 

och tältar i Finland, man leker i snön, man vandrar på sommaren och på vintern, man 

sköter renar i Finland, i Finland kan man fiska, man badar bastu i Finland samt att den 

finska naturen är lugn och tyst. När man ser på bilder kan man också konnotera att man 

tillbringar mycket tid i naturen i Finland och att det finns mycket skogar i Finland. En 

exempelbild som konnoterar finska traditioner är bilden från den 9 juni 2016. Bilden 

föreställer en man som sitter på stranden av en sjö eller en älv. På motsatta stranden ligger 

en röd sommarstuga. Jag använde samma bild som ett exempel när jag analyserade bilder 

med vattenområden. Som allmänt får man en sådan uppfattning att den finska naturen är 

lugn och tyst. Finland är ett bra turistmål för sådana turister och resenärer som vill resa till 

någon plats där man kan vara i lugn och ro. 

I följande tabell finns antal bilder i olika kategorier på Instagram-kontot ourfinland samt 

procenttal på dessa bilder listade: 

Kategori Antal bilder Procentuellt 

Människor 48 44 % 

Djur och fåglar 7 6 % 

Skogar 52 48 % 

Vattenområden 47 44 % 

Berg och fjäll 14 13 % 

Städer och byar 9 8 % 



 

49 

 

Landsort 1 1 % 

Byggnader och boende 25 23 % 

Mat 2 2 % 

Växter och blommor 2 2 % 

Båtar och andra trafikmedel 8 7 % 

Föremål 3 3 % 

Vägar och stigar 14 13 % 

Naturfenomen 41 38 % 

 

 

6.2.2 Bildkategorier på Instagram-kontot visitsweden 

Visit Sweden har publicerat 148 bilder på sin officiella Instagram-konto visitsweden under 

tidsperioden 1.1.–16.6.2016. 53 av dessa 148 bilder (36 %) är med snö, 91 (61 %) utan snö 

och fyra bilder (3 %) är sådana bilder som inte kan sägas från om de tagna under årstider 

med snö eller under årstider utan snö. På liknande sätt som på Visit Finlands Instagram-

konto föreställer de flesta bilderna på Visit Swedens Instagram-konto den svenska naturen, 

och berättar samtidigt någonting annat om svenskar samt om den svenska kulturen. Bilder 

representerar också svensk mat, svenska städer, kända byggnader i Sverige och andra saker 

som hör till den svenska kulturen. De flesta av dessa bilder hör till fler än en kategori och 

alla bilder tillhör minst en kategori. Bilder på Visit Swedens officiella Instagram-konto 

visitsweden var svårare att kategorisera än Visit Finlands bilder. Detta var på grund av att 

några bilder var suddiga, och det var svårt att säga vad som ligger till exempel på 

bakgrunden. 

Den första kategorin människor omfattar 39 av de 148 bilderna (26 %). I dessa bilder finns 

en eller flera människor i olika slags omständigheter, och de gör olika slags saker. I den 

största delen av dessa bilder är människor fotograferade utomhus. Endast två bilder 

föreställer människor som inte är utomhus. I sju bilder (18 %) av dessa 39 bilder är 

människor inte presenterade mitt i naturen. I andra 32 bilder (82 %) presenteras människor 

mitt i naturen. I bilder föreställs till exempel unga personer, barn, ungdomar, ett par, en 

familj och en grupp av människor. I 31 bilder föreställs endast en person. I de flesta 

bilderna föreställs människor från en lång distans. 
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Till kategorin djur och fåglar på kontot visitsweden hör 17 av de 148 bilderna (11 %). Djur 

och fåglar som föreställs i dessa bilder är hundar, rävar, en örn, en korp, en blåmes, 

kanadagäss, hästar, en get, en skäggdopping, renar, en uggla, en snigel samt andra mindre 

fåglar. Det finns bilder med både hus- och vilddjur. 10 bilder föreställer vilddjur, och sju 

bilder föreställer husdjur. Jag räknar renar som husdjur på grund av att nästan alla renar 

sköts av människor. Jag räknade renar som husdjur i Visit Finlands bilder därför att renar 

var i gärden med människor i samma bilder. Också alla djur som föreställs i dessa bilder är 

vanliga i Sverige. Djur och fåglar representeras i samma bilder med människor, vägar, 

naturfenomen, skogar, landsort och vattenområden. Fyra av dessa bilder är sådana som jag 

har räknat med i endast kategorin djur och fåglar. De är bilder på vilddjur som är tagna 

från närperspektiv. Andra 13 bilder hör till andra grupper också. Nästan alla bilder verkar 

vara tagna mitt i naturen och bilder med vilddjur är tagna i deras naturliga livsmiljöer. 

Den nästa gruppen skogar omfattar 37 av de 148 bilderna (25 %). 24 av dessa bilder är 

bilder med snö, och 13 bilder är utan snö. Alla dessa bilder hör också till andra grupper än 

bara skogar. De tillhör till exempel till naturfenomen, byggnader och boende, djur och 

fåglar, människor samt vattenområden. Ett exempel är en bild från den 1 januari 2016 som 

föreställer skog, vatten, solnedgång och dimma. Människor finns med i sex av dessa 36 

bilder. Vattenområden omfattar 60 bilder (41 %) av de 148 bilderna. I denna kategori finns 

också bilder med och utan snö. Det finns bilder med hav, sjöar och älvar. Det finns åtta 

bilder som jag har räknat med i endast denna grupp. Alla andra bilder hör till andra 

kategorier som till exempel skogar, naturfenomen, båtar och andra trafikmedel, byggnader 

och boende, städer och byar, människor, berg och fjäll, vägar och stigar samt djur och 

fåglar. Bryggor förekommer i flera bilder på Instagram-kontot visitsweden också. Det finns 

11 bilder som föreställer bryggor. En exempelbild som föreställer en snötäckt brygga, 

delvis frusen sjö och solnedgång samt dimma har publicerats på kontot visitsweden den 9 

januari 2016. Det framkommer från materialet att i Sverige man har sommarstugor som i 

Finland också, och det är vanligt att de ligger vid vattnet med bryggor. 

Berg och fjäll är den nästa kategorin i min kategorisering, och på Visit Swedens Instagram-

konto finns det sex bilder (4 %) som omfattar berg och fjäll. Bilder föreställer alltså både 

berg och fjäll. Hälften av bilderna är med snö och hälften utan snö. Alla bilder som hör till 

denna grupp hör till minst en annan grupp också. Vattenområden, människor, skogar, 

naturfenomen, byggnader och boende samt båtar och andra trafikmedel är andra 

kategorier som representeras i dessa bilder. En bergbild som är från den 20 maj 2016 
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föreställer Kebnekaise vilket är det högsta berget i Sverige. I en annan bild från den 5 mars 

2016 presenteras Stora Sjöfallet Nationalpark. Båda två kan ses vara turistmål i Sverige. 

Människor finns med i endast en bild. 

Städer och byar omfattar 9 av de 148 bilderna (6 %). Dessa bilder presenterar svenska 

städer, tätorter och byar. Städer som föreställs i bilder är Stockholm och Malmö, tätorter 

Sundborn och Jakriborg samt byar Landsort. Bildtexter berättar varifrån bilder är och vem 

som har tagit bilderna. Om man inte känner till svenska städer och byar kan man inte veta 

att dessa bilder är från Sverige utan att läsa bildtexter. Bildtexter i dessa bilder berättar inte 

mycket mer än bara vem som har tagit bilder och var. Alla bilder i denna kategori hör till 

andra grupper också. Bilder i denna kategori hör också till exempel till vattenområden, 

landsort, byggnader och boende, föremål, naturfenomen samt människor. Människor finns 

med i två av dessa bilder. 

Till kategorin landsort hör 11 bilder (7 %). Tre bilder i denna kategori föreställer landsort 

med snö och sju utan snö. Dessa bilder föreställer olika slags ängar och åkrar i olika 

omständigheter. I en bild från den 3 april 2016 finns en get med hö. Bilden är en närbild 

och bakgrunden i bilden är suddig. En bild som är från den 30 maj 2016 hör till endast 

denna kategori. Den presenterar en äng eller en åker med skog långt borta på bakgrunden. 

Andra bilder i denna kategori tillhör andra kategorier som till exempel människor, djur och 

fåglar, byggnader och boende, mat samt vattenområden. En intressant bild som berättar 

om den svenska kulturen och traditioner är en bild från den 30 maj 2016. I bilden föreställs 

människor som sitter på en filt mitt i en åker och fikar. Det finns tre vuxna och tre barn i 

bilden. Två av de vuxna personerna är kvinnor och en är en man. Alla barnen är flickor. 

Vädret i bilden är solig med klar himmel. Stämningen i bilden är varm och glad. 

Människorna i bilden ler. Det händer också interaktion mellan människor. Det ser till 

exempel ut som att två av dessa flickor pratar med varandra samtidigt som de äter. Mannen 

bjuder någonting till en kvinna och den andra kvinnan häller kaffe till en kopp. Människor 

har en picknickkorg framför sig och man ser en kanelbulle i korgen. Man ser också att två 

flickor äter kanelbullar. Denna bild har jag kategoriserat in i kategorier människor, 

landsort, mat samt byggnader och boende. Svenskar brukar fika ofta och det att man fikar 

hör till den svenska kulturen. Kanelbullar är traditionella svenska bakelser. 

Byggnader och boende representeras i 34 bilder (23 %). Bilder som tillhör denna kategori 

på Instagram-kontot visitsweden föreställer till exempel egnahemhus, lador, 

semesterstugor, ett ishotell, ett museum, slott, fyrar, ett köpcentrum, flervåningshus, en 
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silo, någon slags flytande bastu eller annan byggnad och några strandbyggnader. Här finns 

det också en bild på ett tält på samma sätt som i Visit Finlands bilder. Några lite 

annorlunda bilder som jag har kategoriserat in i denna kategori är en bild som föreställer en 

bro från den 15 april 2016 och en bild från den 17 maj 2016 som föreställer en karusell. 

Dessa bilder har jag kategoriserat till denna grupp på grund av att de båda föreställer saker 

som är stora och byggda av människor. Några andra kategorier de hade kunnat passa i är 

föremål, men enligt mig är de mer som byggnader. Den bild som jag analyserade i stycket 

ovan hör till denna kategori också på grund av att det finns någon slags lada i den. Andra 

bilder som hör till denna grupp hör till kategorier skogar, vattenområden, landsort, städer 

och byar, människor, naturfenomen, djur och fåglar samt berg och fjäll. I nästan alla dessa 

bilder berättas i bildtexter var bilden har fotograferats. Ishotellet ligger till exempel i 

Jukkasjärvi, och köpcentrumet heter Emporia och det ligger i Malmö. Om man inte läser 

bildtexter kan man inte veta att dessa bilder föreställer ett ishotell och ett köpcentrum utan 

att ha sett dem tidigare. 

