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Förord 
 
Studien lägger fokus på hur Visit Sweden arbetar med älgen som symbol i deras marknadsföring 

mot den internationella marknaden. Intresset för älgen och dess betydelse startade under vår B-

uppsats där vi undersökte hur vargens närvaro påverkade aktörer inom naturturism i Värmland. 

Vi kom fram till att vargen egentligen inte påverkade aktörerna i stor utsträckning och att 

majoriteten ansåg att vargens närvaro hade en positiv effekt i och med att den gav en känsla av 

vildhet och orörd natur. Vad som många av respondenterna nämnde var betydelsen av älg i 

skogarna och att den är mycket mer intressant för utländska turister (Liljedahl & Knutsson 2016). 

Ett intresse för älgen skapades därmed vilket resulterade i den här studien som förhoppningsvis 

ska ge en insikt till hur älgen som symbol kan användas i marknadsföring av en nationell 

organisation för att locka en internationell marknad. Vi vill även rikta ett speciellt stort tack till 

vår handledare Lotta Braunerhielm som har hjälpt oss under studiens process med råd och 

synpunkter samt andra lärare som varit delaktiga i vår studie. Slutligen vill vi tacka varandra för 

ett gott samarbete som har resulterat i den här studien. 

 

Liljedahl & Knutsson 2017-06-12 

Turismprogrammet vid Karlstad Universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka hur Visit Sweden har valt att arbeta med älgen som symbol i deras 

marknadsföring mot den internationella marknaden. Undersökningen baserades på en bildanalys 

över Visit Swedens webbsida samt en intervjustudie med Visit Swedens innehållsstrateg. En 

jämförelse genomfördes sedan mellan de olika empiriska resultaten för att hitta likheter och 

skillnader mellan hur Visit Sweden arbetar med älgen som symbol och hur den faktiskt framställs. 

Resultaten visar att de framställer älgen genom två olika vinklar vilket innefattar en humoristisk 

vinkel och en majestätisk. Den humoristiska vinkel finns för att skapa ett delbart material och 

urskilja sig från andra länder som också har älg och den majestätiska vinkeln används som ett sätt 

att förmedla svensk natur. Resultaten visar att dessa två vinklar inte samspelar och det finns en 

oklarhet i hur Visit Sweden egentligen arbetar med älgen som symbol och således också i sin 

markandsföringsstrategi. 

 

Nyckelord: Naturturism, vildmarksturism, älg, symbol, upplevelse, Visit Sweden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

The purpose of the study is to investigate how Visit Sweden has chosen to work with the moose 

as a symbol targeting the international market. The study was based on an image analysis of Visit 

Sweden's website and an interview study with Visit Sweden content strategist. A comparison was 

then made between the different empirical results to find similarities and differences between 

how Visit Sweden works with the moose as a symbol and how it is actually produced. The results 

show that they make the moose through two different angles which includes a humorous angle 

and a majestic. The humorous angle exists for creating a divisible material, distinguishes themself 

from other countries that also have moose. The majestic angle are used as a means of 

transmitting Swedish nature. The results show that these two angles do not interact and there is 

an uncertainty about how Visit Sweden really wants to work with the moose as a symbol and thus 

also in its marketing strategy. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Emmelin et al. (2010) är naturturism en av de bredaste och mest snabbväxande nischerna 

inom besöksnäringen. Begreppet naturturism inkluderar ett flertal aktiviteter som exempelvis 

vandring och kanotturer vilket erbjuder turisten att uppleva och aktivera sig i naturlandskapet. 

Blom et al. (2009) menar att naturlandskapet är kärnan för verksamheter som arbetar med 

naturturism där naturresurserna exempelvis kan vara fjällområden, skogar och sjöar. Sverige är ett 

av de länder där möjligheten till naturturism är omfattande med en natur som anses vara orörd, 

frisk, tyst och storslagen i jämförelse med andra länder. Även Lundmark et al. (2011) anser att 

naturen har en stor roll när det kommer till resande och även vid tillfredsställandet av människors 

behov av rekreation, vilket gör landsbygden viktig för besöksnäringen. I Sverige finns det stora 

möjligheter till naturturism eftersom Sverige har något som kallas för allemansrätten. Enligt 

Naturvårdsverket (2017) betyder allemansrätten att alla har rätt att röra sig fritt i den svenska 

naturen. Allemansrätten innebär dock att man måste visa hänsyn, både mot naturen, markägare 

och andra besökare. Sveriges allemansrätt gör Sveriges naturlandskap mer tillgängligt och öppnar 

upp för friluftsliv och rekreation. Friluftsliv blir därför ett riksintresse och används som ett 

verktyg för den kommunala samhällsplaneringen. De områden som anses ha ett riksintresse ska 

finnas med i kommunernas översikts- och detaljplanering för att främja friluftslivet. Det anses 

finnas stora fördelar med friluftsliv enligt Naturvårdsverket (2017) på grund av att en positiv 

påverkan på miljön har kunnat mätas av att man vistas i naturen i form av bevarandet av 

naturlandskapet. Allemansrätten är dock ett fenomen som inte anses vara positivt av alla utan den 

har skapat en viss problematik som innefattar att det finns oklarheter vad som egentligen är 

tillåtet att göra i naturen och inte, vilket har resulterat i att debatter har skapats. Markägare har 

speciellt uttryckt ett missnöje eftersom lagen säger att man får vistas på privat mark så länge man 

inte stör och förstör. Med den utökade naturturismen i Sverige får markägare större problem med 

att hantera hårdare tryck på skog och mark. Enligt en debattartikel från SVT (2011) följer inte 

turister reglerna med nedskräpning när de vistas på privat mark vilket skapar missnöjde bland 

markägarna. Även kommersiella verksamheter som bärplockning och vildmarksturism ifrågasätts 

eftersom det sliter på andras marker utan några konsekvenser där markägarna privat får betala för 

slitaget och nedskräpningen. Vilket skapar en problematik kring  att andra kan tjäna pengar på 

människors privata mark. 
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Vildmarksturism är en nisch inom naturturismen som enligt Ballantyne et al. (2011) innebär att 

turisten kan beskåda vildmarken eller befinna sig i den. Miljöerna kan antingen vara naturliga eller 

tillrättalagda. Syftet med vildmarksturism är mötet med vilda djur där turisten har möjlighet att 

beskåda djuren på avstånd eller på nära håll. Vildmarkturismen hjälper till att ge kunskap och 

lärdom om naturen och det har visat sig att nischen är populärt inom turism eftersom 

destinationer som arbetar med vildmarksturism har blivit mer lättillgängliga och intresset och 

medvetenheten om naturen har ökat hos människor. 

 

Enligt Svenska Jägareförbundet (2015; 2016) drar älgen i Sverige som viltdjur till sig mycket 

uppmärksamhet. Älgen har blivit en symbol för det svenska skogslandskapet och även en 

nationalsymbol med en stor roll för Sveriges natur och kultur. I Sverige finns älgen i hela landet 

förutom på Gotland. Populationen är större i norr eftersom älgen är anpassad för ett kallare 

klimat som innefattar kalla vintrar och svala somrar. Älgen som finns i Sverige heter Alces alces 

alces och finns på några andra platser i Europa. Det finns också älg av samma art i Asien och 

Nordamerika men dessa skiljer sig en aning i utseende eftersom djuret har anpassat sig till sin 

levnadsmiljö. Under sommarperioden finns det mellan 300 000- 400 000 älgar i Sverige. Älgen 

förknippas idag inte endast med jakt utan har lyckats skapa en helt egen turistindustri som bidrar 

till att en stor mängd människor som inte ägnar sig åt älgjakt beger sig ut i skogarna varje år för 

att beskåda djuret. På grund av det stora intresset för älgen finns det ett stort värde förknippat 

med djuret som är baserat på upplevelser som exempelvis älgsafaris och älgparker. Det finns även 

ett dolt värde av älgen som har skapats genom vetskapen att den existerar i de svenska skogarna. 

Även om älgen inte syns värderas känslan av att den vandrar omkring i skogarna enligt Svenska 

Jägareförbundet (2015; 2016). 

Brandin (2009) har undersökt fenomenet med turismindustrin som skapats runt älgen. Hon 

menar att intresset för älgen skapades vid Sveriges övergång från ett jordbrukssamhälle till ett 

urbaniserat samhälle, vilket har resulterat i att många människor inte har tillgång till en rural 

vardag och deras chanser för att möta älg minskar därför. Önskan att få möta vilda djur har under 

de senaste 20 åren ökat och inneburit att det idag går att beskåda och klappa älgar i exempelvis 

älgparker. Det finns en längtan att komma nära vilda djur och skapa en innerlig relation till dem. 

Även andra länder som gått från jordbruk till ett urbaniserat samhälle har visat en önskan om att 

få möta älg och andra vilda djur, och på så vis bidragit till den växande industrin. Müller et al. 

(2001) diskuterar de tyska besökarna som ett exempel på en målgrupp som attraheras av Sveriges 

naturlandskap och vildmarksturism eftersom de hyser ett stort intresse för älgen och besöker 

därmed Sverige i syfte för att besöka den svenska naturen. Intresset har gjort att Tyskarna gärna 
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köper accessoarer som är förknippat med älgen, som exempelvis örhängen som är tillverkade av 

älgspillning. De svenska varningsskyltarna för älg som finns placerade bredvid vägarna är något 

som tyskarna också anser vara av intresse och flertalet av dessa brukar skruvas ner som en form 

av souvenir att ta med sig hem. Älgen används på så vis som en symbol för att marknadsföra 

Sverige som destination genom att man har skapat en marknad kring djuret och producerar varor 

som säljs som accessoarer och skapar i och med det upplevelser där mötet mellan älgen och 

turisten blir det centrala. Urry & Larsen (2011) menar att användningen av tecken och symboler 

för att marknadsföra platser och skapa unika upplevelser är inget som är nytt. Redan på 1800-

talet började natur och landskap porträtteras för att bilderna skulle kunna medföras hem och 

visas upp. En ny syn på platser skapades och samhällsplaneringen tog hänsyn till detta för att 

skapa miljöer och symboler som skulle attrahera besökare och ge dem en unik upplevelse. 

 

1.2 Problemformulering 

Enligt Lloyd & Woodside (2013) har djur har länge ansetts som starka symboler inom 

marknadsföring. Det har visat sig att djur hjälper till att förmedla en betydelse och en mening till 

det varumärke som djuret är associerat till, de känslor och representationer som djur förmedlar 

avspeglar vad varumärket vill förknippas med. Sneddon (2015) belyser att symbolik uppstår när 

symboler tolkas samt att symbolerna ska representera något, inom den symboliska tolkningen är 

det inte producenterna utan de som tolkar symbolerna som skapar symboliska relationer. 

Producenterna är snarare en subgrupp till symboler och den symboliska tolkningen. Det går att 

tolka symboler på flera olika sätt beroende på vem som tolkar dem vilket genererar till att 

tolkningarna kan bli annorlunda. Därför kan producentens ursprungliga tanke om vad symbolen 

ska representera inte alltid stämma överens med andras tolkningar. Visit Sweden är Sveriges 

officiella webbsida för turism och reseinformation och är en nationell organisation som 

koordinerar internationell marknadsföring i samarbete med landets regionala 

turismorganisationer, de använder sig av älgen som symbol på deras webbsida för att locka 

besökare och skapa attraktivitet (Visit Sweden 2017). Eftersom älg inte förekommer på särskilt 

många platser i världen blir den något som är relativt unikt vilket skapar en möjlighet att använda 

sig av älgen som symbol för att skapa attraktivitet och locka internationella besökare till Sverige. 

Det kan finnas en problematik i att en organisation som representerar hela Sverige har makt över 

vilken information som ska marknadsföras utåt mot internationella turister. Det är enskilda 

aktörer som utövar aktiviteterna som marknadsförs av organisationen mot turisterna och de 

bestämmer därför hur upplevelsen kommer förmedlas. Det är dock inte aktörerna som 

bestämmer marknadsföringen på en internationell nivå och därför kan turister ha andra bilder av 
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hur deras upplevelse kommer vara väl på plats. Utifrån dessa tankar om hur symboler tolkas och 

hur man väljer att marknadsföra Sverige landade vi i ett syfte att belysa hur Visit Sweden arbetar 

med älgen som symbol i sin kommunikation på deras webbsida mot den internationella 

marknaden. Vi vill undersöka hur Visit Sweden arbetar med älgen som symbol och hur de vill 

framställa den i relation till hur den faktiskt porträtteras på deras webbsida. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur Sverige använder älgen som symbol i  internationell 

marknadsföring. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur arbetar Visit Sweden med älgen som symbol mot den internationella marknaden på 

deras webbsida? 

 

- Hur porträtteras älgen som symbol av Visit Sweden genom marknadsföringen på deras 

webbsida? 

 

Ovan konstaterades det att Visit Sweden är Sveriges officiella webbsida för turism och 

reseinformation och är en nationell organisation som koordinerar internationell marknadsföring i 

samarbete med landets regionala turismorganisationer, och de använder sig av älgen som symbol 

för att locka besökare och skapa attraktivitet (Visit Sweden 2017). Ett intresse uppstod att 

undersöka hur en organisation som representerar hela Sveriges besöksnäring, och inriktar sig mot 

den internationella marknaden, arbetar med älgen som symbol. För att besvara studiens syfte 

genomfördes en semiotisk bildanalys  över Visit Swedens webbsida för att se hur älgen 

porträtteras, samt en kvalitativ intervju med Visit Sweden angående deras syn på älgen och hur de 

arbetar med den. Resultaten ställdes sedan emot varandra för att se hur Visit Sweden arbetar med 

älgen och hur de vill framställa den i relation med hur den faktiskt framställs och porträtteras på 

webbsidan. 
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1.5 Disposition 

Kapitel ett beskriver studiens bakgrund där en inblick ges i vilka utgångspunkter studien tar 

avstamp i, fortsättningsvis presenteras studiens problemformulering och syfte vilket sedan 

mynnar ut i studiens forskningsfrågor. Kapitel två behandlar studiens teoretiska utgångspunkter 

för att fastställa de teorier som studien grundar sig i. Inledningsvis kommer naturturism och 

vildmarkturism att presenteras där definitioner kommer redas ut samt deras innebörd. Därefter 

kommer betydelsen av upplevelser att behandlas med koppling till älgen. Slutligen kommer det 

redogöras för bildens betydelse och innebörden av symboler och om marknadsföring av turism 

på internet. I kapitel tre presenteras studiens metod som innefattar en intervjustudie och en 

semiotisk bildanalys. Kapitlets avsnitt behandlar studiens hermeneutiska förhållningssätt, det 

vetenskapliga angreppssättet, koppling till semiotiken samt intervjustudien. Metodkapitlet kan 

således ses som en introduktion till nästkommande kapitel som behandlar det empiriska 

resultatet. Kapitel fyra behandlar det empiriska materialet som framkom av studien. Resultatet 

från intervjustudien kommer först presenteras och därefter resultatet från studiens bildanalys. I 

kapitel fem kommer de teoretiska utgångspunkterna från kapitel två att analyseras tillsammans 

med det empiriska materialet. Resultaten kommer att ställas mot varandra för att hitta likheter 

och skillnader. Kapitel sex kommer därefter att föra en diskussion med utgångspunkt från 

analysen av de teoretiska utgångspunkterna och det empiriska materialet. Studien kommer här att 

bindas ihop för att sedan besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras 

studiens slutsats. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel kommer att presentera studiens teoretiska utgångspunkter som studien tar avstamp i. Det första 

avsnittet kommer att behandla definitionen och innebörden av naturturism och vildmarksturism. Därefter kommer 

betydelsen av upplevelser och naturupplevelser att belysas. Fortsättningsvis behandlas bildens betydelse och symboler 

samt marknadsföring av turism på internet som avslutar kapitlet. 