Mat föreställs i fem (3 %) av de 148 bilder som har publicerats av Visit Sweden under den 

undersökta tidsperioden. Saker som förekommer i dessa bilder är jordgubbar, kanelbullar 

och kaffe. En bild föreställer en kvinna som har en kaffekopp i handen. Kvinnans kläder 

och ånga som stiger från kaffekoppen berättar att det är vinter i bilden och att varmt kaffe 

värmer under Sveriges kalla vinter. Denna bild har publicerats på vinter och är från den 24 

februari 2016. Bakgrunden i bilden är i suddig, men ser vit ut. Det kan vara snötäckta träd 

som syns på bakgrunden. Kanelbullar som jag tog upp redan tidigare (se s. 51) föreställs i 

två bilder. De är traditionella svenska bakelser. Den bild som det finns jordgubbar i har 

publicerats den 31 maj 2016 då sommaren börjar. I bilden syns jordgubbar och en kvinnas 

fötter och kjol. Man äter jordgubbar under sommaren i Sverige. Fyra av dessa fem bilder 

föreställer människor. Mat och människor är saker som berättar mycket om kultur. I Visit 

Swedens bilder har dessa två kulturbetingade saker föreställts tillsammans.  

Växter och blommor presenteras i sex bilder (4 %). Bildtexter berättar inte vilka växter och 

blommor som är presenterade i bilder. De berättar bara var bilder har tagits och av vem. En 

bild som har tagits i Stockholm föreställer sannolikt ett körsbärsträd. Bilden är från den 12 

maj 2016. En annan bild som är från den 6 maj 2016 representerar dagg på gräset. Bilden 

med gräset är den enda av dessa bilder som jag har kategoriserat in i någon annan kategori 

också. Jag har kategoriserat denna bild som växter och blommor samt naturfenomen. Alla 

dessa bilder är närbilder på olika växter och blommor.  
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Till kategorin båtar och andra trafikmedel hör åtta bilder (5 %). I fyra av dessa bilder 

föreställs båtar och i andra fyra föreställs bilar. Båtar i dessa bilder är vanliga små båtar 

som används av enskilda privatpersoner. Det finns inte till exempel bilder på några större 

fiskebåtar. En bild föreställer två män i en kanot. I bilder med bilar föreställs en personbil, 

en husbil, en lastbil och en bild är fotad inifrån en bil, och man vet inte hurdan bil det är 

fråga om. Bilder med bilar representerar att man är på väg någonstans. Den bild som 

föreställer en husbil är från den 5 januari. Bildtexten berättar att ett av de bästa sätten att 

bekanta sig med Sverige är att hyra en husbil och köra hela vägen från södra Sverige till 

norra Sverige. Bilden har tagits från Abisko. Bilder i kategorin båtar och andra 

trafikmedel hör också till vattenområden, skogar, fjäll och berg, människor, vägar och 

stigar samt naturfenomen.  

Kategorin föremål föreställs i fyra bilder (3 %). Bilder i denna kategori är komplicerade, 

och det var svårt att kategorisera samt analysera dem. Bilder som jag har listat in i denna 

grupp föreställer en man som ser på en hög av träkubbar från den 13 juni 2016, trappar 

som ligger i en kyrkogård från den 4 januari 2016, en hatt i förgrunden av en bild där en 

man häller kaffe till en kopp från den 5 juni 2016 samt svenska flaggor bland firande 

människor från den 6 juni 2016. Tre av dessa bilder hör till kategorin människor också. 

Bilder i denna grupp föreställer den svenska kulturen på ett bra sätt. Kyrkogården och 

minnena är en sak nära människor. Svenska flaggor är också en viktig del av den svenska 

kulturen och nationaliteten.  

Bilder med vägar och stigar på kontot visitsweden representeras i 23 bilder (16 %). I denna 

kategori finns bilder med och utan snö. 12 av dessa bilder är med snö och 11 utan snö. 

Bilder i denna kategori föreställer till exempel vägar av olika slags, trappar, broar, 

skidspår, stigar i skogen samt en gångväg genom en tunnel. Som redan sagt föreställer 

bilder med vägar någonting nytt och intressant. Man är på väg någonstans på samma sätt 

som när man reser. I 11 av dessa 23 bilder finns det människor, djur eller bilar som är på 

väg någonstans. Sex av de 10 bilder föreställer människor. Nästan alla bilder är 

fotograferade på ett sådant sätt att man inte kan se vart man är på väg. Två av dessa bilder 

med vägar och stigar har jag kategoriserat endast in i denna kategori. Detta är på grund av 

att de föreställer öppna vägar med träd vid sidor dem, men skogar syns inte i bilder. Det 

syns endast ett par träd i dessa bilder. Det ser ut som att träden växer längst vägar vid sidor 

av dem. Enligt mig hör dessa bilder inte till skogar. Dessa bilder har publicerats av Visit 

Sweden den 10 januari 2016 och den 5 februari 2016. Bilder i denna kategori hör också till 
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skogar, vattenområden, människor, djur och fåglar, båtar och andra trafikmedel, berg och 

fjäll, landsort, byggnader och boende samt naturfenomen. 

Den sista kategorin naturfenomen föreställs i 58 bilder (39 %). Naturfenomen som 

föreställs i bilder på Sveriges Instagram-konto är till exempel solnedgång, dimma, 

norrsken, solsken, stjärnhimmel, månsken, snöfall, regn, dagg samt storm. Procentuellt har 

Finland och Sverige publicerat nästan lika mycket bilder med naturfenomen med 38 % och 

39 % av deras bilder. I Visit Swedens bilder finns det bilder med flera olika slags 

naturfenomen. 19 av dessa bilder är med snö och 39 utan snö. Det finns bilder i denna 

kategori som hör också till alla andra kategorier utan mat och föremål. På Visit Swedens 

bilder finns naturfenomen representerade i flera olika slags bilder. 

Bilder som har publicerats på Visit Swedens Instagram-konto visitsweden är i jämförelse 

till Visit Finlands bilder mer detaljerade och bearbetade. Visit Finlands bilder ser på sätt 

och viss mer autentiska ut. Det ser ut som att man har velat ta vackra bilder mer än att 

endast visa vad som finns i Sverige i Visit Swedens bilder. Som i Finland kan man vandra i 

skogen i Sverige också och åka skidor. Man kan promenera i olika slags platser och campa 

i skogen. I Sverige kan man också fiska och syssla med stående paddling. Bilder på Visit 

Swedens Instagram-konto föreställer inte så många olika slags aktiviteter man kan syssla 

med i Sverige. De presenterar mer Sveriges mångsidiga vackra natur och platser man kan 

besöka.  

Som redan påståtts är dessa saker som konkretiskt syns i bilder denotationer. 

Konnotationer är de saker man med hjälp av sina egna erfarenheter och eget vetande kan 

förstå om bilder. Visit Swedens Instagram-bilder berättar att det finns mycket skogar i 

Sverige som i Finland också. Stämningen i bilder på kontot visitsweden är lugn och tyst. 

Man kan komma till Sverige för att få njuta av Sveriges lugna, rena, tysta och vackra natur. 

Till exempel vattenbilder på Visit Swedens Instagram-konto representerar vattenområden 

med det stilla vattnet, vilket konnoterar att det är lugnt och tyst. Skogsbilder med 

promenerande människor konnoterar också att naturen i Sverige är tyst och lugn. 
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Antal bilder samt procenttal på dem i olika kategorier på Instagram-kontot visitsweden har 

listats nedan: 

Kategori Antal bilder Procentuellt 

Människor 39 26 % 

Djur och fåglar 17 11 % 

Skogar 37 25 % 

Vattenområden 60 41 % 

Berg och fjäll 6 4 % 

Städer och byar 9 6 % 

Landsort 11 7 % 

Byggnader och boende 34 23 % 

Mat 5 3 % 

Växter och blommor 6 4 % 

Båtar och andra trafikmedel 8 5 % 

Föremål 4 3 % 

Vägar och stigar 23 16 % 

Naturfenomen 58 39 % 

 

 

6.2.3 Bildkategorier på Instagram-kontot visitnorway 

På Visit Norways Instagram-konto visitnorway har man publicerat 197 bilder under 

tidsperioden 1.1.–15.6.2016. Av dessa 197 bilder är 119 bilder (60 %) med snö, 67 bilder 

(34 %) utan snö och 11 bilder (6 %) sådana bilder att man inte kan säga vilken årstid det är 

i bilden. Procentuellt har Visit Norway publicerat mest bilder med snö. Som allmänt om 

Visit Norways bilder kan man säga att de representerar den norska naturen samt berättar 

mer om den norska kulturen och norrmän på likadant sätt som Visit Finlands och Visit 

Swedens bilder berättar om den finska kulturen och finländare respektive den svenska 

kulturen och svenskar. På samma sätt som på konton ourfinland och visitsweden finns det 

också bilder på norska städer, byar och byggnader på kontot visitnorway. Jag har 

kategoriserat Visit Norways bilder också enligt mina kategorier. 
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På Instagram-kontot visitnorway har man publicerat 98 bilder (50 %) som hör till kategorin 

människor. Människor i bilder föreställs i olika slags omständigheter som också i Visit 

Finlands och Visit Swedens bilder. I nästan alla dessa bilder är människor presenterade 

utomhus. I 76 bilder (78 %) presenteras människor mitt i naturen och i 22 bilder (22 %) 

presenteras de någon annanstans som till exempel inomhus, i något evenemang eller i 

någon by eller stad. Som bilder på Visit Finlands och Visit Swedens Instagram-konton 

föreställer också Visit Norways bilder barn, unga personer, par, familjer samt grupper av 

personer. Alla personer som syns i bilder är relativt unga. Som skillnad till Visit Swedens 

bilder med människor föreställs människor på Visit Norways Instagram-konto inte från 

lika långa distanser. 

Till kategorin djur och fåglar hör 24 av de 197 bilderna (12 %). Alla dessa bilder 

föreställer djur och fåglar utomhus. Bilder representerar hus- och vilddjur. 21 av dessa 

bilder föreställer husdjur och tre föreställer vilddjur. Husdjur som presenteras i bilder är 

hundar, renar, hästar och getter. Olika slags sjöfåglar som svanar, måsar och änder 

representeras i två av de bilder som representerar vilddjur. En av dessa föreställer snön 

med spår av isbjörnens tassar. Den sist nämnda bilden har jag kategoriserat i denna 

kategori på grund av att den passade bäst i denna grupp. Människor syns med i nio bilder. 

Det finns också tre till bilder där det syns att i kontexten finns människor med, men de syns 

inte i bilden. Dessa tre bilder föreställer hundspann där hundar och selar syns, men selar tar 

som slut i bildkanten. Till skillnad från Visit Finlands och Visit Swedens bilder gör 

människorna någonting med djuren i bilder. Det händer interaktion mellan människor och 

djur mer än i Visit Finlands och Visit Swedens bilder. Bilder föreställer och berättar mer 

om djur som en del av hobbyer och aktiviteter i Visit Norway bilder. Till exempel 

hundspann presenteras bara i dessa bilder. Det finns också renskötare som tar hand om 

renar i dessa bilder. Också hästar och getter i bilder ser annorlunda ut, och man förstår att 

det är fråga om ett land där det finns berg och till exempel lantbruket händer i annorlunda 

omständigheter. I alla andra bilder förutom två finns det snö i. Bilder som hör till denna 

kategori hör också till exempel till kategorier människor, berg och fjäll, vattenområden, 

naturfenomen, landsort, skogar, vägar och stigar, båtar och andra trafikmedel samt 

byggnader och boende. 

Den nästa kategorin skogar föreställs i endast sju bilder (4 %). Terrängen i Norge 

representeras som mycket annorlunda än terrängen i Finland och Sverige. Bilder föreställer 

skogar som är nära samt på berg och fjäll. Bara en bild är helt utan snö. I alla andra bilder 
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finns mer eller mindre snö. Människor finns med i tre bilder. Andra grupper som dessa 

bilder hör till är djur och fåglar, vägar och stigar, berg och fjäll, byggnader och boende 

samt vattenområden. Kategorin vattenområden omfattar 90 bilder (46 %). I dessa bilder 

föreställs till skillnad från Finlands och Sveriges bilder mer hav och områden nära hav. Det 

finns dock bilder med mindre vattenområden också. Som bilder i alla andra kategorier hör 

bilder i denna kategori till flera andra kategorier också.  

Berg och fjäll representeras i 116 (59 %) av de 197 bilderna. Jämfört till Finlands och 

Sveriges bilder är procenttal mycket större. I Visit Finlands bilder finns det endast 14 

bilder (13 %) och i Visit Swedens bilder endast 6 bilder (4 %) som hör till kategorin berg 

och fjäll. Över hälften av Visit Norways bilder däremot föreställer berg och fjäll. I nästan 

hälften av dessa bilder finns människor som gör någonting som till exempel sysslar med 

någon slags hobby. Bilder finns från sommartiden och från vintertiden. Nästan alla berg- 

och fjällbilder på visitnorway hör till minst en annan kategori, och alla kategorier finns 

representerade i dessa bilder. Två bilder har jag räknat endast som berg- och fjällbilder. 

Den första bilden är från den 13 maj 2016 och den andra från den 15 maj 2016. Visit 

Norways Instagram-konto används då av en kvinna som är en del av en grupp som 

stannade i Svalbard i en månad. Dessa bilder är alltså från Svalbard som är en grupp av öar 

som hör till Norge. 

Till kategorin städer och byar hör 37 bilder (19 %). Dessa bilder föreställer norska städer 

och byar. Bildtexter berättar alltid vilken stad eller by som representeras i bilden. I alla 

bilder med städer och byar syns antingen berg eller hav, eller båda. Andra kategorier 

förutom djur och fåglar, skogar, landsort samt växter och blommor förställs i bilder som 

tillhör städer och byar. 19 bilder är med snö och 18 utan snö. Som till exempel i bilden 

från Nusfjord från den 11 mars 2016, representeras i flera dessa bilder små fiskarbyar. 

Fiskarbyar ligger vanligtvis i närheten av hav och berg. Bilder skiljer sig från Finlands och 

Sveriges bilder. Till exempel i det att nästan alla byar och städer ligger nära berg och hav. 

På Instagram-kontot visitnorway finns det också flera bilder med städer och byar än på 

Instagram-konton ourfinland och visitsweden. Fiskarbyar och fiskeri hör till norsk näring 

och kultur. Norge ligger ju vid havet. 

Sju bilder (4 %) av de 197 bilderna tillhör kategorin landsort. Också dessa bilder skiljer sig 

mycket från Visit Finlands och Visit Swedens bilder. Terräng och djur som syns i bilder är 

annorlunda jämfört till Finland och Sverige. Bondgården i bilderna ligger på bergland och 

husdjuren är sådana som kan leva på berg, som till exempel getter och mindre hästar. Berg 
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syns på bakgrunden i den vinterliga bilden från den 4 februari 2016 där tre hästar med 

hästtäcken på sig betar. I två av dessa sju bilder finns människor med djur. Andra 

kategorier dessa bilder hör till är till exempel djur och fåglar, byggnader och boende, 

vattenområden samt vägar och stigar. Norsk kultur syns starkt även i dessa bilder.  

Den nästa kategorin byggnader och boende föreställs i 36 (18 %) av de Visit Norways 

bilder som jag har med i min analys. De presenterar till exempel semesterstugor på bergen, 

fyrar, fiskeribyggnader, stugor, kyrkor, lador, landskapshotell, ett operahus, kåtor, tält, 

bondgårdar samt ett museum. Vad som är annorlunda i jämförelse till Finland och Sverige 

är omgivningen där byggnader ligger. Till exempel tält som finns med i fem av Visit 

Norways bilder ligger på berg i flera bilder. Människor finns med i 18 bilder. Bildtexter 

berättar här också var bilder har tagits.  

Mat finns med i 11 bilder (6 %). Matbilder på Instagram-kontot visitnorway föreställer 

färska hallon, självlagad sylt, matlagande, norsk choklad och läsk, våfflor och gröt, 

bakelser, köttbullar, fisk, andra maträtter och olika matförpackningar som till exempel 

sådana som man kan ha mig sig när man vandrar. Igen berättar bildtexterna var bilderna 

har tagits, men de berättar också någonting om traditionen bakom maten i bilderna. Till 

exempel bilden från den 26 mars 2016 föreställer norsk choklad som heter Kvikk Lunch, en 

läsk som heter Solo och en apelsin. Bildtexten berättar att de hör till påsklovet och till den 

traditionella påsken. På bakgrunden syns berg. Bilden och bildtexten berättar att dessa 

saker hör till den norska påsken. Fyra av dessa matbilder hör till andra bildkategorier. 

Människorna är med i tre av dem. 

Växter och blommor förekommer i sex (3 %) av de 197 bilderna. Bilder med växter och 

blommor på visitnorway representerar blommor. I en av dessa bilder syns en trädgren med 

blommor. Enligt mig konnoterar bilder med blommor vår och sommar. De konnoterar 

också någonting nytt och ljust som till exempel en ny början. Dessa bilder föreställer 

blommor med olika färger. På Visit Finlands och Visit Swedens Instagram-konton 

föreställde man annorlunda växter än endast blommor. Tre av dessa bilder har jag 

kategoriserat endast i denna kategori.  

Av de 197 bilderna föreställs båtar och andra trafikmedel i 29 bilder (15 %). Till denna 

kategori har jag räknat med två bilder som föreställer en cykel.  I andra bilder föreställs till 

exempel personbåtar, fiskebåtar, skepp, snöskotrar, kanoter, bilar samt ett tåg. Den största 

delen av dessa bilder presenterar fiskebåtar och samtidigt fiskekultur i Norge. Som man har 
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märkt redan tidigare hör nästan alla bilder till fler än en kategori och det gör bilder i denna 

kategori också. I 14 bilder finns mindre och större fiskebåtar. 

Kategorin föremål omfattar 18 bilder (9 % ). Sju av de bilder som jag har räknat med i 

denna kategori föreställer norska flaggor. Andra bilder som hör till denna kategori 

representerar en lykta med eld, skyltar, en bok, kartor, en kompass, pulkor samt ett 

spinnspö. På liknande sätt som i Finlands och Sveriges bilder hör till den här kategorin 

sådana bilder som är svåra att kategorisera. Två bilder som föreställer en höna som är gjord 

av snö har jag också räknat till denna kategori. En och samma bild har publicerats två 

gånger, och på grund av det har jag räknat dem som två separata bilder. Den första har 

publicerats den 25 mars 2016 och den andra den 28 mars 2016. Visit Norway arrangerade 

en bildtävling under påsken, och denna bild vann tävlingen. Bilden föreställer alltså en 

snöhöna, och på bakgrunden i bilden syns en byggnad. Som tuppen i Waerns, Pettersons 

och Svenssons (2004: 38–40) exempel konnoterar denna bild med höna också påsk och 

tiden omkring påsk. Man kan alltså denotera det som syns i bilder, men det som konnoteras 

från bilder beror på människans kultur, erfarenheter och vetande. Människor från andra 

kulturer ser inte samma saker som symboler för påsk. Men för människor från västländer 

symboliserar en tupp påsk. (Waern, Pettersson & Svensson 2004: 38–40) På liknade sätt 

kan en höna konnotera påsk hos västlänningar. En annan bild som har publicerats två 

gånger föreställer en kvinna som sitter på berg och har en norsk flagga bredvid sig. På 

bakgrunden syns staden Bergen i Norge. Den har publicerats för den första gången den 17 

maj 2016 och andra gången den 22 maj 2016. Denna bild är en vinnare på en 

#visitnorway17may-tävling. Norges nationaldag är den 17 maj. 

Vägar och stigar föreställs i 19 bilder (10 %). I dessa bilder föreställs vanliga vägar, olika 

slags spår i snön och stigar mitt i naturen. Det finns bilder med och utan snö. Det som 

skiljer Visit Norways bilder från Visit Finlands och Visit Swedens bilder är att det finns 

flera bilder där spår eller stigar är i snön. Jag har räknat dessa bilder som bilder med vägar 

och stigar därför att det finns spår i snön som visar vägen och människor är på väg 

någonstans. Bilder som hör denna kategori hör också till exempel till människor, djur och 

fåglar, naturfenomen, skogar, vattenområden, båtar och andra trafikmedel, städer och 

byar, föremål samt byggnader och boende.  

Den sista kategorin naturfenomen representeras i 51 bilder (26 %) av de 197 bilderna 

publicerats av Visit Norway under tidsperioden 1.1.–15.6.2016. Naturfenomen som 

förekommer i dessa bilder är till exempel norrsken, solnedgång, storm, solsken, månsken 
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dimma och snöfall. Det finns snö i de flesta bilderna med naturfenomen. Snö finns med i 

32 bilder, och 18 bilder är utan snö. Det finns också en sådan bild där man inte kan berätta 

om det fanns snö då den var tagen eller inte. Alla bilder i denna kategori hör till någon 

annan kategori. Också alla andra kategorier förutom skogar, mat, landsort samt växter och 

blommor förekommer i dessa bilder. Människor finns med i 26 bilder. 

De publicerade bilderna på Instagram-kontot visitnorway skiljer sig mest från de två andra 

kontonas bilder. Till exempel terrängen i Norge är olik i jämförelse till Finland och 

Sverige. Enligt de bilder som har publicerats av Visit Norway finns det inte mycket skogar 

i Norge, och skogar i Norge är annorlunda än i Finland och i Sverige. De kan också ses 

som mindre viktiga och attraktiva med tanke på turismen och resandet i Norge. Det finns 

andra saker i Norges natur som ses viktiga. Den största delen av Visit Norways bilder är 

naturbilder på liknande sätt som bilder på Visit Finlands och Visit Swedens konton också. 

Berg och fjäll är den största kategori som förekommer i Visit Norways bilder. Berg finns 

med i mer än hälften av bilderna.  

Saker som kan konnoteras från Visit Norways bilder är till exempel att det finns mycket 

berg och fjäll i Norge, Norge är nära havet, man vandrar och campar på bergen, fiskeri hör 

starkt till den norska kulturen och industrin, man kan syssla med olika slags vinter- och 

sommarsport i Norge, man kan åka hundspann, man kan fiska i Norge, det arrangeras olika 

evenemang som till exempel festival i Norge på sommaren samt man sköter renar i Norge. 

Vinteraktiviteter som föreställs i bilder är till exempel skidåkning, slalomåkning, 

djurskötsel, att åka hundspann, snölekar samt att åka snöskoter. På sommaren kan man till 

exempel paddla med kajak, vandra på berg och delta i festivaler. I Norge kan man också 

njuta av mat som naturen i Norge erbjuder och njuta av vackra landskap med hav och berg. 