 

2.1 Naturturism och Vildmarksturism 

Enligt Emmelin et al. (2010) är naturturism en av de bredaste och mest snabbväxande nischerna 

inom turism som inkluderar ett flertal aktiviteter och inbjuder turisten att uppleva och aktivera sig 

i naturlandskap. Vid utförandet av naturturism sker en förflyttning från turistens vardagliga miljö 

och verksamheterna som inriktar sig på naturturism behöver inte vara inriktade på att stimulera 

ett naturintresse, eftersom det inte behöver vara syftet hos turisterna som besöker dessa 

verksamheter. Naturturism kan enligt Newsome et al. (2002) delas in i tre olika kategorier 

beroende på dess förhållande till naturmiljön som baseras på huruvida turism sker i en naturmiljö, 

fokuserar på naturmiljön eller bevarar naturmiljön. Naturturism har visat sig öka snabbare än 

generell turism och 60 % av internationella turister går under kategorin naturturister enligt 

Mehmetoglu (2007) och  naturturister kan delas in i fyra olika kategorier enligt Lindberg (1991). 

Den första kategorin är hardcore naturturisten som antingen kan vara forskare inom ämnet eller 

deltagare i designade turer inom naturturism som ägnar sig åt utbildning och aktiviteter som 

exempelvis städning i naturen. Den andra kategorin är den dedikerade naturturisten som 

innefattar människor som beger sig till naturskyddade områden för att få en bättre förståelse för 

områdets naturliga, kulturella och lokala historia. Den tredje kategorin innefattar den traditionella 

naturturisten som besöker destinationer med inslag av naturturism för att ägna sig åt något 

ovanligt. Den sista kategorin är den tillfälliga naturturisten som engagerar sig i naturupplevelser 

på sidan av en bredare kontext. Blom et al. (2009) benämner att naturen är kärnan för 

verksamheter som arbetar med naturturism där naturresurserna exempelvis kan vara 

fjällområden, skogar och sjöar. Sverige är ett av de länder där möjligheten till naturturism är 

omfattande med en natur som anses vara orörd, frisk, tyst och storslagen i jämförelse med andra 

länder. Naturturism har fem olika resursområden som nischen arbetar utifrån. Det har visat sig 

att Sveriges orörda natur, vildmark och klimat i form av nationalparker, naturreservat och 

skidområden attraherar en stor mängd turister då människor önskar komma ut i naturens 

stillsamhet i kontrast till samhällets hektiska vardag, som innefattar det första resurs området. 

Den andra resursen är naturens sevärdheter som finns utspridda i Sveriges regioner och orter 

som exempelvis raukarna på Gotland som anses vara ett unik sevärdhet för destinationen. Den 
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tredje resursen är tillrättaläggning av naturen i form av anläggningar för att göra det lättare för 

turisten i utförandet av olika aktiviteter samtidigt som naturområden skyddas som exempelvis 

vandringsleder eller skidanläggningar. Den fjärde resursen är användningen av naturen som 

näringsverksamhet som exempelvis byggnationer av olika anläggningar som tidigare har 

benämnts. Naturturismens femte och sista resurs är att naturen ska användas för att öka 

kunskapen om naturen, detta är viktigt för att människor ska få en bättre förståelse för naturen 

och för att den i framtiden ska kunna skyddas. Djurparker och akvarier hjälper till att bevara och 

förmedla kunskap om olika djurarter. Ett exempel är Borås djurpark som har svenska djur som 

varg och älg men det finns även andra djurparker som inriktar sig på mer exotiska djur för att 

locka turister. Det finns en önskan hos turister att veta mer om naturen och kunskap som kan ges 

genom exempelvis djurparker är därför viktigt. Naturen har enligt Lundmark et al. (2011) en stor 

roll när det kommer till resande och även vid tillfredsställandet av människors behov av 

rekreation vilket gör landsbygden viktig för besöksnäringen. Även Blom et al. (2009) anser att det 

finns en dragningskraft till naturen där inslag av naturupplevelser på semestern har blivit en viktig 

del. 

 

2.1.1 Vildmarksturism  

En nisch inom naturturism är vildmarksturism som enligt Ballantyne et al. (2011) innebär att 

turisten kan beskåda vildmarken eller befinna sig i den, miljöerna kan antingen vara naturliga eller 

tillrättalagda. Det går att dela in vildmarksturism i sju olika kategorier vilket innefattar naturturism 

med inslag av djurliv, platser som erbjuder möjligheter till omfattande djurliv, uppbyggda platser 

som baseras på djurliv, djur åskådning med en specifik inriktning, guidade turer i djurens naturliga 

hemmiljö, guidade turer med inslag av spänning samt turer som baseras på fiske och jakt. Syftet 

med vildmarksturism är mötet med djur där turisten har möjlighet att beskåda djuren på avstånd 

eller på nära håll. Vildmarkturismen hjälper till att ge kunskap och lärdom om naturen och det 

har visat sig att nischen är en populär turism eftersom destinationer som arbetar med 

vildmarksturism har blivit mer lättillgängliga, samt har intresset och medvetenheten om naturen 

ökat hos människor. Den ger även besökare möjligheten att återförena sig med naturen eftersom 

många människor idag lever i urbaniserade områden. Turismupplevelser som är baserade på 

direktkontakt med naturen har visat sig ge en positiv och lärorik upplevelse till besökarna. 

Besökare kan genom vildmarksturism få en bättre förståelse för naturen och dess begränsade 

resurser genom att de skapar känslomässiga band under sin vistelse i naturen. Genom deras 

känslomässiga band till naturen skapas en bättre förståelse för den vilket bidrar till att besökare 

blir mer mån om att skydda naturen. De lärorika aspekterna som vildmarksturism bidrar till är 
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inte endast den positiva aspekten för besökarna, det har också visat sig att de lärorika inslagen 

bidrar positivt till besökarens helhetsupplevelse. När besökaren får se arter som är stora eller 

ovanliga, får möjligheten att komma nära djuren i deras naturliga miljö och lära sig om dem bidrar 

det till besökarens tillfredsställelse av upplevelsen (Ballantyne et al. 2011). 

 

2.2 Upplevelser 

Enligt Vespestad et al. (2011) har naturupplevelser blivit en central aktivitet i människors 

vardagliga liv och det blir därför alltmer svårare att skilja på naturturism och rekreation. Turister 

deltar även i naturupplevelser under sin semester där upplevelserna inte behöver vara 

kommersialiserade. Naturupplevelser inkluderas till naturturism och upplevelseekonomin när 

upplevelserna innefattar kommersiella intressen. Kommersialiseringen bidrar till ett ökat värde av 

upplevelsen som behöver förmedlas från producent till konsument. Upplevelseekonomin enligt 

Fernström (2005) handlar om att skapa upplevelser för turisten som är minnesvärda som gör att 

minnet av upplevelsen eller anläggningen länge lever kvar hos turisten. Människor är olika 

individer vilket genererar till att upplevelsens uppfattning kan ta sin form på olika sätt som kan 

påverka dem känslomässigt eller personligt i bidragandet till deras minne av upplevelsen. Den 

centrala aspekten i en upplevelse är att turisten är en medproducent till upplevelsen eftersom de 

är integrerade i verksamheten. En minnesvärd upplevelse innehåller fyra olika upplevelser som är 

baserade på underhållning, utbildning, estetik samt eskapism. Turisten deltagande kan vara både 

passivt och aktivt beroende på vilken form av upplevelse de befinner sig i. Upplevelsen som 

innehåller underhållning är menad för att roa turisten där deras trivsel står i fokus och estetiken 

ska ge turisten en upplevelse av exempelvis skönhet eller kultur. I dessa två upplevelseformer är 

turisten passiv i sitt deltagande. I upplevelsen som berör utbildning är syftet att upplevelsen ska 

vara lärorik, turisten ska efter upplevelsen känna att de har lärt sig något. I den sista 

upplevelseformen eskapism involveras och aktiveras turisten i upplevelsen, i de två sista 

upplevelserna är turisten aktiv i sitt deltagande. Upplevelseekonomin benämner ofta kulturella 

upplevelser men behöver inrikta sig mer på naturupplevelser enligt Vespestad et al. (2011).  

Även Hanefors & Mossberg (2007) diskuterar vikten av upplevelser och hur man kan skapa ett 

upplevelserum åt turister. Vissa aktörer har som syfte att skapa upplevelser åt turister, exempelvis 

temaparker som Kolmården, medans andra aktörer nöjer sig med att tillfredsställa turisternas 

grundläggande behov, exempelvis en lunchrestaurang. Båda aktörerna ägnar sig dock åt att skapa 

ett upplevelserum åt turisten, fast i olika grad och i olika syften. Även turisten är med och skapar 

upplevelsen eftersom de är de centrala delarna i upplevelsen. Alla komponenter i mötet mellan 
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turisten och aktör spelar in och skapar upplevelserummet. Ett upplevelserum ska helst vara något 

annorlunda, som fångar turistens sinnen och som den sen kommer ihåg och berättar för andra 

om. För att turisten ska bli involverad i upplevelsen behövs tre komponenter, där den första är 

att leva med upplevelsen (socialt), leva sig in i upplevelsen (fysiskt) och tänka sig in i upplevelsen 

(mentalt). Därför är upplevelserummet en sammansättning av flera komponenter som interagerar 

med varandra och skapar sociala-, fysiska- och mentala rum. 

 

Det finns en mängd olika upplevelser inom besöksnäringen där naturupplevelser enligt 

Fernström (2005) är en av Sveriges största tillgångar eftersom landet har något att erbjuda för alla 

som exempelvis jakt, fiske eller vandringsupplevelser. Det finns oftast ett kärnintresse hos 

kunden som exempelvis jakt som lockar till upplevelsen men andra kringaktiviteter, som mat och 

boendemöjligheter, är också av betydelse. Det är viktigt för regioner att hitta sina utmärkande 

drag för att sedan kunna skapa upplevelser och attraktioner kring dessa. I den naturbaserade 

turismen så är det flera komponenter som är avgörande för att turisten ska få en fulländad 

upplevelse enligt Bertella (2016), vilket innefattar naturens geologi och vegetation, de naturliga 

fenomenen samt djuren. Detta är något som aktörer i naturbaserad turism drar nytta av där de 

använder komponenterna till sina kommersiella intressen. Genom naturens miljö och dess sociala 

möten som utspelas där skapar turisterna kognitiva och känslomässiga band. Studier har visat att 

mötet med vilda djur har en stor betydelse för att turisterna ska kunna få en helhetsupplevelse. 

 

Brandin (2009) menar att det finns en längtan att få nära kontakt med djur i den turistiska 

upplevelsen och framförallt älgen. Platser där man kan möta älgen har blivit en central plattform 

där skapandet av älgparker har blivit ett populärt besöksmål. Möjligheten att få möta älgen i sitt 

vardagliga liv är något som många inte har möjlighet till och därför är älgparker och guidade 

älgturer en möjlighet att få uppleva älgen på nära håll. Consuelo (2015) menar att älgparker och 

mötet med älgen bidrar med att skapa en upplevelse genom att få mata och klappa den, turister 

har en önskan att förstå sig på älgen och ha en dialog med den. Genom att ta bilder av älgen som 

turisterna kan visa för nära och kära så konsumerar de platsen, upplevelsen och landskapen men 

de har även möjlighet att återskapa upplevelsen genom bilderna i efterhand. Nästa avsnitt 

kommer därför ta upp bildens betydelse samt innebörden av symboler.  
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2.3 Bildens betydelse och symboler 

Enligt Urry & Larsen (2011) började ett visuellt sinne att växa fram under 1800-talet genom 

utvecklingen av camera obscura (en föregångare till våra kameror idag), Claude Glasses (en spegel 

som gör landskapet mer porträttlikt och används för målning), guideböcker och mer allmän 

kunskap om olika rutter. Speciellt utvecklingen av camera obscura och Claude Glasses var viktig 

eftersom det gav en möjlighet att ta med sig platsen hem och det ändrade synen på naturen. Den 

blev mindre vild då vi kunde “tämja den” och vi började se på platser vi besökte med nya ögon. 

Naturen började ses som tavlor och romantiserades, den nya synen på natur och landskap har 

fortsatt även in i det moderna samhället där man med olika medel försöker att porträttera natur, 

landskap och stadsmiljöer efter den syn man vill förmedla. Från 1840-talet hade kameran kommit 

in i våra liv och gav oss nya möjligheter att fånga den besökta platsen och ta med oss den hem. 

Resande fotografer besökte och undersökte fjärran platser samt skapade spektakulära displayer 

som ledde till att man såg på världen med turistisk nyfikenhet. De resande fotograferna försåg 

människor med en simulerad mobil upplevelse som tog landsbygden, historia och exotiska platser 

till tidens metropoler. Vilket resulterade i en fortplantning av bilder och en geografisk möjlighet 

att se det som tidigare varit osynligt, med utvecklingen av fotografier började man kunna 

massproducera bilder. Platser blir resande, samhöriga med andra platser och går att konsumera på 

avstånd. Bilder speglar och representerar inte längre platser utan delvis skapar dem, kulturellt, 

socialt och materiellt. 