Dessa är saker som bilder berättar för resenärer om landet. 

I tabellen nedan har listats antal bilder i olika kategorier samt procenttal på dem på Visit 

Norways Instagram-konto visitnorway under tidsperioden 1.1.–15.6.2016: 

Kategori Antal bilder Procentuellt 

Människor 98 50 % 

Djur och fåglar 24 12 % 

Skogar 7 4 % 

Vattenområden 90 46 % 

Berg och fjäll 116 59 % 
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Städer och byar 37 19 % 

Landsort 7 4 % 

Byggnader och boende 36 18 % 

Mat 11 6 % 

Växter och blommor 6 3 % 

Båtar och andra trafikmedel 29 15 % 

Föremål 18 9 % 

Vägar och stigar 19 10 % 

Naturfenomen 51 26 % 

 

6.3 Distans och attityder i bilder med människor 

I detta avsnitt analyserar jag personer i de bilder som jag har med i min analys. Genom 

olika bildperspektiv samt distans och attityder som presenteras av Kress & van Leeuwen 

(2006) och Björkvall (2009) redogör jag för hur personer i Visit Finlands, Visit Sveriges 

och Visit Norways Instagram-bilder har föreställts. Personer och deras blick är viktiga 

element som skapar betydelser i bilder. Som redan påstått kan olika bilder kräva någonting 

från en läsare eller erbjuda någonting åt en läsare. I 48 (44 %) av de 108 Visit Finlands 

bilder, i 39 (26 %) av de 148 Visit Swedens bilder och i 98 (50 %) av de 197 Visit 

Norways bilder föreställs människor. Visit Norway har publicerat mest bilder med 

människor med 98 bilder (50 %). Visit Sweden har publicerat minst bilder med människor 

med 39 bilder (26 %) och Visit Finland ligger i mitten med 48 bilder (44 %). 

För det första analyserar jag om de undersökta bilderna på Instagram-konton ourfinland, 

visitsweden och visitnorway är krävande eller erbjudande. I bilder som kräver någonting 

från den som ser på den finns ofta en människa som ser direkt på mottagaren (Björkvall 

2009: 31, 36). Bilder på Visit Finlands Instagram-konto är erbjudande hellre än krävande. 

Det finns inte några bilder där någon person ser rakt på den person som ser på bilden utan 

personer i bilder har ryggen mot åskådaren eller endast ansiktet vänt åt något annat håll. I 

två bilder ser det ut som att personen i bilden ser på den som betraktar bilden, men dessa 

bilder har tagits från lång distans och man inte kan se ordentligt om personen i bilden ser 

på kameran. Bilder på Sverige officiella Instagram-konto är också mer erbjudande är 

krävande. Det finns endast en bild där den personens blick som föreställs i bilden möter 

blicken av den som ser på bilden. Denna bild är från den 4 maj 2016 och i den föreställs en 
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man som ser rakt på tittaren. Mannen kräver uppmärksamhet och vill ha ordet för att kunna 

presentera sig själv. Mannen presenteras i bildtexten. I andra bilder ser personer i bilder åt 

något annat håll. I Visit Norways bilder finns det sex bilder där den föreställda personen 

ser rakt på åskådaren, och i alla andra bilder ser personer åt något annat håll. På grund av 

detta kan man påstå att också Norges bilder är hellre erbjudande än krävande. 

Distans är en sak som skapar betydelse i bilder. Med distans i bilder syftar man alltså till 

det symboliska avstånd som finns mellan betraktaren och personer som föreställs i en bild. 

Distans kan delas i personlig, social och distanserat. (se 4.2.2) Distansen i de 48 bilder som 

föreställer människor av Visit Finlands Instagram-bilder är inte alls personlig eller intim. 

Det finns inte några bilder där människor har fotograferats på sådant sätt att endast ansikte 

eller huvud och axlar syns. Det finns en bild från den 6 april 2016 som föreställer en 

kvinna och en ren där de båda är föreställda från sidoperspektiv på sådant sätt att kvinnas 

huvud, andra axeln och arm syns litet. Renen täcker en större del av bilden än kvinnan gör. 

Bilden kan tänkas vara en vanlig närbild. En annan bild från den 20 mars är också lite 

otydlig. Den presenterar en ren och en människas hand från nära distans. Denna bild kan 

också ses som en närbild. Två bilder från den 24 januari 2016 och den 15 juni 2016 

presenterar två kvinnor som är fotograferade på sådant sätt att de syns till midjan. Dessa 

bilder är sådana som är så kallade nära medelavståndsbilder. I den första av dessa bilder 

möter betraktarens blick en hunds blick som har huvudet utanför kvinnans rycksäck. En 

bild är en så kallad medelavståndsbild och föreställer en man som har skurits ungefär vid 

knäna. (se 4.2.2) Mannen står på en strand vid vattnet och har ryggen mot den som ser på 

bilden. Hans huvud och blick är vänd till väster. I bilden syns också solnedgång. Bilder har 

publicerats den 10 juni 2016. Personer i alla andra bilder föreställs som distanserade. Detta 

betyder att personer i bilder syns i helhet och tar mindre än hälften av bilden. Distansen är 

sådan att man inte hade kunnat kontakta dem. Personer i medelavståndsbilder hade kunnat 

kontaktas.  

Distansen i bilder med människor på Visit Swedens Instagram-konto är på liknande sätt 

som i Visit Finlands bilder inte personlig eller intim. Det finns två bilder där personer 

föreställs så att huvudet och axlarna syns. Den första av dessa är från den 24 februari 2016, 

och den representerar en kvinna som dricker varmt kaffe i kalla det vädret. Kvinnans 

ansikte och blick syns inte helt därför att det stiger ånga från hennes kaffekopp. Den andra 

är samma bild från den 4 maj 2016 där en man ser direkt på tittaren. Dessa bilder är 

vanliga närbilder. Nära medelavståndsbilder finns också med i de 39 Visit Swedens bilder 
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med människor. Tre bilder på Visit Sweden Instagram-bilder där människor föreställs från 

midjan uppåt kan omfattas som medelavståndsbilder. Den första av dessa bilder är från den 

9 maj 2016 och i den representeras en kvinna som står på Emporia köpcentrum i Malmö 

och tittar mot himlen ryggen mot den som ser på bilden. Den andra är från den 10 maj 

2016, och den föreställer ett barn, troligen en pojke, som står också ryggen mot åskådaren 

på ett fält. Pojken har en hatt i sin högra hand. Den tredje bilden från den 18 maj 2016 

representerar en kvinna från sidoperspektiv. Kvinnan står in i en tunnel och är vänd mot 

höger med blicken lite uppåt. En bild föreställer en man på sådant sätt att mannen syns i 

bilden ner till knäna. Denna bild är en medelavståndsbild. De andra av de 38 bilder som 

föreställer människor presenterar personer som distanserade eller på sådant sätt att i bilden 

syns bara delar av människor. Två bilder är sådana där det syns endast delar av människor. 

Distans i Visit Norways 98 bilder är som allmänt inte heller personlig. En bild som är från 

den 15 maj 2016 kan listas som en närbild. Bilden presenterar en kvinna vars ansikte och 

axlar syns i bilden. Kvinnans blick möter tittaren, och den kräver tittarens uppmärksamhet. 

Bilden är alltså krävande och nära personlig. Det finns också en annan bild som är en nära 

medelavståndsbild. Denna bild föreställer en kvinna från midjan uppåt och från 

sidoperspektiv. Kvinnan står på stranden blicken framåt till vänster, och hon ser på 

någonting som syns långt borta. Bilden har publicerats den 9 maj 2016. Fyra bilder är 

medelavståndsbilder och åtta kan ses som långa medelavståndsbilder. I dessa långa 

medelavståndsbilder syns personer i helfigurer. En exempelbild av medelavståndsbilder är 

bilden från den 14 januari 2016 som föreställer en man som står i en båt och fiskar. 

Mannen föreställs från knäna uppåt. Han står i sidoperspektiv mot läsaren. De andra 

bilderna med människor som har publicerats på Instagram-kontot visitnorway mellan den 1 

januari 2016 och den 15 juni 2016 representerar människor som distanserade eller sådana 

där det endast syns delar av människor som i Visit Swedens bilder också. De sist nämnda 

omfattar åtta bilder. Den största delen av Visit Norways bilder presenterar personer som 

distanserade på likadant sätt som Sveriges och Finlands bilder också. 

Attityder som makt och engagemang föreställs i bilder med hjälp av olika bildvinklar. En 

person i en bild kan vara fotograferad ovanifrån, underifrån eller från öga mot öga-

perspektiv. Personen kan också vara fotograferad framifrån, bakifrån eller från 

sidoperspektiv. Som redan påståtts har dessa kameravinklar och perspektiv olika slags 

betydelser i en bild. Makt och dominans skapas genom ovanifrån-, öga mot öga- och 

underifrånperspektiv. (se 4.2.3) På Instagram-kontot ourfinland har personer föreställts för 
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det mesta med 27 bilder (56 %) från öga mot öga-perspektiv. Detta betyder att det är 

maktbalans som gäller i bilder. Varken åskådaren eller den som föreställs i bilden har 

makten. Den näst största delen av dessa bilder med 15 bilder (31 %) är fotograferade 

ovanifrån, det vill säga från fågelperspektiv. I dessa bilder har betraktaren makten. Det 

tredje perspektiv som uttrycker makt är underifrån. Det kallas också för grodperspektiv (se 

4.2.3). Den omfattar sex bilder (13 %). I dessa bilder finns makten hos den som avbildas i 

bilden. 

Makt i Visit Swedens 39 bilder som föreställer människor presenteras för det mest från öga 

mot öga-perspektiv med 25 bilder (64 %). På likadant sätt som det görs i Finlands bilder. 

Ovanifrån fotograferade bilder med makten hos betraktaren omfattar 10 bilder (26 %) och 

underifrån fotograferade bilder med makten hos den som avbildas i bilden omfattar tre 

bilder (8 %). En bild (3 %) är sådan där det är svårt att säga från vilket perspektiv den har 

fotograferats. I Visit Norways bilder presenteras makt från öga mot öga-perspektiv i 57 

bilder (58 %) vilket betyder att människor föreställs för det mesta från detta perspektiv på 

kontot visitnorway också. Maktbalans gäller här också. Bilder där den som ser på bilden 

har makten omfattar 29 bilder (30 %) och bilder där den som föreställs i bilden har makten 

omfattar åtta bilder (8 %). Från fyra bilder (4 %) är det svårt att berätta bildperspektivet.  

Engagemang är en annan sak som kan uttryckas med hjälp av olika bildvinklar. De visuella 

resurserna för engagemang är framifrån-, bakifrån- och sidoperspektiv. (se 4.2.3) Fast 

engagemang kan analyseras med bilder utan människor eller djur också har jag bestämt att 

analysera den endast i bilder med människor. Visit Finlands bilder, som är med i min 

kategorisering och analys, är för det mesta fotograferade från bakifrån-perspektiv på ett 

sådant sätt att den som avbildas har ryggen mot den som ser på bilden. Bakifrånbilder 

omfattar 26 bilder (54 %) av de 48 bilderna. Som sagt uttrycker bakifrån-perspektiv 

attityder som till exempel ”exkluderande”, ”oengagerad”, inte ”engagerad” och inte 

”accepterande”. Från sidoperspektiv har man fotograferat 15 bilder (31 %) och framifrån 6 

bilder (13 %). En bild (2 %) är sådan att man inte kan säga vilket perspektiv den har 

fotograferats från. Personer som är vända mot kameran eller läsaren tittar inte alltid i 

kameran. Deras blick och ansikte kan vara vänd åt något annat håll. Också den största 

delen 20 bilder (51 %) av de 39 bilder med människor som har publicerats av Visit Sweden 

föreställer personer som är fotograferade bakifrån ryggen mot läsaren. I 12 bilder (31 %) 

representeras människor från sidoperspektiv och i fem bilder (13 %) representeras dem 

framifrån. Två bilder (5 %) är sådana där det är svårt att säga hur personer är fotograferade. 
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Av Visit Norways 98 bilder med människor har 39 bilder (40 %) fotograferats på sådant 

sätt att människor presenteras ryggen mot åskådaren. I 35 bilder (36 %) föreställs personer 

från sidoperspektiv och i 22 bilder (22 %) föreställs dem framifrån. Också två bilder (2 %) 

av Visit Norways bilder är sådana att man inte kan säga vilket perspektiv de har 

fotograferats. 

Bilder med människor presenterar människor för det mesta bakifrån i Finlands, Sveriges 

och Norges Instagram-bilder som ingår i min analys. Attityder som uttrycks i dessa bilder 

är till exempel ”exkluderande” och ”oengagerad”. Graden av engagemang i respektive 

bilder är alltså låg. Man kan tänka att dessa bilder eller personer i bilder lämnar åskådaren 

utanför det som händer i bilderna. De alltså exkluderar den som ser på bilderna. Det kan 

vara på grund av att de vill uttrycka att när man inte ännu har rest till de platser som syns i 

bilder är man inte inkluderad. På något sätt kan man också tänka att personer i dessa bilder 

presenterar platser som syns i bilder åt åskådaren. Bilder vill locka turister till dessa platser 

genom att få en känsla att också de vill uppleva platser som syns i bilder. Sedan när man 

har åkt till dessa platser är man på något sätt inkluderad. Personer i bilder som presenteras 

från sidoperspektiv uttrycker att personer i bilden inte hör till betraktarens värld eller 

socialt sammanhang (Björkvall 2009: 54–55). En del av bilder presenterar människor 

framifrån och dessa bilder vill inkludera den som ser på bilden i bildens värld. Några bilder 

och människor i dem vill på sådant sätt inkludera turisten eller den person som ser på 

bilden i deras värld.  

 

En exempelanalys 

Som ett exempelfall har jag tagit bilder som har publicerats på Finlands, Sveriges och 

Norges nationaldagar. På grund av att Sveriges och Norges nationaldagar ingår i den 

tidsperiod som analysen handlar om har också den bild, som har publicerats på Finlands 

självständighetsdag, tagits med. I detta exempelfall analyserar jag alla element som finns 

med i analysen. Den första av dessa bilder är från Visit Finlands Instagram-konto, och den 

är från den 6 december 2015. I bilden föreställs troligen en man som promenerar ensam i 

snön. Mannen har ryggen mot betraktaren, och han föreställs från öga mot öga-perspektiv 

samt är presenterad som distanserad. Framför mannen syns solnedgång, himlen och 

dimma. Man kan inte säga vart mannen är på väg. Bilden är alltså en erbjudande 

distanserad bild utan engagemang. Kategorier som bilden hör till är människor och 
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naturfenomen. Bildtexten önskar en bra självständighetsdag på finska och på engelska. Om 

man tänker på bilden av en kulturell synvinkel kan bilden symbolisera och konnotera 

Väinö Linnas verk Okänd soldat (Tuntematon sotilas) (1954). Den visas varje år på 

televisionen den 6 december. Den man som går i snön mitt i någonting och är på väg till 

någonting okänt kan tänkas stå för Linnas verk. Detta är på grund av att den har publicerats 

på Finlands självständighetsdag. 

Den andra bilden har publicerats på Visit Swedens Instagram-konto den 6 juni 2016. 

Bilden föreställer Sveriges nationaldagsfirande. Det finns en folkmassa med ryggen mot 

betraktaren som är in i någon stad och firar. Svenska flaggor och dekorationer med blått 

och gult syns i bilden. Också denna bild är en erbjudande distanserad bild utan 

engagemang. Bildkategorier den hör till är till exempel människor, föremål samt städer 

och byar. Kulturella symboler i bilden är den svenska flaggan samt blå och gul färg i 

dekorationer. Bildtexten berättar att det är Sveriges nationaldag samt gratulerar Sverige. 

Den tredje bilden är från den 17 maj 2016 från Visit Norways officiella Instagram-konto. 

Bilden föreställer en kvinna som sitter på ett berg i sidoperspektiv mot betraktaren. 

Kvinnan har en norsk flagga bredvid sig och på bakgrunden syns en stad. På samma sätt 

som Finlands och Sveriges bilder är denna bild också en erbjudande och distanserad bild. 

Det att den är presenterad från sidoperspektiv berättar att personen i bilden inte hör till 

betraktarens värld eller socialt sammanhang. Denna bild hör till bildkategorier människor, 

berg och fjäll, städer och byar, föremål samt vattenområden. Kulturella symboler i bilden 

är till exempel den norska flaggan, men också berget på grund av att det är symboliskt för 

Norge och staden Bergen på bakgrunden. Bildtexten berättar att sättet att fira Norges 

nationaldag som presenteras i bilden ser kul ut.  

 

6.4 Image av länder 

I detta avsnitt analyserar jag Finlands, Sveriges och Norges image, det vill säga den 

uppfattning som formas för åskådaren med hjälp av de forskade bilderna. I detta fall 

fungerar jag själv som mottagare och uppfattningar om respektive länder är mina egna 

tolkningar. För att få en större och klarare uppfattning om det som ligger bakom de bilder 

som av Visit Finland, Visit Sweden och Visit Norway publiceras på Instagram ställde jag 

några frågor via e-post till de personer som hos Visit Finland, Visit Sverige och Visit 

Norge tar hand om bilder och sociala medier. Frågor handlar om användning av Instagram, 
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bilder som publiceras där och mål som ligger bakom användning av Instagram. Dessa 

frågor finns listade i bilaga 1. Jag fick svar från två av de tre organisationer (se bilagorna 2 

och 3). Visit Norway hade inte möjligheter att svara på mina frågor. Visit Finland och Visit 

Sweden däremot kunde svara på dem. 

 

6.4.1 Finland 

Från Visit Finland fick jag svar av en kvinna som arbetar med Visit Finlands officiella 

webbplats och sociala medier (se bilaga 2). Kvinnan heter Noora Uusitalo och hon 

administrerar Visit Finlands officiella Instagram-konto, och har uppdaterat det under de 

senaste två år. Som allmänt om användning av Instagram berättar hon att Visit Finland 

använder Instagram på grund av att kanaler i sociala medier är viktiga för dem, och 

Instagram fungerar på ett bra sätt med tanke på deras intentioner. Instagram har blivit en 

viktig kanal för Visit Finland, och de har fått internationella efterföljare och en aktiv finsk 

publik som delar vackra bilder för dem varje dag. Hon beskriver att målet med användning 

av Instagram hos Visit Finland är att forma en bild om Finland som ett lockande turistland. 

De vill stödja resenärens drömmerifas samt ge tips till de som redan har valt att resa till 

Finland. De vill sprida kännedom om Finland med hjälp av vackra bilder. (Uusitalo 2016) 

Bilder som publiceras på Visit Finlands Instagram-konto är av god kvalitet och passande 

för Visit Finlands varumärke. Man har fångat finska landskap och stunder i dem. Under 

olika kampanjer väljs innehållen passande för kampanjer. Hashtaggar som man har använt 

i dessa bilder är till exempel #VisitFinland och #OurFinland. Om det inte finns någon 

hashtagg på dem, ber man om tillåtelse för att få använda bilder. Som deras målgrupp 

beskrivs moderna humanister. De moderna humanisterna har rest mycket samt sett världen 

och nu längtar de efter någonting nytt och olikt. För tillfället hör till deras målgrupper 

speciellt Kina, Japan, Tyskland, Frankrike, Italien och Ryssland, men på Instagram vill de 

vara så internationella som möjligt. De är glada över alla efterföljare. Bildtexterna berättar 

fakta och berättelser om Finland. Bildtexten väljs alltid med tanke på det som avbildas i 

bilden. De kan berätta fakta om olika platser eller om stämningen i bilder. (Uusitalo 2016) 

Visit Finland vill skapa en bild av Finland där man mitt i tystnaden kan lugna sig och 

slappna av, se norrsken, uppleva vintern man drömde om när man var barn och snö som 

man inte har brist på, Finland som är ett land med tusentals sjöar, stugor och bastun samt 
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njuta av friluftsmöjligheter året runt till exempel med att paddla, vandra och åka skidor. 

(Uusitalo 2016) 

Finland-bild som skapas med hjälp av de publicerade bilderna harmonierar med de tankar 

som Visit Finland själv har. Bilder berättar att det finns massor av skogar och sjöar i 

Finland. Människor presenteras mitt i naturen och naturen hör starkt till den finska 

kulturen. Finsk natur, skogar och sjöar presenteras i de flesta bilderna. Vattenområden som 

presenteras föreställer vatten som ligger stilla. Från detta kan man förstå att det är tyst och 

lugnt i Finland. I Finland kan man se norrsken och andra vackra naturfenomen. Man kan 

syssla med olika slags sommar- och vinteraktiviteter som till exempel skidåkning, 

skridskoråkning och vandring. Finland är ett land med massor av snö och man tar hand om 

renar där. Man kan också se olika vilddjur här. Finländare vandrar och tältar mycket i 

skogar, badar bastu, har sommar- och andra stugor där man tillbringar tid samt badar på 

isvak. I Finland kommer man till tystnaden nära naturen för att lugna sig och slappna av. 

Den finska naturen är vacker, mångsidig, ren samt orörd. Natur finns överallt i Finland. För 

en resenär som tycker om att tillbringa tid i lugn och ro mitt i naturen skulle Finland vara 

ett bra resemål. 

 

6.4.2 Sverige 

Från Visit Sweden fick jag svar på mina frågor av en man som tar hand om Visit Swedens 

globala PR och sociala medier samt administrerar deras globala Instagram-konto. Andra 

konton administreras av deras Internet Communication Managers. Representant för Visit 

Sweden beskriver att Visit Sweden har 11 Instagram-konton för att innehållet på kontona 

skulle passa för olika målgrupper. Han beskriver också att bilder är viktiga med tanke på 

kommunikation som tillhör destinationsmarknadsföring, och Instagram har varit en av de 

bästa plattformarna för denna kommunikation. Målet med användning av Instagram är att 

inspirera och engagera målgrupperna samt med hjälp av de publicerade bilderna få dem att 

resa till Sverige. Olika marknader har olika kommunikationsstrategier, och olika curatorer 

väljer de bilder som kommer att publiceras. Vad som kommer att publiceras beror på 

marknader. Ofta är det olika kampanjer som styr innehållen. Olika curatorer väljer med 

hjälp av hashtaggarna #visitsweden och #swedishmoments vad de publicerar. Bilder får 

inte vara politiska, olagliga eller kommersiella. (Representant för Visit Sweden 2016) 
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Ansvaret för de bilder som publiceras via olika kanaler har Visit Sweden själv. De ber 

alltid om tillåtelse för att få använda olika bilder och ger alltid hänvisningar på Instagram 

till de personer som har tagit bilder. Visit Sweden arbetar mycket med målgruppsinsikt. 