 

Urry & Larsen (2011) beskriver hur digitaliseringen kom i vårt moderna samhälle vilket har lett 

till att analoga bilder mer eller mindre har dött ut och de digitala bilderna har tagit över. Bilder är 

idag massproducerade och sprids genom datorer, mobiltelefoner, internet och speciellt genom 

nätverkssajter. Få turister tar fortfarande bilder med analoga kameror eftersom många mobiler 

producerar kort med bra kvalitet. Digitaliseringen har också inneburit en ekonomisk fördel 

eftersom bilderna inte behöver lämnas in på framkallning för att kunna synas. Digitala bilder gör 

fotografier ögonblickliga, mobila och går att konsumera direkt på skärmen. Digitala bilder 

representerar vad som händer här och nu, bilderna reser tidlöst och mottagaren kan se 

evenemang som händer i riktig tid. Bilderna som tas av turister har också stor spridning och är 

tagna med kvalitet eftersom mobiltelefoner ger en möjlighet att radera och ta nya bilder under en 

kort tidsperiod. Bilderna som väljs ut som bra bilder av turisterna hamnar sedan på nätverkssidor 

som Facebook, Instagram, Flickr etc. och skickas via email samt hamnar på andra skärmar runt 

om i världen. På så vis lever också bilderna vidare längre men de kan också ha en kortare 

levnadstid då nya och bättre bilder tas konstant och ersätter de gamla. Även exotisism och 
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antroploigiska bilder är populära att skapa marknadsföring genom, de skapar extraordinära 

turismgeografier av mytiska “de andra”. Kommersiella bilder är ofta skapade för att tittaren ska 

kunna drömma sig in i bilden, där tittarens önskningar och nöjen väntar. Typiska exempel på det 

finns att hitta i resemagasin där tomma stränder med en horisonten diagonalt över bilden. Andra 

bilder presenterar turisten i bilderna där platsen känns mer åtkomlig och turisten får en känsla av 

att det skulle kunna vara den på bilden. Vidare så finns det också ofta en text som fokuserar på 

jaget. Bilderna transporterar oss in i fantasin men till platser som faktiskt existerar. Vi kommer nu 

övergå från bildens betydelse och framväxt till innebörden av symboler. 

  

För att något ska kunna vara en symbol måste det enligt Sneddon (2015) finnas något att tolka 

och det måste finnas en speciell grund för tolkandet av den symboliska tolkningen. Traditionellt 

används ordet symbol för att referera till ett tecken eller en representation av något. Det finns 

dock skillnader mellan tecken och symboler även om en symbol kan innehålla tecken. Symboler 

representerar oftast flera underliggande faktorer och kan därför ses som polygama medan ett 

tecken står för en sak. Symboler behöver dock inte vara polygama utan kan också vara 

monogama eftersom de innehåller tecken men det är väldigt vanligt att det finns flera meningar 

inom en symbol och i princip kan allt vara en symbol. Enligt Lloyd & Woodside (2013) har djur 

länge ansetts som en stark symbol för marknadsföring och har använts i anknytning till just detta 

för olika varumärken. Djuren ska verka som en symbol och ge en känsla av vad varumärket 

representerar och vad de vill förmedla till sina konsumenter. Det finns en mängd olika djur som 

används i syfte för detta som exempelvis lejon och tigrar som anses ge ett intryck av stolthet och 

styrka, elefanten och noshörningen representerar storhet samt hästen som anses ge ett dominant 

intryck. Det har visat sig att djuren hjälper till att förmedla en betydelse och en mening till det 

varumärke som djuret är associerat till. 

  

Enligt Sneddon (2015) är symboler nödvändigt för kommunikation med ord och texter men 

symboler behöver inte bara innebära kommunikativa texter. Något kan vara en symbol oavsett 

om en person vill sända ett budskap eller inte. Vad som krävs för att symbolik ska uppstå är att 

symbolen tolkas och att den står för något. Det är också viktigt att förstå att när det kommer till 

symbolik så är det de som tolkar symbolerna, inte producenterna, som är det viktiga för 

symboliska relationer. Producenterna är snarare en subgrupp till symboler och den symboliska 

tolkningen. Inom symbolisk tolkning går det att tolka symboler på flera olika sätt och beroende 

på vem som tolkar dem kan tolkningarna blir annorlunda. Därför kan producentens ursprungliga 

tanke om vad symbolen skulle representera inte alltid stämma eftersom andra kan tolka den 
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annorlunda. Producenten av symboliken hamnar i periferin och det är människor som tolkar 

symboliken som bestämmer vad den i slutändan betyder. Bilder och symboler inom turism 

behöver kommuniceras och ett tillvägagångssätt är kommunikation via internet. Nästa avsnitt 

kommer därför behandla marknadsföring av turism på internet. 

 

2.4 Marknadsföring av turism på internet 

I början av 1960-talet blev marknadsföring av turismprodukter allt mer vanligt tack vare en hög 

efterfrågan av produkterna. Detta fortsatte in i vårt moderna samhälle tack vare exempelvis 

internets framkomst samt förbättrad ekonomi och transport. Genom att sälja upplevelser, känslor 

och förväntningar ställs särskilda krav på marknadsföringen inom turism. Turismprodukten är en 

produkt som består antingen av service eller en tjänst, tillgängligheten skapas vid en speciell tid på 

en speciell plats för kunden som då måste transportera sig till produkten. Produkten består av 

flera karaktärsdrag som exempelvis att den produceras och konsumeras samtidigt samt att den 

skapar förväntningar hos kunden (Grip- Röst et al. 2003). Enligt Kotler et al. (2013) finns det ett 

flertal kommunikationskanaler att använda sig av inom marknadsföring som exempelvis 

opersonliga kommunikationskanaler eller word-of-mouth.  

  

Enligt Middleton et al. (2009) har marknadsföring på internet, som är en opersonlig 

kommunikationskanal, blivit en central plattform att använda sig av när det kommer till 

kommunikation där alternativa marknadsföringskanaler anses vara en minoritet. En webbsidas 

huvudsyfte är att bidra med information, men effektiviteten förstärks om kunden har möjlighet 

att beställa och betala sin produkt på hemsidan. Organisationer har via internet möjlighet att 

erbjuda en turismprodukt som är skräddarsydd och prissatt, samt att kunden har möjlighet att 

betala för produkten och få sina handlingar levererade i samma ögonblick som betalningen av 

produkten är genomförd. Det finns idag ett flertal olika webbsidor som förmedlar reserelaterad 

information vilket gör att kunderna har många olika alternativ att välja på. Det är därför viktigt att 

kommunikationen på webbsidan lyckas attrahera kunder. Det finns ett flertal aspekter att ta 

hänsyn till vid framställandet av en effektiv webbsida. För det första behöver företag se till att 

informationen på webbsidan är relevant, uppdaterad och lättförståelig. Webbsidan behöver även 

vara lätt att navigera sig på där designen och eventuella animationer inte ska avleda besökaren i 

sitt sökande efter information. Det ska inte heller krävas mer än tre “klick” från webbsidans 

startsida förrän besökaren ska hitta informationen de söker efter. Slutligen behöver företagen 

skapa en webbsida som genererar till att besökaren vill återkomma genom exempelvis 

underhållning och humor som fångar besökarens intresse. Det finns även företag som genom sin 
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webbsida vill uppnå en viral marknadsföring, word-of mouth (mun till mun), som innebär att 

besökare berättar om företagets webbsida till vänner och familj. Marknadsföring via mun till mun 

är ett känt marknadsföringsfenomen men har fått större effekt tack vare ett ökat användande av 

internet. Ett effektivt sätt för företag att stimulera en viral marknadsföring är att skapa en 

webbsida som väcker ett intresse hos besökare som genererar till att de vill rekommendera 

webbsidan vidare till andra enligt Middleton et al. (2009).  

 

Nu när de teoretiska utgångspunkterna som studien tar avstamp i är fastställda kommer nästkommande kapitel 

behandla den metod som använts för att samla in studiens empiriska material. 
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3. Metod 

Studien har genomförts i två steg med en kombination av en intervjustudie för att studera hur Visit Swedens 

arbetar med älgen som symbol samt en bildanalys av Visit Swedens webbsida för att se hur älgen porträtteras. 

Detta kapitel presenterar således utgångspunkterna för studiens metod och genomförandet.   

 

3.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 

Studien har utgått från en kvalitativ ansats där vi tolkar texter från olika håll, vilket betyder att 

begreppet tolkning är en ständig återkommande utgångspunkt för studiens syfte, 

forskningsfrågor, metod, empiri, analys och diskussion samt slutsats. Enligt Kvale (1997) 

innefattar hermeneutiken tolkning av texter. Ett vetenskapligt förhållningssätt med tolkning i 

fokus blev därför relevant i studien för att tolka insamlat material. För att sätta detta i relation till 

vår metodologi genomförs en intervjustudie och enligt Kvale (1997) tolkas en forskningsintervju 

med ett hermeneutiskt förhållningssätt både vid skapandet och vid tolkandet av texten. Vi har 

även bidragit med att skapa de texter som produceras eftersom vi har haft möjlighet att kunna 

förhandla med respondenten om sin tolkning. Texten som framkommer från forskningsintervjun 

är således inte en given litterär text utan framträder samtidigt som den tolkas. Vilket betyder att vi 

har varit delaktiga i skapandet av materialet som framkommit vilket vi sedan också tolkat. Det 

syns inte bara på intervjustudien utan även vid bildanalysen som skapats genom att vi har tolkat 

bilderna utefter en konstruerad bildanalysmodell (se Bilaga 2).  

 

Enligt Kvale (1997) går den hermeneutiska tolkningen ut på att genom en texts mening få en 

giltig och gemensam förståelse. Inom forskningsintervjun förvandlas den muntliga diskursen till 

texter som ska tolkas. Hermeneutiken kastar ljus över den muntliga dialog som skapar de texter 

som tolkas och sedan kartlägger den process där texterna tolkas. En hermeneutiskt texttolkning 

sker i en process där de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening. De 

enskilda delarna kan ändra textens helhetliga mening och den helhetliga meningen kan då 

förändra meningen hos de enskilda delarna. Hermeneutiken handlar alltså om ständig växling 

mellan delar och helhet. Studiens två angreppssätt med intervju och bildanalys hamnar enligt 

Patel & Davidson (2003); Johannessen & Tufte (2002) och Larsen (2009) i facket för mjuk och 

kvalitativ data och var således det som avgjorde vårt val av ett kvalitativt angreppssätt. Med 

avstamp i hermeneutiken gav det kvalitativa angreppssättet oss också rätt beståndsdelar för att 

förstå meningssammanband och kunna tolka dessa för att sedan få den helhet vi eftersträvade. 

 

https://www.google.se/search?biw=1366&bih=613&q=hur+portr%C3%A4tteras&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiwn7nz_pHSAhVHBywKHQTxALoQvwUIFygA
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Enligt Kvale (1997) är den hermeneutiska cirkeln en oändlig process, den upphör dock när en 

rimlig mening har uppnåtts. I studien har vi tolkat delar från både litteratur, intervju och 

bildanalys för att sedan sätta ihop delarna till en helhet som ska tolkas. Helheten kan ändra 

delarnas betydelse och sedan ändra helheten igen. Eftersom studien utgår från olika metoder som 

ställs mot varandra är den hermeneutiska cirkeln ett bra redskap att använda för att veta när 

forskningen har kommit till en rimlig gräns och helhet. Ett mer omfattande material hade varit 

önskvärt i studien men studiens empiriska material gav oss ändå ett resultat som visar hur Visit 

Sweden arbetar med älgen som symbol. När vi tolkade det insamlande materialet tolkade vi först 

bildanalysen och intervjustudien som delar för att sedan sätta ihop dem till en större helhet. 

Analysen av delarna och helheten avslutades när vi uppnått en rimlig mening och mättnad med 

det material som fanns att tillgå.  

 

3.2 Vetenskapligt angreppsätt  

Studien utgår från ett kvalitativt angreppssätt eftersom det fanns en önskan att tolka och förstå 

världen vilket resulterade i både en djupgående intervju och bildanalys. Det kvalitativa 

angreppssättet lämpade sig bra för studien som med en mindre mängd data skulle belysa och 

förstå ett större fenomen. Enligt Patel & Davidson (2003); Johannessen & Tufte (2002) och 

Larsen (2009) finns det vid vetenskaplig forskning flera olika typer av angreppssätt att använda 

sig av till forskning för insamlande av data. Två vanliga angreppssätt för detta är kvalitativa och 

kvantitativa ansatser, de två ansatserna syftar till hur information har samlats in, genererats, 

bearbetas och analyseras. I kvalitativa ansatser arbetar forskaren med mjuk data där texter 

behandlas och tolkas. En helhetsförståelse kan uppnås med en kvalitativ metod eftersom den går 

på djupet och forskaren har möjlighet att få ut en fylligare och mer detaljerad information 

angående fenomenet som forskaren undersöker. På grund av det kvalitativa angreppssättet som 

kan generera till en helhetsförståelse valde vi bort det kvantitativa angreppssättet eftersom det 

inte skulle ge oss den djupgående tolkning vi strävade efter i studien. För att få en 

helhetsförståelse över hur Visit Sweden har valt att arbeta med älgen som symbol i deras 

marknadsföring mot den internationella marknaden valde vi att utgå från Visit Sweden på grund 

av deras roll som Sveriges officiella webbsida för turism och reseinformation (Visit Sweden 

2017). Då endast en organisation var inblandad i studien valdes en intervju för att kunna gå på 

djupet och få ut en mer fylligare och detaljerad information, vilket inte hade genererats vid 

exempelvis enkäter. 
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Vi ville även undersöka hur älgen faktiskt porträtteras och valde därför att göra en bildanalys där 

vi tolkade bilder på Visit Swedens webbsida. Bildbaserad forskning kan enligt Denscombe (2006) 

ge forskaren information och en insikt till olika fenomen som inte texter eller siffror, som är en 

stor del i kvantitativ metod, kan bidra med. Det är också de visuella bilderna som är det primära 

och den data som undersökningen utgår ifrån, genom att studera bilder kan forskaren få fram 

information som den verkligen är samt få en insikt i hur saker framställs när det kommer till 

symbolik och dolda budskap.  

 

3.3 Intervjustudien 

En intervjustudie genomfördes för att belysa hur Visit Sweden arbetar med älgen som symbol i 

deras marknadsföring mot den internationella marknaden. Intervjustudien genomfördes med en 

halvstrukturerad intervjuform vilket enligt Kvale (1997) innebär att intervjun omfattas av en rad 

teman och förslag till relevanta frågor, men det finns en chans att följa nya spår i intervjun som 

kan uppkomma beroende på de svar som respondenten ger. Detta styrks även av Johannessen & 

Tufte (2002) som menar att halvstrukturerade intervjuer är uppbyggda efter en intervjuguide som 

baseras på teman och generella frågor som forskaren tar upp under intervjun, det är inget 

frågeformulär och intervjuguidens (se Bilaga 1) teman är baserade på studiens forskningsfrågor 

och teoretiska utgångspunkter. Intervjuguiden kan innehålla underfrågor som kan bidra till att 

studiens teman fördjupas och täcks. Studiens teman följs ofta i en ordningsföljd men kan komma 

att förändras under intervjuns gång då respondenten kan ta upp ett annat tema som är intressant 

för forskaren. Patel & Davidson (2003) menar att meningen med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att det ska bli ett flöde i samtalet där forskaren ska hjälpa respondenten att 

skapa ett sammanhängande resonemang, dock är det viktigt att forskaren är försiktig så att den 

inte själv skapar ett resonemang åt respondenten. I intervjun följdes den halvstrukturerade 

intervjuformen vilket gav oss och respondenten större frihet under intervjun. Intervjuformen gav 

möjligheten att skapa det flöde där intervjun blev mer som ett samtal mellan oss och 

respondenten. Eftersom vi var med och producerade texten ville vi ha en möjlighet att kunna 

byta ordningsföljd på frågorna så att de passade respondentens resonemang lättare och på så vis 

bidrog det också till ett bättre samtalsflöde. Temana i studien blev Visit Sweden, Naturturism och 

Vildmarksturism, Upplevelser, Bildens betydelse och symboler. Temana valdes på grund av de 

syftar till att besvara forskningsfrågorna men är också de teman som är studiens utgångspunkter. 

Om respondenten tog upp nya spår som ansågs intressanta under intervjun följdes dessa för att 

skapa ett bra flöde, och för en chans att belysa frågor vi inte tänkt på innan. Detta för att undvika 



17 

 

att styra respondentens resonemang för mycket, eftersom studien tar avstamp i hermeneutiken 

ville vi tolka respondentens resonemang och då är dessa av intresse oavsett vilka uttryck de tog. 

 

3.3.1 Urval  

Urvalet baserades på Visit Sweden eftersom Visit Sweden är Sveriges officiella webbsida för 

turism och reseinformation, det är en nationell organisation som koordinerar internationell 

marknadsföring i samarbete med landets regionala turismorganisationer och använder sig av älgen 

som symbol för att locka besökare och skapa attraktivitet (Visit Sweden 2017), som tidigare 

konstaterats. Vi ville gå in på djupet och undersöka hur en organisation som representerar hela 

Sveriges besöksnäring marknadsför älgen som symbol mot den internationella marknaden. Vi 

valde att utgå ifrån organisationens webbsida för att undersöka hur älgen framställs, under 

intervjun framkom det att organisationen använder webbsidan som sin primära 

marknadsföringskanal och tryckt material produceras inte av organisationen och därför blev 

webbsidan studiens utgångspunkt. Ett första mail skickades ut till organisationen för att 

undersöka om det fanns ett intresse att delta i studien. Efter mailutskicket fick vi kontakt med 

studiens respondent som har arbetsbefattningen innehållsstrateg i organisationen. Respondenten 

ansågs enligt Visit Sweden vara den person som var bäst lämpad att kunna besvara våra frågor 

vilket var det vi utgick ifrån. Enligt Johannessen & Tufte (2002) sker insamling av kvalitativ data 

via mindre urval som inte är framtagna slumpmässigt. Det sker istället ett strategiskt urval som 

innebär att forskaren själv väljer sina respondenter där forskaren baserar sitt val på 

respondenternas lämplighet. Vilka respondenter forskaren väljer samt antalet av respondenter ska 

vara lämpligt för att forskningsfrågorna ska kunna besvaras. Ett strategiskt urval kan baseras på 

flertalet olika aspekter där det första är ett intensivt urval där det finns en önskan att ha med 

respondenter i studien som sitter på omfattande information. Det andra är snöbollsmetoden där 

respondenterna väljs ut genom att forskaren hör sig för vilken person som är mest lämplig att ha 

med i studien, baserat på personens kunskap i det tema forskaren undersöker. I vår studie 

genomfördes först ett strategiskt urval med tanken att ett mindre antal respondenter skulle ge oss 

den information vi sökte. Det första mailutskicket blev det strategiska urvalet i studien där 

studiens syfte och forskningsfrågor förklarades. Visit Sweden riktade oss sedan mot studiens 

respondent som ansågs av organisationen var bäst lämpad att kunna besvara forskningsfrågorna 

som då genererade till snöbollsmetoden. I det här fallet baseras studien på en intervjustudie med 

en respondent, detta för att respondenten ansågs tala för hela organisationen och var den som 

Visit Sweden ansåg ha mest kunskap inom studiens område eftersom respondenten har ett 

helhetsperspektiv i organisationen. Innan intervjun ställdes frågan om det fanns fler respondenter 
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som vi kunde kontakta men respondenten berättade att hon är ansvarig för organisationens 

marknader och insikten om älgen som symbol och därför ansågs det inte finnas fler respondenter 

med samma kunskap. 

 

3.4 Semiotik 

Marner (1998) beskriver att begreppet semiotik innebär teckenlära eller betydelselära och studerar 

hur mening kan uppstå och hur tecken i samhället fungerar. Semiotiken syftar till att belysa vilken 

relation exempelvis bilder, språk och media har till människan. Den fokuserar på generella 

processer som ligger till grund för hur människor upplever världen. Francesconi (2014) diskuterar 

hur semiotiken är en bra resurs att använda sig av för att analysera bilder. Semiotiska resurser 

syftar till att beskriva de delar som ingår i de flöden av information vi får av texter och bilder. Det 

handlar om språk, image, musik, representationer och arkitektur som integrerar med varandra. 

Semiotiken blev således en utgångspunkt i studien inför bildanalysen, där begreppen om hur 

bilder, språk och media samverkar för att vi upplever världen på ett visst sätt samt för att beskriva 

de flöden av information som undersöktes på Visit Swedens webbsida.  

  

Francesconi (2014) använder sig av begreppet multimodal som ett sätt att beskriva fenomenet 

med att alla delar (texter, bilder, diskurser) interagerar med varandra och skapar ett multimodalt 

fenomen. Multimodala tecken visar hur resurser inom en kommunikativ process arbetar 

tillsammans för meningsskapande. Det multimodala begreppet har i studien använts som ett sätt 

att tolka och beskriva hur flera delar interagerar med varandra för att skapa en större helhet. 

Vilket i Visit Swedens fall sker då de på sin webbsida använder sig av flera olika delar för att 

uppnå en större helhet, exempelvis ljud och film som tillsammans skapar en upplevelse för att 

fånga besökarens uppmärksamhet. Det multimodala blev därför en bra utgångspunkt för oss 

inför tolkandet av hur delarna interagerar och på vilket sätt. Med utvecklingen av digital media 

har kommunikation blivit allt mer sofistikerad och lett till att fler aspekter används för att skapa 

multimodalitet. Inom turismindustrin används ofta flera semiotiska resurser tillsammans som 

hjälper till att fånga turistens uppmärksamhet. Dynamiska bilder, färger och ljud har visat sig 

skapa kognitiva och känslomässiga effekter hos turister.  

 

Enligt Ekström (2008); Gripsrud (2011) och Hall et al. (2013) går det att tolka bilder på flera olika 

sätt inom semiotiken. Där denotation och konnotation är två centrala begrepp, skapade av 

Roland Barthes, som kan användas vid tolkning av bilder. Begreppet denotation innebär det 

direkta vi ser i en bild utan tolkning, exempelvis de älgar som vi kunde se i bilderna. Konnotation 
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syftar till olika tecken som samarbetar i en bild som förmedlar, förstärker och hjälper till att skapa 

olika associationer genom bilden där associationerna kan ha sin grund i kulturella förutfattade 

meningar. Konnotationen har för oss inneburit exempelvis vilken känsla älgen i bilden förmedlar. 

Begreppen denotation och konnotation användes i studien för att tolka bilderna och för att 

strukturera bildanalysen vilket går att läsa om i avsnittet nedan.  

 

Semiotiken och hur man använder sig av multimodala tecken för att tolka bilder och skapa 

meningssamband hjälpte oss i studien att besvara forskningsfrågorna. Eftersom vi ville tolka 

bilder från digital kommunikation var förförståelsen för semiotik och multimodala tecken ett bra 

utgångsläge för att veta hur man bygger upp kommunikation för att skapa meningssamband mot 

läsaren. Denotation och konnotation användes också som ett hjälpmedel för att tolka både det 

direkta vi såg på bilderna men också för att se hur bilderna används för att skapa associationer 

och underliggande meningar. 

 

3.5 Analysprocessen 

Enligt Denscombe (2006) avgör syftet med det insamlade materialet vilken typ av analys som ska 

utföras i den bildbaserade forskningen. Det finns två anledningar till varför bilder används vilket 

innefattar bilder med den information som de faktiskt innehåller, samt bilder med deras 

symboliska mening och kulturella betydelse som ligger bakom det faktiska innehållet. I vår studie 

har bildanalysen grundat sig i bildernas symboliska mening eftersom vi genom bilderna vill tyda 

hur Visit Sweden har arbetat med älgen som symbol. Vid genomförandet av bildanalysen och för 

att objektivt kunna analysera bilderna skapades en bildanalysmodell (se Bilaga 2). Genom att 

skapa en bildanalysmodell hade vi i syfte att undvika att lägga in egna värderingar och analysera 

bilderna så objektivt som möjligt. Dock är vi medvetna om att när det kommer till vilka 

associationer som bilderna ger utgick vi från vad vi själva tyckte även om vi fokuserade på 

faktorer som ljussättning och ljud. Denscombe (2006) menar att människor med liknande 

kulturella bakgrunder, medlemmar av samma samhälle eller samma traditioner kan tolka bilder på 

samma sätt. Vilket vi har haft i åtanke när vi tolkade bilderna eftersom vår relation till älgen kan 

ha formats tack vare att vi kommer från Sverige. Internationella besökare kanske inte alls får 

samma känsla när de tolkar bilderna på Visit Swedens webbsida. De bilder som valdes ut 

innefattade älgar som ingick i fem delar på Visit Swedens webbsida, där Visit Sweden har valt att 

ha ett eget avsnitt för älgen som heter Meet the King of the Forest. Avsnittet innehöll sju stycken 

primära älgbilder där fyra var stillbilder och tre var rörliga bilder som alla analyserades 2017-05-

16. Det finns enligt Denscombe (2006) två olika typer av bilder att använda sig av i en bildanalys 
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vilka är skapade bilder och hittade bilder där de skapade bilderna innefattar bilder som forskaren 

själv producerar. I denna studie baserades bildanalysen på hittade bilder vilket innefattar de bilder 

som redans fanns på Visit Swedens webbsida. Bildanalysen tog avstamp i avsnittet och tolkningen 

av hur älgen porträtteras utgick från de delar som avsnittet innehåller. Eftersom det är till 

avsnittet Meet the King of the Forest som besökare förväntas hamna på om de har ett intresse av 

älgen. De två begreppen denotation och konnotation som i tidigare avsnitt nämnts användes i två 

steg för att analysera och tolka bilderna. Först analyserades bilderna enligt denotation för att få 

fram vad bilderna innehöll som exempelvis hur många älgar det fanns i bilderna samt vilken miljö 

de befann sig i. Bilderna analyserades sedan enligt konnotation med vilka associationer bilderna 

gav som exempelvis vilken känsla älgarna förmedlade och om miljön de befann sig i ansågs vara 

deras naturliga miljö. Denscombe (2006) menar att det går att utgå ifrån tre aspekter inom analys 

av bildbaserad forskning vilka innefattar bilden i sig, producenten samt betraktaren. I studien har 

vi utgått ifrån bilden i sig, innehållet, samt betraktaren, vår egen tolkning, som även går att koppla 

an till denotation och konnotation. På så vis samverkade de två begreppen och gav oss material 

för att kunna besvara våra forskningsfrågor och ställa bildanalysen i relation till intervjustudien. 

 

Denscombe (2006) menar att det finns fem steg att använda sig av inom analysprocessen inom 

kvalitativ data vilket går att applicera på intervjustudien, dessa fem steg innefattar 

iordningställande av data, inledande utforskning av data, analys av data, framställning och 

presentation av data samt validering av data. I det första steget spelades intervjun in och sedan 

utfördes transkriberingen av en utav oss, inspelningen lyssnades sedan igenom återigen av oss 

båda för att jämföra ljudupptagningen med den skriftliga texten för att kunna säkerställa 

validiteten och reliabiliteten. I det andra och tredje steget, som båda innefattar indelning av datan 

i kategorier, delades den insamlade datan in i teman som kopplar till studiens utgångspunkter, 

vilket innefattar naturturism och vildmarksturism, upplevelser samt bildens betydelse och 

symboler. Detta föll sig naturligt eftersom intervjuguiden (se Bilaga 1) var indelad i samma teman. 

Vi insåg även under analysen att ytterligare ett tema behövde läggas till då respondenten uttryckt 

sig mycket om marknadsföring. Det genererade till temat och avsnittet om marknadsföring av 

turism på internet. I det fjärde steget sammanställdes det insamlade materialet till empiri kapitlet. 

I det femte och sista steget ställdes resultaten från intervjustudien och bildanalysen mot varandra 

för att hitta skillnader och likheter. 
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3.6 Validitet och Reliabilitet 

Veal (2011) definierar validitet som trovärdigheten av studien. Enligt Denscombe (2016) finns 

det inga sätt inom den kvalitativa forskningen som absolut visar att studien är trovärdig. Det 

finns dock tillvägagångssätt som kan hjälpa till att förstärka sannolikheten till den insamlande 

datan. I studien har vi utgått ifrån två olika metoder vilket genererar till att öka studiens validitet 

genom att ställa de olika metoderna mot varandra för att se om resultatet från intervjustudien 

stämmer överens med resultatet från bildanalysen. Genom studiens bildanalys av Visit Swedens 

webbsida har bilderna granskats noga och utförligt. Intervjustudien har transkriberats och 

respondentens svar har flera gånger granskats av oss båda. Denscombe (2016) menar att en 

detaljerad granskning av texter och bilder hjälper till att ge studien en bra grund och bidrar till en 

ökad validitet. Inom den kvalitativa forskningen finns möjligheten att kunna återvända till sina 

respondenter med nya upptäckter för att förstärka dess validitet, genom detta kan en bättre 

förståelse uppnås eller bekräftas. Vid utförandet av både intervjustudien och bildanalysen var vi 

öppna för eventuell ny- och annorlunda information samt infallsvinklar som kunde bidra till 

studiens resultat, vilket enligt Kvale (1997) ökar studiens validitet. Under intervjun med Visit 

Sweden fick vi tillåtelse att återkomma till respondenten om fler frågor skulle dyka upp under 

studien vilket har försäkrat validiteten. En möjlighet har getts att kunna återgå till Visit Swedens 

webbsida under hela studien för att kunna förtydliga och bekräfta oklarheter som skapats under 

och efter forskningsprocessen. 