Deras målgrupp är kallad för ”den globala resenären”. De har 13 prioritetsmarknader och 

har egna kontor i 12 av dem. Bildtexter ses viktiga och de berättar för det första vem som 

äger upphovsrätten till bilden. De berättar också vilken plats bilden handlar om. Ett syfte 

med olika bildtexter är att skapa engagemang bland följarna till exempel med hjälp av 

frågor. Visit Sweden har grundliga kommunikationsstrategier för att skapa en uppfattning 

om Sverige som turistland. De arbetar samtidigt enligt en strategi som heter ”Sharing 

Sweden”. Syftet med den är att inte bara visa upp Visit Swedens bild av Sverige utan 

svenskarnas bild av Sverige. Detta är en bakgrund till deras globala konto också. 

(Representant för Visit Sweden 2016) 

Den uppfattning, det vill säga den image, som med hjälp av de publicerade bilderna skapas 

av Sverige bland mottagare skiljer inte oerhört mycket från den bilden som skapas av 

Finland. I Sverige finns det också mycket skogar, men inte lika mycket som i Finland. 

Sverige presenteras som ett vackert land med massor av olika vattenområden. Vattnet står 

ofta stilla. Naturen hör också till den svenska kulturen, och svenskar tillbringar tid i 

naturen. Uppfattningen om Sveriges natur är på samma sätt som Finlands, också tyst och 

lugn. Människor i Sverige är lugna. Man får en uppfattning att man får vara i fred I Sverige 

och att man inte har bråttom till någonstans. Sveriges natur är vacker, månsidig och orörd 

som Finlands också. Också svenska städer verkar vara lugna. Det finns mycket snö i 

Sverige, och man sköter renar där också. Svenskarna tycker om att baka och äta bakelser 

samt promenera i olika platser i lugn och ro. Man tycker om att tillbringa tid i skogen och 

också svenskar har stugor där de tillbringar tid. 

 

6.4.3 Norge 

Den image som skapas av Norge bland åskådare och mottagare skiljer sig mest från de 

andra två ländernas. Norges terräng är annorlunda i jämförelse till Finlands och Sveriges. 

Man har mycket färre skogar i Norge än i Finland eller i Sverige. Norge är ett land med 

hav och berg. I skillnad till den tysta och lugna naturen i Finland och i Sverige presenteras 

den norska natur som stark och stor. De enorma bergen ger en imponerande samt stark 

uppfattning om landets natur. Den verkar på något sätt som att vara mycket större än i 
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Finland och i Sverige. Människor vandrar och tältar på fjället istället för täta skogar. I 

Norge kan man syssla med olika slags vinter- och sommaraktiviteter som är annorlunda än 

i de två andra länderna. Man kan till exempel åka hundspann, åka slalom och paddla med 

kajak i Norge. Norrmän åker också skidor. Fiskeri är en viktig näring i flera städer och 

byar, och byar i Norge är små fiskarbyar. Terrängen är väldigt olik och även jordbruket 

händer i bergiga omständigheter med annorlunda husdjur. I Norge ser man norrsken över 

bergen och det arrangeras olika evenemang som till exempel festivaler i Norge. Människor 

i Norge sysslar mycket med olika saker och aktiviteter. Man fiskar mycket med mindre och 

större båtar. I Norge finns även vackra glaciärer. 

 

6.5 Resultat 

Bilder som har publicerats på Visit Finlands, Visit Sweden och Visit Norways officiella 

Instagram-konton under tidsperioden 1.1.–15.6.2016 skiljer sig från varandra. Det finns 

skillnader mellan dessa länder i antalet bilder i olika kategorier, men också i perspektiv och 

bildvinklar. Sverige har procentuellt minst bilder med människor, och människor i Visit 

Swedens bilder presenteras från lång distans. Visit Norway har däremot mest bilder med 

människor och det föreställs interaktion mellan människor. I Visit Swedens och Visit 

Finlands bilder presenteras människor mer ensamma och lugna. Djur och fåglar 

presenteras minst på Visit Finlands Instagram-bilder och mest på Visit Norways bilder. 

Bilder på djur och fåglar presenterar sådana djur som är kännetecknande och vanliga för 

varje land. Till exempel i Visit Norways bilder presenteras getter. Det finns skillnader och 

likheter mellan länderna. Renar sköts i alla dessa länder. 

Skogar förekommer mest i Visit Finlands bilder och minst i Visit Norways bilder. Skogar 

som avbildas i bilder är annorlunda. Finlands och Sveriges bilder representerar täta skogar 

med olika träd medan terrängen i Norge är mer öppen och trädlös. Vattenområden som 

föreställs i bilder skiljer sig för det mesta i det att vattenområden som presenteras i bilder 

på Visit Norways Instagram-konto föreställer hav medan Visit Finlands och Visit Sveriges 

bilder föreställer mindre vattenområden som älvar och sjöar. Berg och fjäll förekommer i 

Visit Norways bilder mest och minst i Visit Finlands bilder. De norska bergen och fjällen 

presenteras mycket oftare än de finska och de svenska. I Finland finns det inte några berg. 

Det finns bara fjäll. Norges annorlunda och unika topografi föreställs i nästan 60 % av 

Norges bilder. 
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Städer och byar förekommer också för det mesta i Norges bilder. I nästan alla bilder på 

städer och byar presenterar bildtexten den plats som presenteras i bilden. I Norges bilder på 

städer och byar syns den norska fiskekulturen starkt. Bilder presenterar fiskarbyar och flera 

föreställer fiskebåtar samtidigt. Också stora städer i Norge föreställs i dessa bilder. I 

Finlands och Sveriges bilder presenteras också finska och svenska städer och byar, men 

man kan inte så lätt känna till ländernas kulturer från dessa bilder. Lantsort förekommer i 

ganska få bilder. Sverige har publicerats de flesta bilderna med landsort. Också i dessa 

bilder syns Norges topografi starkt.  

Byggnader och boende föreställs i 23 % av både Finlands och Sveriges bilder. Norge har 

mindre bilder med byggnader och boende. Denna kategori är en kategori som berättar 

mycket om ländernas kulturer. Byggnader som representeras i bilder skiljer inte mycket 

från varandra mellan länderna i det som presenteras i bilder. Sedan när man tittar på hur 

olika byggnader är byggda ser man ofta skillnader. Det finns bilder på olika kända 

byggnader på varje lands Instagram-konton. Mat är en annan kategori som konnoterar 

kultur. I olika länder äter man olika slags mat och detta syns också i bilder som publiceras 

på olika länders Instagram-konton. Man ser bilder på till exempel finska och svenska 

traditionella bakelser. Fiskeri syns här också i Norges bilder. Matbilder har publicerats 

mest på Norges Instagram-konto.  

Växter och blommor var en kategori som förekom från materialet och inte omfattade flera 

bilder. De flesta bilder med blommor och växter fanns i Norges bilder. Finland hade minst 

bilder på blommor. Bilder med blommor och växter representerar något nytt och en ny 

början på något sätt. Bilder som presenterar blommor känns levande. Båtar och andra 

trafikmedel är en annan kategori som kom fram från materialet på grund av att det fanns så 

många båtar i bilder. Också båtar och andra trafikmedel föreställs mest i Norges bilder. 

Detta är logiskt på grund av att man fiskar så mycket i Norge. 

Föremål är en kategori som inbegriper sådana bilder som är svåra att kategoriseras eller 

inte kan kategoriseras på något annat sätt. Visit Norways bilder omfattar de flesta av dessa 

bilder. Till denna kategori räknas Sveriges och Norges bilder med flaggor som Norge till 

exempel har gott om. Vägar och stigar som föreställs mest i Visit Swedens bilder var 

också en kategori som förekom från materialet. När man tänker på turism och resandet kan 

man se en väg, som redan tidigare påståtts, som en symbol för någonting nytt och 

intressant. Någonting måste finnas i slutet av en väg. Norge har minst bilder med vägar och 

dessa bilder är annorlunda i jämförelse till Finlands och Sveriges bilder. Flera av dem 
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presenterar olika slags spår i snön. Naturfenomen som till exempel norrsken och 

solnedgångar förekommer i flera bilder. Sverige har mest bilder med dem och Norge 

minst. Till exempel norrskenet lockar människor till Norden. 

Bilder med människor som har publicerats av dessa tre länder är hellre erbjudande än 

krävande. En av bilders uppgifter är att locka resenärer till Finland, Sverige samt Norge 

och på grund av detta är det viktigt att dessa bilder är erbjudande. Personer i bilder 

erbjuder resemål till turister. Det finns inte många krävande bilder med i analysen. 

Personer i bilder presenteras också mest som distanserade. Personer i dessa bilder föreställs 

från en så lång distans att man inte hade kunnat kontakta dem. När man tänker på makt och 

dominans i bilder ser man att de flesta bilderna med människor har fotograferats från öga 

mot öga-perspektiv. Den som avbildas i en bild ses som att vara på samma nivå med den 

som ser på bilden. Också detta kan ses vara bra när det är fråga om bilder som ska 

marknadsföra och locka människor. Engagemang i alla de tre ländernas bilder är av låg 

grad. Man kan säga att dessa bilder med människor är hellre oengagerade än engagerade. 

Människor har fotograferats för det mesta bakifrån på ett sådant sätt att de har ryggen mot 

betraktaren. Kanske vill man med detta kommunicera att den som ser på bilden inte ännu 

är engagerad när han eller hon inte har rest till respektive länder. 

Kulturella saker och symboler syns bäst i bilder med människor, mat, städer och byar samt 

byggnader och boende. Dessa saker är dock sådana saker man ska kunna konnotera från 

bilder. Andra saker man kan med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter konnotera från 

bilder hör till traditioner och aktiviteter som båda är centrala inom turistbransch och 

turistmarknadsföring. Aktiviteter och traditioner föreställs mest i Norges bilder och minst i 

Sveriges. Kulturella symboler från olika bilder är till exempel en snöhöna, samernas 

nationaldräkt och en norsk chokladkaka. Dessa saker symboliserar inte samma saker i alla 

kulturer. 