  

Enligt Veal (2011) innefattar reliabilitet tillförlitlighet där samma resultat ska kunna uppnås om 

studien skulle utföras igen vid ett senare tillfälle. Intervjuguiden (se Bilaga 1) har hjälpt till att hålla 

en reliabilitet genom att ge en struktur på vilka frågor som skulle ställas och för att undvika 

ledande frågor. Vi har under intervjun varit medvetna om att ledande frågor kan påverka studien 

och ge ett vinklat resultat och därför föll valet på en halvstrukturerad intervjuform. 

Bildanalysmodellen (se Bilaga 2) har även hjälpt till att skapa en struktur under analysprocessen. 

Då studien baseras på två olika källor från Visit Sweden finns en reliabilitet eftersom 

informationen är primär och kommer direkt från organisationen. En ny undersökningen vid ett 

senare tillfälle hade kunnat ge samma resultat beroende på huruvida Visit Sweden väljer att arbeta 

med älgen som symbol i framtiden och har kvar samma resurser. Vi är medvetna om studiens 

begränsade empiriska material eftersom endast en respondent från Visit Sweden kunde delta i 

studien, samt Visit Swedens begränsade utbud av älgbilder. På grund av Visit Swedens 

publiceringsrättigheter kunde inte bilderna presenteras på samma sätt som de gör på Visit 

Swedens webbsida, vi har endast kunna presentera originalbilderna utan tillhörande filter och 
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”kartor”. Reliabiliteten till studien blir enligt ovanstående därför svagare, dock har vi jobbat 

utifrån de förutsättningarna vi haft och försökt att skapa en reliabilitet utifrån det. 

 

 

3.7 Metodkritik 

Under studiens process har vi insett att studien grundar sig på ett tunt empiriskt material. 

Respondenten från Visit Sweden gav oss inte den omfattande information som vi förväntade oss 

få fram. Det fanns inte heller någon möjlighet att komma i kontakt med ytterligare respondenter 

från Visit Sweden eftersom studiens respondent ansåg sig sitta på den informationen vi sökte. De 

älgbilder som framställdes på Visit Swedens webbsida visade sig även vara ett begränsat antal 

bilder som skapade en begränsning till studiens bildanalys. Innan studien var vi medvetna om att 

Visit Sweden hade ett eget avsnitt om älgen på deras webbsida vilket vi antog skulle vara 

tillräckligt för vår bildanalys. I efterhand inser vi att avsnittet skulle ha granskats närmare för att 

tyda exakt hur många älgbilder som framställdes. Studien hade kunnat kompletteras med att även 

undersöka hur älgen framställs på organisationens sociala medier, något som vi i efterhand har 

kommit på men som uppmärksammades för sent in i studien. Vi hade kunnat ändra studiens 

inriktning när vi insåg att det empiriska materialet var tunt och istället undersöka hur ett antal 

regioner i Sverige arbetar med älgen i sin marknadsföring och sedan jämföra dem med varandra 

för att få fram ett mer omfattande material. På grund av att vi sent in i studien uppmärksammade 

detta fanns inte möjligheten att ändra inriktning på studien eller komplettera med ytterligare 

material som hade kunnat förstärka studiens resultat. En noggrannare genomgång av det 

empiriska materialet innan genomförandet av studien hade kunnat utförts för att tyda vilket 

material vi hade att arbeta med. Även om det hade gått att ändra inriktning på studien för att få 

ett mer omfattande material hade syfte och frågeställningar behövts ändras vilket hade genererat 

till en annan undersökning och flera stora inslag i studien som teori och metodval hade behövt 

ses över, vilket återigen framkom försent i studiens tidsram. Utifrån studiens givna empiriska 

resultat fick vi ändå fram aspekter som genererade kunskap och intressanta infallsvinklar och 

dessa känner vi oss nöjda med. 

 

3.8 Etiska överväganden 

I studien har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer för att skapa 

en hållbar etisk moral under intervjustudien. De fyra forskningsetiska principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa handlar 

om att informera respondenten om vilken uppgift de har i projektet, hämta samtycke om frivilligt 
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deltagande i studien, behandla respondenten med konfidentialitet och att materialet som samlas 

in bara får användas för vetenskapliga syften. I intervjumailet tillfrågades Visit Sweden om ett 

deltagande i studien där vi även presenterade studiens syfte samt vilken information vi önskade få 

fram genom en intervju med organisationen. Innan intervjun började informerades respondenten 

återigen om syftet med studien samt att materialet enbart skulle användas till det vetenskapliga 

arbetet. Under intervjun fick vi ett godkännande att använda respondentens namn och 

arbetsbefattning till studien. Det är även viktigt att reflektera över etiska överväganden till 

studiens ämne. Som tidigare har konstaterats finns det en viss problematik kring allemansrätten 

och reglerna som finns för att kunna vistas i den svenska naturen, vilket är en central aspekt 

eftersom det är i skogen som älgen befinner sig i. En reflektion och ett bejakande har därför 

gjorts till detta för att ha insikt i den problematik som råder och inte vinkla studien i en riktning 

som kan uppfattas stötande för någon. Ett etiskt övervägande som också ska belysas är att 

människor kan uppfatta älgen olika eftersom det kan finnas skillnader mellan människors 

uppfattning i stad och landsbygd. Visit Sweden har makten att marknadsföra en bild av älgen 

utifrån deras synvinkel, uppfattning och bakgrund som kan påverka marknadsföringen. Vilket 

inte behöver stämma överens med den bild som människor på landsbygden har av älgen som kan 

generera till att konflikter kan uppstå. En annan aspekt att reflektera över är den feministiska sida 

av hur älgar framställs som framkom i studien. Där vi kunde se att älgar framställdes som manliga 

och kvinnliga där de manliga älgarna framställdes som ståtliga medan de gjorde narr av de 

kvinnliga. Om detta är något som Visit Sweden har valt att göra eller gör omedvetet är idag oklart 

men ändå intressant att reflektera över om hur marknadsföringen påverkar synen av Sverige både 

generellt och ur ett genusperspektiv.  

 

Ovan kapitel har nu fastställt vilka metoder som använts för att samla in studiens empiriska material, vidare 

kommer nästa kapitel att presentera de resultat som studiens metod genererade. 
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4. Visit Sweden nyttjande av älgen som symbol 

Detta kapitel kommer att presentera studiens empiriska material. Först kommer resultatet från intervjustudien 

med Visit Sweden att redovisas och därefter bildanalysens resultat. Intervjustudien utgår från studiens olika teman 

för att ge en bättre förståelse och för att återkoppla till studiens utgångspunkter. Rubrikerna i kapitlet berättar 

vad som framgick under intervjustudien för att lättare kunna orientera sig i kapitlet.  Bildanalysen redovisas sedan 

efter bildernas faktiska utseende och fortsättningsvis vilka associationer de gav. 

 

4.1 Intervjustudien 

4.1.1 Visit Sweden 

Visit Sweden är den organisation som är studiens huvudfokus och deras uppdrag är att 

marknadsföra svenska upplevelser och destinationer till utlandet för att öka resandet till Sverige. 

Deras marknadsföring sker tillsammans med olika organisationer och företag inom turism och de 

har nio kontor i utlandet. Genom staten och svensk besöksnäring har organisationen fått 

uppdraget att arbeta mot två tydliga fokus vilket innefattar att varumärket Sverige ska 

marknadsföras internationellt samt marknadsföra destinationer och upplevelser i Sverige till 

utlandet. Organisationen ägs av staten via näringsdepartementet och besöksnäringen via Svensk 

Turism AB som äger en varsin halva av organisationen. Visit Sweden kommunicerar svenska 

berättelser, livsstilar och upplevelser vilket stärker det svenska varumärket internationellt. De vill 

att omvärlden ska få ökad lust att resa till Sverige vilket genererar till fler arbetstillfällen och ökade 

intäkter till landet (Visit Sweden u.å). Visit Swedens representant för studien var en person som 

arbetar som innehållsstrateg för organisationen. Hon berättar att organisationen har redaktörer till 

varje språksajt, projektledare till varje aktivitet och kampanj samt flertalet kommunikatörer som 

arbetar inom organisationen. Hennes arbetsuppgifter innefattar delaktighet i olika program som 

delvis är statliga samt globala kampanjer som används i olika länder där hon kommer med åsikter 

angående innehållet i materialet, eftersom hon har en helhetsuppfattning kring vad som sker i  

organisationen med utvecklingsfrågor och synergier.  

 

4.1.2 Den svenska naturens attraktionskraft 

När det kommer till älgen berättar representanten för Visit Sweden att djuret redan är bekant för 

människor i många olika länder som är intresserade av natur där den matchar bra till ett flertal 

länder. De marknaderna som lockas till älgen är de som har ett intresse av den svenska naturen 

och enligt representanten är det svårt att fastställa vilka dessa marknader är. De länder som anses 

ligga närmast och ha det största intresset av den svenska naturen är Storbritannien, Frankrike och 

Tyskland enligt organisationens analysavdelning. Hon menar att tillgången till naturmaterialet 
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som finns tillgängligt på Visit Swedens webbsida där älgen inkluderas skapar en trygghet åt dessa 

länder som är intresserade av den svenska naturen. Att förmedla den svenska naturen innebär 

dock att man måste tänka till för att få fram den på bästa vis. Representanten menar att respekten 

för naturen alltid är en central del i kommunikationen som exempelvis allemansrätten och att den 

måste kommuniceras på ett mjukt sätt. Naturen finns där för att människan har gett den plats och 

att djuret inte ska utnyttjas för att det kan ge en falsk bild. Eftersom kommunikationen på 

webbsidan är på engelska skapas det en kommunikation för flera marknader kring naturen 

eftersom engelsk kommunikation är omfattande. Hon anser att den bild som förmedlas på 

webbsidan av älgen stämmer överens med verkligheten eftersom älgen är majestätisk och 

uppskattas som symbol i Sverige. Älgar är skygga men när de väl visar sig och exempelvis äter 

äpplen från äppelträd så kan det uppfattas humoristiskt eftersom älgarna i dessa tillfällen oftast 

skapar problem utan att själva vara medvetna om det. Visit Sweden har även tagit fram en VR-

film på webbsidan som utspelar sig i en älgpark, filmen hjälper till att förmedla lugnet i svensk 

natur tack vare älgens närvaro och ger en närmare upplevelse till älgen. 

  

4.1.3 Att kommunicera älgen som upplevelse 

Representanten för Visit Sweden anser att det finns en problematik vid skapandet av en typisk 

svensk upplevelse när det kommer till älgen på grund av att den även förekommer i andra 

nordiska länder. Visit Sweden finns i Norge och har funnits i Finland och i dessa länder har det 

funnits en problematik att kommunicera älgen som ett unikt fenomen. Norge, Finland och 

Danmark har därför en annan plattform, de direkta marknaderna, där inte älgen används som 

symbol. Dessa länder har istället en annan webbsida som baseras på vardagsnjutning där 

besökarna går under kategorin “livsnjutare”. Hon förklarar att livsnjutarna definieras som 

besökare som åker på en kortare semester och med ett kortare varsel. När det kommer till 

marknader längre bort går besökarna under definitionen som “nyfikna upptäckare” där älgen 

passar in bra. Representanten menar att älgen måste kommuniceras på olika sätt beroende på 

marknaderna, både marknaderna längre bort och grannländerna. Visit Sweden valde därför att 

arbeta med älgen ur ett humoristiskt perspektiv och kommunicerar älgen generellt inom resande. 

Den humoristiska vinkel bidrar till att sticka ut bland de länder som också har älg samt att den 

blir mer tillgänglig för de länder som vill uppleva djuret. Genom att bara kommunicera älgen som 

skogens konung och som majestätisk menar representanten att det kan bli “lite inifrån och ut”. 

Därför valdes den humoristiska vinkeln för att belysa att älgen är ett djur som svenskar anser vara 

rolig. Visit Sweden ville visa älgen som en mer sympatisk varelse som inte endast är ståtlig. 

Tillgängligheten till älgen är något som Visit Sweden har arbetat med på deras webbsida. 
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Representanten nämner att det kan finnas en viss problematik för besökare att komma nära älgen 

och exempelvis fotografera den eftersom det kan vara en tidskrävande process att träffa på dem i 

skogen. Älgparker anser hon är ett alternativ att använda sig av för att faktiskt få se en älg på nära 

håll. Visit Sweden har dock inga egna älgparker utan Visit Swedens webbsida syftar till att skapa 

ett intresse att resa till Sverige. De vill att besökare ska dela med sig av sina erfarenheter från 

webbsidan till bekanta. 

  

4.1.4 Visit Swedens tre symboler 

Visit Swedens representant berättar att älgen används på deras webbsida som en av deras tre olika 

symboler och har gjort det sedan slutet av förra året 2016, de andra två symbolerna de arbetar 

med är sommarstugan och norrsken. Det var i samband med Visit Swedens nya webbsida som 

symbolerna och älgen togs fram eftersom de ville skapa ett innehåll som var delbart och som 

lockar människor till att ha roligt på webbsidan. De tre olika symbolerna skapar tillsammans en 

kommunikation som kan tas ut av alla marknader. Syftet med att använda sig av dessa tre 

symboler är att alla tangerar Sverige och är varken tidsbundna eller är kopplade till en viss ort. 

Symbolerna kopplar även an till mycket som Sverige är känt för sedan tidigare. Visit Sweden vill 

genom deras kommunikation inspirera eller stötta den information som tidigare har funnits hos 

besökaren. De vill att människor ska bli mer intresserade av Sverige som resmål genom att 

använda sig av älgen ur ett humoristiskt perspektiv. Representanten menar att detta kan generera 

till en mjukare tillgänglig sida av naturen med hjälp av älgen. Visit Sweden producerar inga 

broschyrer utan använder sig av webbsidan som sin primära marknadsföringskanal, tidigare har 

organisationen haft ett Sverigemagasin som ambassader använt sig av men som inte finns kvar 

idag. Vid vissa kampanjer som Visit Sweden medverkat i har trycksaker med älgen skapats men 

vid de tillfällena har det varit  regioner eller destinationer som arbetar med älgupplevelser som 

organiserat detta. Älgen förekommer i mycket material för svensk turism där symbolvärdet för 

djuret skapar en igenkänning. Älgen har sitt symbolvärde eftersom älgprodukter går att hitta på 

flera platser i landet menar representanten. 

 

4.2 Bildanalys av Visit Swedens webbsida 

Bildanalysen utgår från fem delar som ingår i avsnittet Meet the King of the Forest på Visit Swedens 

webbsida. Älgen har på webbsidan fått ett eget avsnitt som benämns som ett “experience” där 

man som besökare klickar sig vidare och hamnar på ett avsnitt som bara handlar om älgen i 

Sverige. Dessa “experience” finns även för sommarstugan och norrsken som är de andra två 

symbolerna som Visit Sweden använder för att marknadsföra Sverige mot den internationella 
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marknaden. Avsnittet om älgen har de döpt till Meet the King of the Forest och under den 

identifierades sju stycken primära älgbilder där fyra var stillbilder och var tre var rörliga bilder.  

 

4.2.1 Bildernas fysiska utseende 

Stillbilderna hittades på del 1, 3, 4 samt 5 och de rörliga älgbilderna hittades på del 2. Bilderna där 

älgen porträtterades var förhållandevis lika i sitt utseende men några avvikande aspekter kunde 

identifieras. Nedan presenteras alla delar som har analyserats, på grund av copyright presenteras 

inte bilderna i sin helhet med tillhörande “kartor” (som förklaras under bilderna) och med samma 

filter som påverkade bildernas utseende i form av ljussättning och färgsättning. Alla bilder som 

fanns på webbsidan presenteras inte eftersom vi inte har publiceringsrättigheter till dem, en 

noggrann beskrivning finns dock över bilderna och texten till bilderna presenteras. Alla bilder 

från webbsidan analyserades den 16/5-2017. För att se avsnittet Meet the King of the Forest, alla 

tillhörande delar med rätt filter och andra aspekter besök https://visitsweden.com/the-moose/ .  

  

Del 1 

Den första delen på avsnittet Meet the King of the Forest var nedan bild med två älgar som upptog 

hela skärmen. Bilden är tagen från avstånd med älgar som står i ett naturlandskap med buskar 

samt träd och vaksamt ser sig omkring. Älgarna är upprätta, nyfikna, har spetsade öron och en ser 

in i kameran medans den andra ser bort.  

 

Fotograf: Eddie Granlund/imagebank.sweden.se 

  

Ljussättning i bilderna var dov och ljuset ligger inte på älgarna utan på bakgrunden där man ser 

solljus. Färgerna dominerades av brunt, grön, blå, vitt och grått. Bilden verkade vara tagen under 

https://visitsweden.com/the-moose/
http://imagebank.sweden.se/
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gryning och skymning på grund av de dova färgerna och ljussättningen, det förhåller sig vara 

sommar eller vår. Till bilden hittades nedan text som blir en första inblick till vad som ska 

komma i nästa del och hela avsnittets “experience”. 

  

Swedish Icon 

Meet the King of The Forest 

Up close and personal with the moose 

(Visit Sweden  u.å). 

   

Del 2 

Bilderna på del två hade rörligt material som spelades upp på hela sidan efter varandra. Det gick 

även att identifierade ljud, ljudet bestod av en uggla som hoar, småfåglar som kvittrar, en kråka 

som låter och pinnar som bryts. Två av de rörliga bilderna i del 2 visar älgar som inte var 

vaksamma, utan älgarna filmades utan att vara medvetna om det. På den ena bilden går älgen 

framåt i lugn takt medans på den andra bilden står en älg och slickar sig runt munnen och ser 

avslappnad ut, den tredje älgen kollar in i kameran. Alla tre älgar var bruna, två har horn och 

färgerna i bilden var dova och dominerades av svart, grått, grönt och brunt. Tid på dygnet 

verkade vara tidig morgon eller skymning eftersom att ljuset är dovt där solen inte har gått upp 

eller har precis gått ner. Bakgrunden på dessa bilder är skogsmiljö med buskar, träd och gräs och 

på en bild kan en landsväg identifieras. Framför alla tre bilder hittades nedan text: 

  

Pleased to meet you… 

....'the king of the forest forest' is what they call me here. Nice title, but does it give me any privileges? It sure does. 

Just like me, you are free to roam the countryside, forage for wild food, take a dip in a lake or river and just 'be'. 

You need a roof above your head though and there are plenty of those. 

Welcome to my world. 

(Visit Sweden u.å) 

Del 3 

Bilden tog upp hela skärmen och älgen på den här delen var den enda vita älg som representeras, 

älgen har horn och bilden är tagen på avstånd. Denna del hade en “karta” utplacerad över nedan 

bild, runt älgen, med klickbara alternativ som bestod av information om älgens livsstil, intressen, 

fakta/levnadsmiljö och fakta om den vita älgen. En VR-film, som tidigare har diskuterats, ger 
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besökaren möjligheten att uppleva älgen i en älgpark fanns utplacerade nedanför kartan i vänster 

hörn, samt en älg med lila färg i höger hörn som det gick att trycka på för att uppleva älgens läte. 

 

Fotograf: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se 

  

Till den här delen spelas även fortsatt ljud upp som vi hörde i del 2. Miljön är ett fält eller en åker 

med gräs vid en skog, dimma kan identifieras och bilden är tagen vid gryning eller skymning. 

Färgerna dominerades av blått, grönt, vitt, grått, ljuset är dovt och det förhåller sig vara sommar 

eller vår.  

  

The King of the Forest 

(Visit Sweden u.å) 

  

Ovan text fanns i mitten av bilden och center för “kartan”.  

  

Del 4 

Den del som avviker i hela “experiencet” var del 4 där hela bilden och skärmen hade ett lila filter 

över sig och älgen stod i närbild med mulen i kameran och med ett kroppsspråk som såg nyfiket 

ut. Istället för naturljud spelades discomusik och andra aspekter som en discokula syntes. Vad 

som syntes i bakgrunden var ett fält, ett hus långt bort, landsbygd, skogsmiljö och ett berg. I del 4 

fanns samma koncept som i del 3, med en “karta” runt älgen men istället för information om 

älgen presenteras olika filmer av älgar. Filmerna bestod av en älg som gör attack mot en 

robotgräsklippare, en älgfamilj med små kalvar som svalkar sig i en vattenspridare, en älg som 

äter äpplen från ett äppelträd, en älg i ett bostadsområde som gör en “attack” mot personen som 

http://imagebank.sweden.se/
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filmar samt en älg som fastnat i en lerpöl i skogen och får hjälp av en grupp människor att ta sig 

upp. 

 

Fotograf: Pontus Charleville/imagebank.sweden.se 

  

I centrum av bilden och “kartan” hittades nedan text: 

  

Dramaqueen of the Forest 

(Visit Sweden u.å) 

  

Bakgrunden och älgen har snö på sig vilket innebär att det är vintertid. Färgerna dominerades av 

dova färger av lila, brunt, vitt och blått. På grund av det lila filtret över bilden går det inte att 

identifiera vilken tid på dygnet det är men det är någon gång under dagen.  

  

Del 5 

Den sista och avslutande delen i älgens avsnitt var den del som tog besökaren vidare till andra 

delar av webbsidan och nästa “experience” som var norrsken. En mindre bild på älgens visades 

på skärmens vänstra sida och tog inte upp hela skärmen som vid de andra delarna. Texten till hela 

sidan var Our great outdoors och som namnet föreslår tog sidan besökaren vidare till delar som 

handlade om natur i Sverige och om allemansrätten. Älgen på den bild som fanns på denna del 

hade klart solljus vilket gör att bilden var tagen under dagtid, även denna bild var tagen under 

sommartid. Älgen hade ett vaksamt kroppsspråk där öronen står upprätta och spanar in mot 

kameran.  

http://imagebank.sweden.se/
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Fotograf: Håkan Vargas/imagebank.sweden.se 

  

Bilden är tagen på avstånd i ett naturlandskap med träd, buskar och blommor. Inget fortsatt ljud 

hörs och färgerna domineras av grönt, rosa, brunt och blått. Älgen ser vaksam ut med upprätta 

öron, den är nyfiken och iakttagande. Till bilden hittades texten: 

  

Wildlife in Sweden 

(Visit Sweden u.å) 

  

Vid klick på bilden togs man till en sida där det antingen går att börja om hela “experiencet” 

avsnittet eller läsa om fakta kring Sveriges viltliv där björn, varg och älgen ingår samt vart man 

hittar dem. Där rekommenderas det bland annat att besöka en älgpark för att få se en älg. 

  

4.2.3 Bildernas upplevda utseende  

Majoriteten av bilderna, förutom del 4, skapar associationer till att älgarna befinner sig i sin 

naturliga miljö. Associationer till den naturliga miljön skapas på grund av naturlandskapet med 

gräs, träd och buskage. Bilderna är även ljusa men inget, eller väldigt lite, solljus syns vilket bidrar 

till känslan av att älgarna syns under tidig morgon eller skymning vilket är den tid då älgen är mest 

aktiv och syns mest. Vilket också förstärks av att det går att identifiera dimma på flertalet bilder 

och bidrar till känslan för tid på dygnet och den naturliga miljön eftersom det är störst chans att 

råka på dem då. Ljudet av en uggla som hoar, småfåglar som kvittrar, en kråka som låter och 

pinnar som bryts som spelas på webbsidan bidrar också till känslan av att älgen befinner sig i sin 

http://imagebank.sweden.se/
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naturliga miljö. Associationerna till årstiderna beror på att växtligheten är utblommad och grön 

men också ovan ljud eftersom det är fåglar som kvittrar. Älgarna på del 1, 3 och 5 känns 

vaksamma, som om de känner sig iakttagna och bilderna är tagna på avstånd. Vilket ger fler 

associationer till att de är fotograferade i sin naturliga miljö och fotografen måste hålla sig en bit 

bort för att inte skrämma iväg dem. Allt ovan skapar dock associationer till att älgen känns vild 

och svår att komma åt då man behöver befinna sig på vissa platser och under vissa tidpunkter för 

att få se den. Att korten på älgen är tagen på avstånd bidrar också till känslan av att det är svårt 

att komma den nära, även deras kroppsspråk då majoriteten av älgarna hade ett vaksamt 

kroppsspråk vilket ger en känsla av det inte är helt välkommet med mänsklig närvaro. Även om 

älgarna ger en känsla av att de är svåråtkomliga skapas associationer till att det finns möjligheter 

att se den om man reser till Sverige. 

  

De rörliga bilderna gör att älgen känns mer åtkomlig och ger en större inblick till älgen eftersom 

man får en känsla över hur den rör och beter sig när den inte är iakttagen. Bilderna ger en känsla 

över att befinna sig osynlig på samma plats vilket förstärks av ljudet som spelas. I bakgrunden av 

en rörlig bild identifierades en landsväg vilket också gör att älgen känns mer åtkomlig eftersom 

det är en aspekt som finns nära oss människor. Älgarna känns tillfreds med sin tillvaro på grund 

av att de rör sig lugnt och en älg slickar sig runt munnen som den ätit något gott. Lugnet i 

bilderna, naturmiljön och ljudet bidrar också till en känsla av hur det är att vistas i svensk skog. 

Svensk natur och skog blir således förknippat med lung, dova färger och en fungerande flora. 

  

Texterna till alla delar är från början på engelska vilket visar hur Visit Sweden riktar sig mot 

internationella besökare eftersom webbisdan är översatt. Texten på del 1 och 2 hälsar oss 

välkomna och välkomnar besökaren till landsbygden med skog och vatten. Vilket också förklarar 

att det är där som älgen också vistas och dit man ska åka om man vill se den. Texten ger också 

hintar om att som gäst kommer du behöva bo någonstans för att vistas där älgen finns Just like me, 

you are free to roam the countryside, forage for wild food, take a dip in a lake or river and just 'be'. You need a 

roof above your head though and there are plenty of those.. (Visit Sweden u.å). Vilket bidrar till känslan att 

älgen är svår att komma åt eftersom det är mindre chans att du bara ser den utan att ha behövt 

ordna med övernattning. Texterna bidrar också till att avgöra om det är manliga eller kvinnliga 

älgar som visas. På del 1, 2 och 3 visas texten King of the Forrest vilket ger associationer till manliga 

älgar, medans på del 4 hittas texten Dramaqueen of the Forrest vilket ger association till en kvinnlig 

älg. Den vita älgen ger en association till att den är unik eftersom att den är den enda vita älgen 

som visas. 
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Den del som utmärkte sig var del 4 där älgen stod i närbild och hade ett lila filter över sig. Till 

skillnad från de andra älgbilderna kändes den här älgen uppmärksam, glad och nyfiken. Älgen gav 

associationer till att den befann sig i en inhägnad miljö på grund av närheten till fotografen, vilket 

ger associationer till att den befinner sig i en älgpark och att älgen då blir mer lättillgänglig. Älgen 

verkade inte rädd och kändes van vid mänsklig närvaro vilket bidrar till ett beteende som inte går 

att koppla till en vild älg. Även närheten till mänsklig byggnad, då det gick att identifiera ett hus i 

bakgrunden, bidrog till känsla av att den var inhägnad. Huset gav även en känsla av att det var 

privat mark. Bilden hade ett lila filter över sig vilket gav glada associationer men gör också att det 

hela känns mer tillgjort. Den glada känslan förstärktes av discokulan och discomusiken som 

spelades. Den rörliga discokulan samverkade med musiken och förmedlar samma känsla som när 

man lyssnar på musiken. Övriga objekt som finns på sidan som filmklippen med älgar ger även de 

associationer att älgen är lättillgänglig på grund av att filmklippen filmas i tätbebyggda områden. 

Filmklippen bidrar också till att älgen känns humoristisk men också farlig. Längst ner i del 4 

kunde man trycka på en älg som förmedlar älgens läte vilket låter humoristiskt. Eftersom 

discomusiken spelas konstant under denna del gör älgens läte som att den sjunger med i musiken, 

vilket förstärker den humoristiska biten. Texten med Dramaqueen of the Forest ger en känsla av att 

älgen överreagerar och gör den mer mänsklig vilket kan bidra med att människor lättare kan 

associera till älgen. 