Bildtexter som finns med på Finlands, Sveriges och Norges officiella Instagram-konton i 

samband med bilder omfattar både förankring och avbyte (se s. 15). Bildtexter berättar till 

exempel vad som är centralt i en bild. I detta fall fungerar texten eller skriften som en 

specificering för det som syns i bilden, och för bildens betydelse. Detta samband mellan 

bild och skrift kallas alltså för förankring. Bild och skrift kan också komplettera varandra 

och detta kallas för avbyte. I detta fall skapar bild och text tillsammans betydelsen. Bild 

och text kan också uttrycka samma sak och betydelse. Bildtexter som finns i samband med 

Visit Finlands, Visit Sveriges och Visit Norways Instagram-bilder förklarar till exempel 
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det som föreställs i bilder eller det som händer i bilder. Bildtexter kan också förklara 

någonting mer gällande bilder eller de saker som föreställs i dem. De ställer också frågor 

samt berättar var bilder har tagits och av vem. Alla bildtexter som är i samband med 

respektive länders Instagram-bilder är skriven på engelska förutom några undantag. De 

största skillnader mellan bildtexter på dessa Instagram-konton är att Visit Finlands och 

Visit Norges bildtexter berättar alltid någonting mer om det som föreställs i bilder. Dessa 

bildtexter handlar ofta till exempel om olika resemål, väder, kultur, traditioner samt 

aktiviteter i respektive länder. De flesta av Visit Swedens bildtexter berättar endast vem 

som har tagit bilden och var den har tagit. Några bildtexter berättar annat också. De kan 

presentera olika personer, kampanjer samt tävlingar. Bildtexter även tilltalar åskådarna. 

Bildtexter på Finlands, Sveriges och Norges Instagram-konton informerar och till exempel 

ställer frågor till mottagare och betraktare. I bildtexter finns med också hashtaggar som är 

kännetecknande för Instagram. Hashtaggar som förekommer i bildtexter av Visit Finlands 

Instagram-bilder är till exempel #visitfinland och #ourfinland. I bildtexter av Visit 

Swedens Instagram-bilder förekommer hashtaggar som till exempel #visitsweden och 

#swedishmoments, och i Visit Norways bildtexter förekommer hashtaggar #visitnorway 

och #visitnorwaynow. Bildtexter på Visit Swedens Instagram-konto ber nästan alltid 

betraktaren att tagga sina bilder med hashtaggar #visitsweden och #swedishmoments. 

Som allmänt om Finlands, Sveriges och Norges Instagram-bilder kan man säga att de är 

olika mellan länder. Finlands bilder är ganska breda och omfattande medan Sveriges bilder 

är mer detaljerade. Bilder om Finland presenterar ofta landskap och ser ut som att vara 

autentiska och inte bearbetade. Också Norges bilder ser autentiska ut medan Sveriges 

bilder ser mer bearbetade ut. Från Finlands och Norges bilder kan man lättare förstå olika 

aktiviteter man kan syssla med i respektive länder. Sverige har fler bilder där människor 

promenerar. Från flera av Finlands och Sveriges bilder får man en sådan uppfattning att 

stämningen i Finland och i Sverige är lugn och tyst. Berg i Norges bilder skapar en 

imponerande uppfattning om landets natur. Naturen i alla länder ser ut att vara ren. I 

Norges och Finlands bilder händer interaktion mellan personer medan Sveriges bilder 

föreställer vackra landskap. Bilder med ett träd eller ett fåtal träd förekommer flera gånger 

i bilder, men jag bestämde att inte skapa egen kategori för dem. Bilder med ett eller ett 

fåtal träd som inte kan kategoriseras som skogar är svåra att kategorisera, men de alla hör 

till minst en kategori. 
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7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Syftet med denna pro gradu-avhandling var att analysera bilder som har publicerats på 

Finlands, Sveriges och Norges officiella Instagram-konton ourfinland, visitsweden och 

visitnorway. Materialet bestod av 453 bilder varav 108 har publicerats på Visit Finlands 

Instagram-konto, 148 på Visit Swedens Instagram-konto och 197 på Visit Norways 

Instagram-konto. Som resultat fick jag att bilder som har publicerats på Visit Finlands, 

Visit Sveriges och Visit Norges officiella Instagram-konton påverkar respektive ländernas 

image. Bilder på dessa tre Instagram-konton är både lika och olika.  

Naturen är viktig för alla dessa tre länder, och länder marknadsförs med hjälp deras vackra 

och annorlunda naturer samt landskap. Natur och terränger är en av de största skillnader 

som framkommer i ländernas Instagram-bilder. I Finland och I Sverige har man ganska 

liknande natur och terränger medan i Norge händer allting på berg. Även jordbruket sker i 

bergliga omständigheter. I Norge har man mycket getter och även hästar har blivit vana vid 

att beta i dessa bergliga omständigheter. Naturomständigheter är det som gör Norge olikt 

till skillnad från Finland och Sverige. Allting sker i annorlunda omständigheter i Norge i 

jämförelse till de andra två länderna. 

Medan Finland och Sverige täckas av täta skogar samt olika vattenområden, är Norge 

öppet med enorma trädlösa berg. Naturfenomen syns i flera bilder, och de har blivit en del 

av marknadsföring i respektive nordiska länder. Finland, Sverige och Norge marknadsförs 

med hjälp av snö och norrsken. Visit Finland, Visit Sweden och Visit Norway erbjuder 

respektive länder för turister och resenärer samt försöker med hjälp av vackra bilder att 

locka människor till Finland, Sverige och Norge. Frågande bildtexter hjälper till med detta 

mål. Kultur, traditioner samt olika aktiviteter är saker som utöver natur och terräng 

kommer fram från bilder. Bilder med människor, mat och byggnader är exempel på bilder 

som berättar mycket om kultur samt traditioner. Fiskeri är en viktig näring i Norge. 

Enligt mig svarade jag på alla forskningsfrågor på ett lyckat sätt. Jag översåg alla bilder, 

och med hjälp av denotationer kategoriserade dem in i olika kategorier. Dessa kategorier 

och deras innehåll besvarar den första forskningsfrågan om hurdana bilder har publicerats 

på respektive ländernas officiella Instagram-konton. Genom att analysera bildvinklar och 

perspektiv fick jag som resultat att de flesta bilder som föreställer människor på alla dessa 

tre Instagram-konton har fotograferats från öga mot öga-perspektiv och är distanserade. De 

är också erbjudande och har fotograferats bakifrån. Symboler och konnotationer i bilder 
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uttrycker kulturella angelägenheter i länderna. Detta besvarar den andra forskningsfrågan. 

Med hjälp av bildernas innehåll och mina frågor till organisationer samt deras svar skapade 

jag uppfattningar om länder som en subjektiv tolkare och mottagare. Detta besvarar den 

tredje forskningsfrågan om respektive ländernas image. Dessa bilder hjälper alltså till att 

skapa en image om länder i fråga. 

Enligt vad jag vet, har liknande kategorisering av olika länders Instagram-bilder inte gjorts 

förut. Jag har inte heller hittat någon studie som handlar om olika ländernas 

imagebyggande med hjälp av bilder som publiceras på Instagram av ländernas officiella 

turistorganisationer. Likartad forskning som handlar om Instagram och 

destinationsmarknadsföring har dock gjorts. Dessutom har organisationer Visit Finland, 

Visit Sweden och Visit Norway inte forskats mycket, enligt mitt vetande. Jag har också 

analyserat till exempel makt och engagemang i bilder enligt de teorier som har diskuterats i 

teoridelen och har fått liknande resultat av mitt material (se 4.2.3 och 6.3). Dessa bilder 

som har publicerats av officiella turistorganisationer på Instagram påverkar också 

ländernas imagebyggande på samma sätt som bilder förut. Detta har också diskuterats i 

teoridelen (se 3.2). Resultaten av min analys är mina subjektiva tolkningar och kan inte 

generaliseras. Jag har analyserat bilder och deras innehåll samt uppfattningar som skapas 

med hjälp av bilder enligt mina egna erfarenheter och kunskaper. Någon annan hade 

kunnat få olika resultat av samma material. 

Denna studie kan kritiseras på grund av flera olika skäl. För det första finns inte alla bilder 

som är med i analysen av bra kvalitet. Några bilder är väldigt suddiga och man kan inte se 

vad som ligger till exempel på bakgrunden av bilder. Man kan inte heller veta om dessa 

bilder har tagits med en mobiltelefon eller med en kamera. Dessutom är resultaten på 

denna analys mina egna tolkningar samt uppfattningar, och någon annan hade kunnat få 

olika resultat av samma material. Alla människor ser på bilder på olika sätt och kan anse 

att olika saker står i fokus bilder. Man kan inte heller veta vad den som har tagit bilden har 

velat fotografera. Härutöver kan man bearbeta bilder på Instagram och med hjälp av andra 

bild editorer. Bilder på Instagram-konton i fråga har tagits samt publicerats av olika 

personer. 

Begränsningar som jag hade med min analys var till exempel upphovsrätten som förekom i 

samband med bildanvändning. Bilder på respektive Instagram-konton har inte tagits av 

personer som arbetar på organisationer eller administrerar deras Instagram-konton. På 

grund av detta har de inte upphovsrätten till alla bilder, och de kunde inte ge tillåtelse till 
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mig att använda och publicera bilder som finns på konton. Med anledning av detta kunde 

jag inte publicera bilder i min avhandling utan jag nödgades beskriva vad som föreställs i 

bilder. En annan begränsning var att en av dessa organisationer inte kunde svara på mina 

frågor. 

Finland, Sverige och Norge är alla fortfarande relativt okända länder i de internationella 

marknaderna. På grund av detta är Instagram som är ett överallt i världen fungerande 

socialt medium ett bra och fungerande sätt att sprida kännedom om landet. Det är 

fortfarande unga personer som använder Instagram för det mesta, men användningen sprids 

hela tiden även bland äldre människor. Instagram och andra sociala medier är bra kanaler 

för den internationella marknadsföringen. Också fotografering har ökat bland människor 

Personer som har föreställts på Visit Finlands, Visit Swedens och Visit Norways 

Instagram-bilder sysslar med olika slags saker. Enligt mig får man den uppfattningen att 

finländarna brukar vandra i skogar och norrmännen på berg, men det vad svenskarna 

brukar göra kommer inte lika tydligt fram från dessa bilder. Det ser ut som att människorna 

hattar och står i olika platser på Visit Swedens Instagram-bilder. Från detta härstammar 

namnet på avhandling: FINLÄNDARE VANDRAR I SKOGEN, NORRMÄN PÅ BERGET, 

MEN VAD GÖR SVENSKAR? – En studie av bilder på Instagram-kontona ourfinland, 

visitsweden och visitnorway. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Frågor till organisationer 

Frågor: 

1. Varför använder Visit Sweden Instagram? Hurdana tankar har ni hos Visit Sweden om 

Instagram? 

2. Har ni något mål med användandet av Instagram? Vad vill ni nå med de bilder som 

publiceras där? 

3. Vem administrerar ert Instagram-konto och publicerar bilder? 

 4. Hur väljer man de bilderna som kommer att bli publicerade? 

5. Vem bär ansvar för de bilderna som publiceras? Har ni till exempel någon grupp som 

bestämmer vilka och hurdana bilder publiceras? 

6. Har ni någon särskild målgrupp som följer er eller som ni vill att skulle följa er? 

Hurdana människor ni vill nå med Instagram och de bilder ni publicerar? 

7. Vad berättar bildtexter vanligtvis om bilder? Hur bestäms bildtexter? 

8. Har ni någon viss uppfattning om Sverige som turistland ni vill skapa hos efterföljare 

med hjälp av de bilderna som publiceras? 