  

4.3 Likheter och skillnader mellan intervjustudien och bildanalysen 

Vid en sammanfattande jämförelse mellan bildanalysen och intervjustudien kan vi urskilja ett 

antal likheter och skillnader. Respondentens uttalande om att de försöker skapa en mer 

humoristisk sida av älgen stämmer inte överens med webbsidans framställning av älgen i stor 

utsträckning. Sex av de sju primära älgbilder som framställs på Visit Swedens webbsida är 

majestätiska bilder av älgar där den humoristiska sidan av älgen inte framkommer. Den del som 

stämde överens med representantens uttalande var del 4 som är den enda delen där älgen 

framställs som ett humoristiskt djur. Representanten för Visit Sweden menar även att respekten 

för svensk natur är en central del i kommunikationen och måste förmedlas på ett mjukt sätt. 

Vilket stämmer överens med bildanalysen då majoriteten av bilderna förmedlar ett lugn både i 

ljussättning, färgsättning och ljud. Den del som skiljer sig från representantens uttalande är 

återigen del 4 där naturen inte framställs på ett mjukt sätt utan snarare mer humoristisk med 

discomusik och lila färgsättning. Respekten för naturen framkommer inte på samma sätt som den 

gör vid de andra delarna. Den humoristiska bilden av älgen som framställs säger även emot 



34 

 

representantens uttalande angående att djuret inte ska utnyttjas för att en falsk bild kan förmedlas. 

Representanten för Visit Sweden uttrycker att de har arbetat med tillgängligheten av älgen vilket 

till stor del stämmer. Genom deras VR-film kommer besökaren närmare älgen samt genom de 

rörliga bilderna på del 2 och även under del 4. De har även jobbat med tillgängligheten i form av 

texter men som ändå skapar en känsla av att älgen är lite svåråtkomlig, vilket visade sig i del 1, 3 

och 5. Tillgängligheten syns även i den omfattande information i del 3 och 4 om älgen där 

besökaren bland annat kan ta del av älgens intressen, livsstil och levnadsmiljö samt filmer i 

tätbebyggda områden. 

 

Nu när det empiriska resultatet har redovisats kommer nästkommande kapitel att binda ihop resultaten med 

studiens teoretiska utgångspunkter. 
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5. Visit Swedens symboliska älgar, ett analytiskt perspektiv 

Detta kapitel kommer att ställa det empiriska materialet i relation till studiens teoretiska utgångspunkter. Även 

analysen utgår från studiens teman där rubrikerna ger en insikt till vilken teori som behandlas kopplat till de 

empiriska resultaten. 

  

5.1 Den svenska naturen som utgångspunkt 

När det kommer till naturturism och vildmarksturism skriver Mehmetoglu (2007) att naturturism 

ökar, vid en jämförelse med traditionell turism. Han menar också att 60% av internationella 

turister går under kategorin naturturister. I linje med Mehmetoglu (2007) teorier är Visit Swedens 

primära målgrupp när det kommer till naturturister internationella besökare från Tyskland, 

Storbritannien och Frankrike. Turisterna anses redan ha ett naturintresse och informationen som 

hittas på Visit Swedens webbsida där älgen inkluderas skapar en trygghet åt dessa länder som är 

intresserade av den svenska naturen. Bildanalysen visade att Visit Sweden har valt att ha sin 

kommunikation på webbsidan på engelska för att skapa en kommunikation kring naturen som 

fler marknader kan komma åt då engelskan anses mer omfattande. Kommunikation syns genom 

“kartorna” som ger information om både älgen men också om svensk natur. Lindberg (1991) 

hävdar att det finns fyra kategorier av naturturister. Den första kategorin innefattar hardcore 

naturturisten som antingen kan vara forskare inom ämnet eller deltagare i designade turer inom 

naturturism som ägnar sig åt utbildning och aktiviteter som exempelvis städning i naturen. Den 

andra kategorin är den dedikerade naturturisten som innefattar människor som beger sig till 

naturskyddade områden för att få en bättre förståelse för områdets naturliga, kulturella och lokala 

historia. Den traditionella naturturisten som är den tredje kategorin besöker destinationer med 

inslag av naturturism för att ägna sig åt något ovanligt, samt den tillfälliga naturturisten som 

engagerar sig i naturupplevelser på sidan av för en bredare kontext. De tre sistnämnda 

kategorierna går att hitta i Visit Swedens kommunikation på webbsidan. Visit Swedens material 

kring älgen är relativt kortfattad och kommunicerar älgen efter två kategorier, majestätisk och 

humoristisk, vilket kanske inte skulle attrahera en hardcore naturturist som mer söker utbildning 

och engagemang i naturen. Den dedikerade naturturisten som söker bättre förståelse för området 

och dess kulturella och lokala historia skulle kunna lockas av den vita älgen som framkommer på 

webbsidan som något unikt och platsbundet. De sistnämnda kategorierna är de som Visit Sweden 

egentligen har som primär målgrupp utefter innehållet på webbsidan med att älgens avsnitt är 

upplagt som ett “experience”, kortfattad information om älgen och det humoristiska inslaget.  
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Visit Sweden anser att respekten för naturen alltid är en central del i kommunikationen som 

exempelvis allemansrätten och att den måste kommuniceras på ett mjukt sätt. Naturen finns där 

för att människan har gett den plats och att djuret inte ska utnyttjas för att det kan ge en falsk 

bild. Ovan tankar från Visit Swedens stämmer med det som Blom et al. (2009) benämner om att 

naturen är kärnan för verksamheter som arbetar med naturturism där naturresurserna exempelvis 

kan vara fjällområden, skogar och sjöar. Sverige är ett av de länder där möjligheten till 

naturturism är omfattande med en natur som anses vara orörd, frisk, tyst och storslagen i 

jämförelse med andra länder. Det har visat sig att Sveriges orörda natur, vildmark och klimat i 

form av nationalparker, naturreservat och skidområden attraherar en stor mängd turister då 

människor önskar komma ut i naturens stillsamhet i kontrast till samhällets hektiska vardag. Den 

majestätiska vinkeln på älgen som Visit Sweden har på sin webbsida blir på så vis ett bra 

angreppssätt för att attrahera den stora mängd turister som önskar komma ut i naturens 

stillsamhet. Det emipriska resultatet från intervjustudien visade att Visit Sweden anser att älgen 

måste kommuniceras på olika sätt beroende på marknaderna, både marknaderna längre bort och 

grannländerna. De valde därför att arbeta med älgen ur ett humoristiskt perspektiv och 

kommunicerar älgen generellt inom resande. Enligt resultaten från bildanalysen bidrar den 

humoristiska vinkel till att sticka ut bland de länder som också har älg samt göra den mer 

tillgänglig för de länder som vill uppleva djuret. Vilket inte stämmer överens med den målgrupp 

som Blom et al. (2009) benämner ovan lockas av Sveriges natur. Tankesättet om vad 

naturturisterna lockas av styrks även av Lundmark et al. (2011) som menar att själva naturen har 

en stor roll när det kommer till resande och även vid tillfredsställandet av människors behov av 

rekreation vilket gör landsbygden viktig för besöksnäringen.  

  

Enligt Ballantyne et al. (2011) hjälper vildmarkturismen till att ge kunskap och lärdom om 

naturen och det har visat sig att nischen är en populär turism eftersom destinationer som arbetar 

med vildmarksturism har blivit mer lättillgängliga samt att intresset och medvetenheten om 

naturen har ökat hos människor. Nischen ger även besökare möjligheten att återförenas med 

naturen eftersom många människor idag lever i urbaniserade områden. Turismupplevelser som är 

baserade på direktkontakt med naturen har visat sig ge en positiv och lärorik upplevelse till 

besökarna. Detta syns på Visit Swedens webbsida där de genom humoristiska filmer i tätbebyggt 

område visar att älgen är närmare och mer tillgänglig än vi tror. Den humoristiska vinkeln till 

älgen blir dock fel utgångspunkt om det är upplevelser som är baserade på direktkontakt med 

naturen som efterlyses. Då passar Visit Swedens bild av den majestätiska älgen bättre in på vad 

turister söker i form av naturupplevelser eftersom att älgbilderna då är tagna i ett naturlandskap. 
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Genom Visit Swedens (u.å) VR-film lyckas de dock förmedla hur det skulle kunna vara i svensk 

natur och digitalt kommer turisten närmare älgen.  

  

Ballantyne et al. (2011) diskuterar att besökare kan genom vildmarksturism få en bättre förståelse 

för naturen och dess begränsade resurser genom att de skapar känslomässiga band under sin 

vistelse i naturen. Genom deras känslomässiga band till naturen skapas en bättre förståelse för 

den vilket bidrar till att besökare blir mer mån om att skydda naturen. De lärorika aspekterna som 

vildmarksturism bidrar till är inte endast den positiva aspekten för besökarna, det har också visat 

sig att de lärorika inslagen bidrar positivt till besökarens helhetsupplevelse. När besökaren får se 

arter som är stora eller ovanliga, får möjligheten att komma nära djuren i deras naturliga miljö och 

lära sig om dem bidrar det till besökarens tillfredsställelse av upplevelsen. Visit Sweden har 

lärorika inslag på sin webbsida där besökare både kan läsa information om älgens livsstil, 

intressen, fakta/levnadsmiljö och om den vita älgen. Besökaren kan i filmerna få information om 

hur älgen rör sig och lyssna på hur älgen låter. Dessa aspekter ger enligt Ballantyne et al. (2011) 

Visit Swedens besökare på webbsidan en positiv helhetsupplevelse och ger dem känslomässiga 

band som kommer göra dem mer benägna att skydda naturmiljön. De empiriska resultatet från 

intervjustudien visade att respekten för naturen är något som Visit Sweden är mån om att 

besökare ska ha. Vilket visar att de lärorika inslagen på webbsidan kan ha en positiv effekt när det 

kommer till att skydda naturmiljön. 

  

5.2 Längtan och tillgängligheten till älgen som upplevelse 

Enligt Fernström (2005) är det viktigt för regioner att hitta sina utmärkande drag för att sedan 

kunna skapa upplevelser och attraktioner kring dessa. Detta går att applicera på Visit Sweden där 

de genom att kommunicera älgen ur en humoristisk vinkel vill förmedla en upplevelse och en 

attraktion för Sverige med utmärkande drag. Genom intervjustudien och bildanalysen framkom 

det att älgen förmedlas genom två olika bilder vilket innefattar den humoristiska bilden av älgen 

samt den majestätiska. Visit Sweden menar att den bild som förmedlas av älgen stämmer överens 

med verkligheten och att älgen är majestätisk, men när älgarna väl visar sig och exempelvis äter 

äpplen från äppelträd kan det uppfattas humoristiskt eftersom älgarna i dessa tillfällen oftast 

skapar problem utan att vara medvetna om det. Resultatet från bildanalysen styrker resultaten 

från intervjustudien om vilka bilder som förmedlas av älgen, dock så framkommer inte den 

humoristiska bilden av älgen i samma utsträckning som den majestätiska bilden gör. 
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Visit Sweden vill genom deras webbsida förmedla en mer tillgänglig sida av älgen, de anser även 

att det kan finnas en viss problematik för besökare att komma nära älgen eftersom det är en 

tidskrävande process som kräver en längre vistelse i skogen. Detta styrks av Bertella (2016) som 

menar att möjligheten att få träffa älgen i sitt vardagliga liv inte är något som många har möjlighet 

till. Även Brandin (2009) hävdar att övergången till mer urbaniserade samhällen har skapat ett 

avstånd till rurala miljöer vilket minskar chanserna till att få möta älg, därför har ett intresse 

skapats runt älgen eftersom många inte har möjlighet att se den. Visit Sweden försöker göra älgen 

till en mer sympatisk varelse som inte endast är ståtlig. Brandin (2009) anser att det finns en 

längtan hos människor att komma nära vilda djur och framförallt älgen, för att de vill skapa en 

innerlig relation till dem vilket kan styrka varför Visit Sweden har valt att göra älgen mer 

sympatisk för att lättare kunna skapa en innerlig relation. Bertella (2016) hävdar även att genom 

naturens miljö och de sociala möten som utspelas där skapas känslomässiga band hos besökaren 

vilket även kan styrka varför Visit Sweden vill göra älgen mer sympatisk för att känslomässiga 

band ska kunna uppstå. Consuelo (2015) menar att mötet med älgen bidrar med att skapa en 

upplevelse eftersom turister har en önskan att förstå sig på älgen och ha en dialog med den. 

Genom att Visit Sweden använder sig av älgen finns det underlag till att upplevelser kan skapas. 

Bertella (2016) diskuterar även att vilda djur hjälper besökaren att skapa en upplevelse och aktörer 

inom den naturbaserade turismen drar nytta av djuren för att upplevelser ska kunna skapas. 

 

Visit Swedens (u.å) VR-film kan kan kopplas till ovanstående aspekt med att göra älgen mer 

tillgänglig. Filmen utspelar sig i en älgpark där besökaren har möjlighet att komma älgen nära. 

Brandin (2009) anser att platser där man kan möta älgen har blivit en central plattform där 

skapandet av älgparker har blivit ett populärt besöksmål. VR-filmen bidrar med att besökaren har 

möjlighet att komma nära älgen vilket kan återkopplas till ovanstående teorier angående 

besökarens längtan att komma älgen nära där filmen bidrar till detta. Hanefors & Mossberg 

(2007) menar att tre komponenter behövs för att en turist ska involveras i en upplevelse, dessa tre 

komponenter kan alla kopplas till Visit Swedens VR-film. Den första komponenten innefattar 

den sociala aspekten som genom VR-filmen uppstår vid mötet mellan besökaren och älgen. Den 

andra komponenten är den fysiska aspekten som som genom VR-filmen skapas genom att 

besökaren får leva sig in i älgparkens miljö. Den sista komponenten är den mentala aspekten där 

besökaren genom VR-filmen kan tänka sig in i hur det skulle vara att träffa på en älg på riktigt. 