 

Kysymyksiä: 

1. Miksi Visit Finland käyttää Instagramia? Millaisia ajatuksia Visit Finlandilla on 

Instagramista? 

2. Onko teillä jokin tavoite Instagramin käytöllä? Mitä haluatte saavuttaa siellä 

julkaistavien kuvien avulla? 

3. Kuka hallinnoi Instagram -tiliänne ja julkaisee kuvia siellä? 

4. Miten julkaistavat kuvat valitaan? 

5. Kenellä on vastuu julkaistavista kuvista? Onko teillä esimerkiksi jokin tiimi, joka 

päättää mitä ja millaisia kuvia julkaistaan? 

6. Onko teillä jokin tietty kohderyhmä, joka seuraa teitä tai jonka haluaisitte seuraavan 

teitä? Millaisia ihmisiä haluatte tavoittaa Instagramin ja siellä julkaistavien kuvien avulla? 

7. Mitä kuvatekstit tavallisesti kertovat kuvista? Miten kuvatekstit päätetään? 

8. Haluatteko luoda jonkin tietynlaisen käsityksen Suomesta matkailumaana julkaistujen 

kuvien avulla?  



 

 

 

Bilaga 2: Frågor och svar, Visit Finland 

1. Miksi Visit Finland käyttää Instagramia? Millaisia ajatuksia Visit Finlandilla on 

Instagramista? 

Sosiaalisen median kanavat ovat Visit Finlandille erittäin tärkeitä, mutta emme suinpäin 

lähde avaamaan tiliä jokaiseen uuteen sovellukseen. Instagram toimii erittäin hyvin 

meidän tarkoituksiimme, sillä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. (Uusitalo 2016) 

Instagramista on kasvanut Visit Finlandille erittäin tärkeä kanava ja olemme 

kansainvälisen yleisön lisäksi saaaneet aktiivisen suomalaisen yleisön, joka jakaa meille 

kauniita kuviaan päivästä toiseen. (Uusitalo 2016) 

2.  Onko teillä jokin tavoite Instagramin käytöllä? Mitä haluatte saavuttaa siellä 

julkaistavien kuvien avulla? 

Haluamme luoda kuvaa Suomesta houkuttelevana matkailumaana. Haluamme inspiroida 

ja tukea matkailijan haaveiluvaihetta, jolloin ollaan vasta päättämässä seuraavaa 

matkakohdetta – mutta antaa myös konkreettisia vinkkejä niille, jotka ovat jo varanneet 

matkansa Suomeen. (Uusitalo 2016) 

Suomesta tiedetään maailmalla vielä harmillisen vähän, mutta toivomme että nämä kauniit 

kuvat jättävät seuraajiimme jonkinlaisen muistijäljen seuraavaa matkakohdetta 

miettiessään. (Uusitalo 2016) 

3.  Kuka hallinnoi Instagram -tiliänne ja julkaisee kuvia siellä? 

Instagram-tiliämme halinnoin minä, Noora Uusitalo. Vastaan Visit Finlandilla meidän 

nettisivusta ja somesta. (Uusitalo 2016) 

4.  Miten julkaistavat kuvat valitaan? 

Julkaistavat kuvat ovat laadukkaita ja sopivat brändiimme - niihin on vangittu suomalaisia 

hetkiä ja maisemia. Kuviin on tägätty joko #VisitFinland tai #OurFinland. Jos kuvissa ei 

ole tägiä, pyydämme lupaa kuvan julkaisuun. Kukaan ei ole vielä sanonut ettei saa jakaa 

 (Uusitalo 2016) 

5.  Kenellä on vastuu julkaistavista kuvista? Onko teillä esimerkiksi jokin tiimi, joka 

päättää mitä ja millaisia kuvia julkaistaan? 

Olen oikeastaan saanut aika vapaat kädet tilimme kanssa. Olen päivittänyt sitä viimeiset 

kaksi vuotta. (Uusitalo 2016) 

Tiimimme luottaa ammattitaitooni eikä sen takia ole enempää puuttunut tilin sisältöön. 

Kampanjoiden aikaan sisältö räätälöidään niihin sopiviksi ja silloin saatamme jakaa 

enemmän tietyntyyppistä sisältöä. (Uusitalo 2016) 

 

 



 

 

 

6.  Onko teillä jokin tietty kohderyhmä, joka seuraa teitä tai jonka haluaisitte seuraavan 

teitä? Millaisia ihmisiä haluatte tavoittaa Instagramin ja siellä julkaistavien kuvien avulla? 

Kohderyhmäämme kuuluvat modernit humanistit. He ovat matkustelleet ja nähneet jo 

maailmaa ja kaipaavat nyt jotain uutta ja erilaista. Kohderyhmäämme kuuluu tällä 

hetkellä erityisesti Kiina, Japani, Saksa, Ranska, Italia ja Venäjä – mutta instagramissa 

koitamme olla niin kansainvälisiä kuin mahdollista. Siellä maiden rajat hämärtyvät. 

Seuraajien lokaatio ei välttämättä kerro siitä mihin kaikkialle kuva leviää, joten olemme 

iloisia kaikista seuraajistamme. (Uusitalo 2016) 

7.  Mitä kuvatekstit tavallisesti kertovat kuvista? Miten kuvatekstit päätetään? 

Kuvatekstit kertovat faktoja ja tarinoita Suomesta. Kuvatekstit päätetään aina 

kuvakohtaisesti. Joskus niissä kerrotaan faktoja lokaatiosta ja joskus ne vain tukevat 

lyhyesti ja ytimekkäästi kuvan tunnelmaa. (Uusitalo 2016) 

8.  Haluatteko luoda jonkin tietynlaisen käsityksen Suomesta matkailumaana julkaistujen 

kuvien avulla? 

Haluamme luoda kuvan Suomesta jossa: 

Voit rauhoittua ja rentoutua hiljaisuuden keskellä. 

Voit nähdä revontulet. 

Voit kokea talven josta unelmoit lapsena, lumesta ei ole täällä pulaa. 

Suomi on tuhansien järvien, mökkien ja saunojen maa. 

Voit nauttia ulkoilumahdollisuuksista ympäri vuoden – esim. melomalla, vaeltamalla, 

hiihtämällä… (Uusitalo 2016) 

  



 

 

 

Bilaga 3: Frågor och svar, Visit Sweden 

1. Varför använder Visit Sweden Instagram? Hurdana tankar har ni hos Visit Sweden om 

Instagram? 

Instagram har visat vara en av de bästa och snabbast växande plattformarna för bildburen 

kommunikation, något som blir extremt relevant för destinationsmarknadsföring. Därför 

har det länge varit en självklarhet för oss att jobba med Instagram. Vi har främst fokuserat 

på att kommunicera via våra 11 konton som våra utlandskontor har, för att bäst anpassa 

kommunikationen till målgruppen. För två år sedan passade vi även på att lansera ett 

globalt konto (@visitsweden) där vi låter olika duktiga instagrammare välja ut sina 

favoritbilder från #visitsweden och #swedishmoments. (Representant för Visit Sweden 

2016) 

2. Har ni något mål med användandet av Instagram? Vad vill ni nå med de bilder som 

publiceras där? 

Målet med närvaron på Instagram är detsamma som hela Visit Swedens vision: Att öka 

lusten till Sverige. Vi vill på olika sätt inspirera och engagera vår målgrupp kring Sverige 

som destination och på just Instagram är det bilderna av Sverige som ska göra detta. 

(Representant för Visit Sweden 2016) 

3. Vem administrerar ert Instagram-konto och publicerar bilder? 

Våra lokala Instagram-konton sköts av våra Internet Communication Managers på våra 

utlandskontor. Där finns en lokal strategi för hur de bäst driver kommunikationen på sin 

marknad. Gällande det globala kontot är det jag som administrerar det och curatorer som 

väljer ut och publicerar bilder på det. Curatorerna väljs ut genom att föregående curator 

nominerar instagrammare de stött på under arbetets gång. Sedan får varje curator 

urvalsansvaret i ca 2-3 månader. (Representant för Visit Sweden 2016) 

4. Hur väljer man de bilderna som kommer att bli publicerade? 

På respektive marknad är det den lokala strategin som styr. Ofta är innehåll 

kampanjrelaterat, där Instagram är en kanal av flera i en större strategi. För det globala 

kontot är det curatorer som har fria tyglar. Vi har en liten policy kring att vi inte ska 

publicera något politiskt, olagligt eller kommersiellt, men i övrigt är det helt upp till varje 

curator att välja bilder från hashtaggarna som hen tycker bäst representerar Sverige. 

Olika curatorer har olika smak, vilket är anledningen till att vi byter efter hand. 

(Representant för Visit Sweden 2016) 

5. Vem bär ansvar för de bilderna som publiceras? Har ni till exempel någon grupp som 

bestämmer vilka och hurdana bilder publiceras? 

Visit Sweden bär ansvar för bilderna som publiceras i våra kanaler. Vi är noga med att se 

till att upphovsrätten är skyddad och vi plockar aldrig bilder från en plattform till en 

annan utan att avtala med upphovsmakaren. På Instagram är vi noga med att alltid ge 

tydlig cred och hänvisning till upphovsmakare. (Representant för Visit Sweden 2016) 



 

 

 

6. Har ni någon särskild målgrupp som följer er eller som ni vill att skulle följa er? 

Hurdana människor ni vill nå med Instagram och de bilder ni publicerar? 

Absolut! Vi jobbat massor med målgruppsinsikt, som inte bara täcker Instagram. Vår 

övergripande målgrupp kallar vi för ”Den globala resenären” och definieras av personer 

som spenderat minst en natt utomlands det senaste året. Sedan bryter vi den denna 

målgrupp dels i olika drivkraftssegment och dels mellan våra olika priomarknader. Visit 

Sweden har 13 priomarknader och vi finns representerade med egna kontor på 12 av dem. 

(I Indien har vi ännu inget kontor. Vi har ingen Instagram-närvaro i Indien eller Kina). 

(Representant för Visit Sweden 2016) 

7. Vad berättar bildtexter vanligtvis om bilder? Hur bestäms bildtexter? 

Bildtexterna är viktiga. Om bilden inte är skapad av Visit Sweden från början är det 

viktigaste att bildtexten beskriver tydligt vem som äger upphovsrätten till bilden. Vidare så 

brukar mycket av bildinnehållet av förklarliga skäl visa upp platser i Sverige och då är det 

ju bra ifall bildtexten förklara vilken plats det handlar om. Det går också att använda 

bildtexten åt att skapa engagemang bland följarna, genom att t.ex. ställa frågor. 

(Representant för Visit Sweden 2016) 

8. Har ni någon viss uppfattning om Sverige som turistland ni vill skapa hos efterföljare 

med hjälp av de bilderna som publiceras? 

Absolut, vi har ganska genomgående kommunikationsstrategier för detta. Samtidigt 

arbetar vi mycket enligt en strategi som heter ”Sharing Sweden” som går ut på att vi ska 

visa upp svenskarnas bild av Sverige, inte bara Visit Swedens. Det är en av bakgrunderna 

till det globala kontot t.ex. (Representant för Visit Sweden 2016) 

 

 