Genom bildanalysen framgick det att tillgängligheten av älgen framställs på ett flertal platser på 

Visit Swedens webbsida där det under del 3 och 4 gick att hitta information om älgen. 
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5.3 Konsten att använda sig av älgen i marknadsföring 

Urry & Larsen (2011) anser att kommersiella bilder oftast är skapade för att tittaren ska kunna 

drömma sig in i bilden, där tittarens önskningar och nöjen väntar. Bilderna transporterar oss in i 

fantasin men till platser som faktiskt existerar. Bildanalysen kan styrka ovanstående konstaterande 

där majoriteten av bilderna på älgen ger en känsla av att den är svåråtkomlig, men att det kan 

finnas en chans att möta den om man reser till Sverige. Urry & Larsen (2011) menar även att 

kameran har gett oss möjligheten att tämja naturen och har ändrat människors syn på naturen, 

bildanalysens resultat ger dock en känsla av att naturen är vild eftersom älgarna känns 

svåråtkomliga. Dock ger det besökaren till webbsidan möjligheten att komma naturen nära och 

på ett sätt kan naturen kännas ”tämjd”. Enligt Lloyd & Woodside (2013) har djur länge ansetts 

som en stark symbol för marknadsföring och har använts i anknytning till just detta för olika 

varumärken. Djuren ska verka som en symbol och ge en känsla av vad varumärket representerar 

och vad de vill förmedla till sina konsumenter. Det har visat sig att djuren hjälper till att förmedla 

en betydelse och en mening till det varumärke som djuret är associerat till. Detta går att koppla 

till Visit Swedens användande av älgen tillsammans med deras tre symboler, där älgen är en av 

dem, symboliserar Sverige och kopplar an till det som Sverige är känt för sedan tidigare. Älgen 

hjälper även till att förmedla en känsla av den svenska naturen. Bildanalysens resultat stämmer 

överens med resultaten från intervjustudien angående att älgen hjälper till att förmedla svensk 

natur eftersom älgarna som framställdes befann sig i svensk naturmiljö. Visit Sweden vill försöka 

förmedla en humoristisk bild av älgen som tidigare har blivit konstaterat, dock belyser Sneddon 

(2015) att inom symbolisk tolkning så går det att tolka symboler på flera olika sätt och beroende 

på vem som tolkar dem kan tolkningarna blir annorlunda. Därför kan producentens ursprungliga 

tanke om vad symbolen skulle representera inte alltid stämma eftersom andra kan tolka den 

annorlunda. Genom bildanalysen framkom det att den humoristiska bilden av älgen inte får lika 

mycket plats som den majestätiska älgen, det går att koppla till Sneddons (2015) konstaterande 

där en begränsning i framställandet av den humoristiska älgen gör att besökaren inte tolkar älgen 

som humoristisk som är Visit Swedens tanke att älgen ska göra. 

  

Visit Sweden har ett förhållningssätt där de vill att människor ska bli mer intresserade av Sverige 

som resmål där de valt att använda sig av älgen ur ett humoristiskt perspektiv för att locka till 

detta. När det kommer till älgen anses djuret redan vara bekant för människor i många olika 

länder som är intresserade av natur där den matchar bra till ett flertal länder. Enligt Middelton et 

al. (2009) finns det idag ett flertal olika webbsidor som förmedlar reserelaterad information vilket 

gör att kunder har många olika alternativ att välja på. Det är därför viktigt att kommunikationen 
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på webbsidan lyckas attrahera kunder. Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till vid 

framställandet av en effektiv webbsida. För det första behöver företag se till att informationen på 

webbsidan är relevant, uppdaterad och lättförståelig. Webbsidan behöver även vara lätt att 

navigera sig på där designen och eventuella animationer inte ska avleda besökaren i sitt sökande 

efter information. Enligt Middelton et al. (2009) teorier lyckas Visit Sweden attrahera kunder på 

deras webbsida med några aspekter, informationen som togs fram 2016 kan betraktas som 

uppdaterad, nutida och relevant. Informationen som framkom under bildanalysen var också 

lättförståeligt som enligt Middelton et al. (2009) är önskvärt. Designen och webbsidan är lätt att 

navigera sig på dock finns det animationer som rörelse och ljud som kan avleda besökaren i sitt 

sökande efter information om älgen.  

 

Middleton et al. (2009) menar också att företag behöver skapa en webbsida som genererar till att 

besökaren vill återkomma genom exempelvis underhållning och humor som fångar besökarens 

intresse. Vilket Visit Sweden kan lyckas med tack vare sitt avsnitt om den humoristiska älgen 

enligt bildanalysen. Det finns även företag som genom sin webbsida vill uppnå en viral 

marknadsföring, world-of mouth, som innebär att besökare berättar om företagets webbsida till 

vänner och familj. Visit Sweden uttrycker att de ville skapa ett innehåll på webbsidan som är 

delbart och som lockar människor till att ha roligt på webbsidan samt att de gärna vill att 

besökare ska berätta om webbsidan för sina bekanta. Humorvinkeln av älgen med roligt ljud och 

filmklipp som framkommer på webbsidan är enligt Middleton et al. (2009) ett bra sätt att locka 

besökarnas intresse och skapa delbart material.  

 

Ovan sattes de empiriska resultaten i relation till studiens teoretiska utgångspunkter. Fortsättningsvis kommer 

nedanstående kapitel att diskutera de resultat som famkommit och redovisa vår slutsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

6. Diskussion & Slutsats 

I nedanstående kapitel kommer studiens resultat att diskuteras. Diskussionen är indelad i två 

olika avsnitt vilket innefattar den humoristiska älgen samt den majestätiska älgen där 

kategorierna är baserade på studiens resultat. Kapitlet kommer avslutas med studiens slutsats 

samt förslag på vidare forskning. 

  

6.1 Den humoristiska älgen 

Visit Swedens uttrycker att de har all information på engelska för att locka en bredare marknad, 

deras kundsegment anses vara turister som har redan har ett naturintresse. Älgen på webbsidan 

används därför som ett sätt att skapa trygghet åt de länder som är intresserade av den svenska 

naturen. I föregående kapitel framkom det att det finns fyra typer av naturturister där Visit 

Sweden riktar sig  mot den traditionella naturturisten och den tillfälliga naturturisten enligt 

bildanalysen. Det framkom också att Visit Sweden vill förmedla den svenska naturens lugn och 

ingiva en respekt för svensk natur där turister måste förstå att naturen finns för att vi har givit 

den plats och därför måste den också respekteras. Där går kundsegmentet Visit Sweden uttrycker 

att de vill locka emot det kundsegment som de riktar sig mot. Visit Sweden har valt att arbeta 

med en humoristisk bild av älgen som inte inger respekt för svensk natur utan snarare förlöjligar 

den. Visit Sweden menar också att de inte vill utnyttja älgen eftersom det kan ge en falsk bild i 

marknadsföringen. Detta konstaterande går dock att ifrågasätta eftersom Visit Swedens använder 

älgen för sin kommunikation, på så vis använder Visit Sweden älgen för egensyfte och utnyttjar 

älgen på så vis i sin marknadsföring. 

 

Att ha en humoristisk bild av älgen lockar till att ha roligt på webbsidan, gör materialet delbart 

och skapar en “word of mouth” kommunikation som Visit Sweden uttrycker att de önskar. På så 

vis är den humoristiskse älgen ett bra redskap för att skapa ett roligt och delbart material. Det går 

dock inte ihop med hur Visit Sweden vill förmedla svensk natur där älgen används som en 

symbol för att representera naturen. Avsnittet om älgen på Visit Swedens webbsida landar således 

i två delar, där de å ena sidan vill förmedla den svenska naturen som ett lugnt och harmoniskt 

naturlandskap där älgen används som en representant för den svenska naturen, och där de å 

andra sidan vill använda älgen för att skapa ett roligt och delbart material som lockar besökare att 

ha roligt på webbsidan. Visit Sweden använder sig inte bara av den humoristiska älgen utan har 

också en bild av den majestätiska älgen som passar bra till syftet att förmedla den bild av svensk 

natur som organisationen vill förmedla. Där finns det också en brytpunkt i om det går att 

kombinera dessa två sidor av älgen, älgen som förmedlar svensk natur och älgen som lockar till 
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att ha roligt. Visit Sweden uttrycker att naturen alltid är en central del i kommunikationen som 

exempelvis allemansrätten och att älgen måste kommuniceras på ett mjukt sätt. Därför går det att 

fråga sig om den humoristiska älgen passar in på webbsidan och om det förmedlar bilden av 

svensk natur så som Visit Sweden vill. Den humoristiska bilden av älgen går även att ifrågasätta 

hur pass autentisk den egentligen är, är den humoristiska bilden en “sann” bild av hur människor 

upplever älgen. Det går att diskutera om den majestätiska bilden av älgen som förmedlas av Visit 

Sweden är mer verklighetstrogen eftersom den förmedelar hur en svensk älg faktiskt ser ut och 

beter sig till skillnad från den humoristiska. På så vis representerar den majestätiska älgen svensk 

natur bättre, om det är en verklighetstrogen bild Visit Sweden vill förmedla. Om Visit Sweden har 

i syfte att skapa trafik på sin webbsida kan den humoristiska älgen dock vara en bra vinkel då 

materialet lockar till att ha kul och dela med vänner och familj. 

  

6.2 Den majestätiska älgen 

Det framkom i tidigare kapitel att naturen är kärnan för verksamheter som arbetar med 

naturturism. Sverige är ett av de länder där möjligheten till naturturism är omfattande med en 

natur som anses vara orörd, frisk, tyst och storslagen. Där passar den majestätiska bilden av älgen 

bättre in än den humoristiska, eftersom den representerar naturen bättre och naturen är kärnan 

för verksamheter. Detta framkom även från intervjustudien att naturen alltid är en central del i 

kommunikationen. Vilka som söker sig till Sverige och naturturism är enligt Visit Sweden turister 

med ett naturintresse men även tidigare forskning hävdar att Sveriges orörda natur, vildmark och 

klimat i form av nationalparker, naturreservat och skidområden attraherar en stor mängd turister 

då människor önskar komma ut i naturens stillsamhet i kontrast till samhällets hektiska vardag. 

Naturen i sig har också en stor roll när det kommer till resande och även vid tillfredsställandet av 

människors behov av rekreation vilket gör landsbygden viktig för besöksnäringen.  För att 

komma ifrån den hektiska vardagen passar bilden av den majestätiska älgen som representant för 

svensk natur bra in. Där kan man också ifrågasätta den humoristiska vinkeln av älgen som enligt 

tidigare forskning inte matchar den målgrupp som är intresserade av svensk natur.  

  

Den tillgänglighet av den majestätiska älgen som förmedlas på Visit Sweden webbsida ger en 

bättre insyn till älgen eftersom Visit Sweden tillhandahåller besökaren med bra information och 

rörliga bilder och vi anser att ett intresse till älgen kan skapas genom att gå in på Visit Swedens 

webbsida. Den majestätiska älgen som framställs ger känslan av att vara svåråtkomlig och 

spännande, vilket ger associationer till att det ändå finns en möjlighet att få se den om man reser 

till Sverige. Visit Sweden vill inte endast förmedla älgen som ståtlig utan försöker även göra den 
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sympatisk. De bilder som framkommer av den majestätiska älgen på webbsidan ger inte ett 

sympatiskt intryck eftersom älgarna verkar avståndstagande, inte heller den humoristiska sidan av 

älgen förmedlar det sympatiska intrycket eftersom den humoristiska vinkeln tar över.  

  

Den här studien har inte en feministisk synvinkel men vi skulle ändå vilja lyfta några tankar som 

framkom under bildanalysen. Visit Swedens två vinklar av älgen, den humoristiska och den 

majestätiska, har även två könsladdade begrepp. Där den majestätiska älgen alltid lyfts fram som 

King of the Forrest och är i den beteckningen en manlig älg som förmedlar ett lugnt och harmoniskt 

naturlandskap som ska inge respekt. Delen med den humoristiska älgen benämns som 

Dramaqueen of the Forrest och är i den beteckningen en kvinnlig älg som ska framstå som lustig, 

hamna i fel situationer och överreagera. Om detta är något Visit Sweden har reflekterad över eller 

har gjort medvetet är i nuläget oklart men ett val som de i sin marknadsföringsstrategi skulle 

kunna reflektera över.  

  

6.3 Slutsats 

Studiens slutsatser blir således att Visit Sweden arbetar med älgen som symbol ur två vinklar 

vilket innefattar den humoristiska och den majestätiska älgen. Bildanalysens resultat visar att den 

majestätiska bilden av älgen framkommer i större utsträckning än vad den humoristiska älgen gör, 

även fast Visit Sweden menar att det är den humoristiska bilden av älgen organisationen vill 

inrikta sig mer på. Visit Sweden verkar inte ha en klar bild över hur de vill arbeta med älgen som 

symbol i deras marknadsföring mot den internationella marknaden. Älgen används som en 

symbol för svensk natur som innefattar lugnhet, renhet och respektfullhet. Den humoristiska 

bilden av älgen ger dock en skev bild av naturen som lugn och respektingivande. Det finns även 

oklarheter kring syftet med Visit Swedens webbsida, vill de att besökare ska ha roligt på den eller 

vill de locka turister som är intresserade av den svenska naturen? Våra slutsatser kring den 

majestätiska och den humoristiska älgen blir att den majestätiska älgen fungerar som en 

representant för den svenska naturen medans den humoristiska älgen används för att locka 

besökare till webbsidan. I början av studien konstaterades det att älgen kan anses som unik 

eftersom den inte förekommer på många platser i världen, vi ställer oss då frågan om den 

humoristiska bilden av älgen behöver finnas då älgens existens i Sverige kan anses unikt nog. 

Eftersom Skandinavien inte är Visit Swedens primärmarknad blir älgen således redan unik mot 

den internationella marknaden. Visit Sweden har flera tankar kring hur de vill arbeta med älgen 

som symbol och vi anser att deras arbete med älgen behöver bli tydligare för att 

marknadsföringen ska bli mer effektiv, detta för att kunna locka rätt målgrupper till Sverige som 
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har ett intresse av älgen och den svenska naturen. Enligt tidigare forskning skulle den majestätiska 

älgen passa bättre mot turister som är intresserade av natur eftersom det är naturen som primärt 

lockar. I nuläget känns deras arbete med älgen som symbol väldigt oklart.  

  

6.3.1 Vidare forskning 

Under studiens process har tankar skapats gällande konsumentens synvinkel på älgen som 

symbol. Vidare forskning hade därför kunnat undersöka hur besökare ser på älgen och om 

djurets existens är avgörande för deras val av resmål. Framtida studier hade även kunnat fokusera 

på hur olika regioner i Sverige arbetar med älgen som symbol och jämföra deras arbetssätt med 

varandra.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

1. Visit Sweden (Tema 1) 

 Berätta om er organisation och vad ni gör? 

 Vad är din position i organisationen och vilka arbetsuppgifter har du? 

 

2. Naturturism och Vildmarksturism (Tema 2) 

 Kan du berätta hur er marknadsföringsstrategi ser ut gällande älgen? 

 Hur kommer det sig att älgen har hamnat i fokus för marknadsföringen av Sverige och 

inte andra djur som exempelvis björn eller varg? 

 På vilket sätt anser ni att älgen är viktig för Sverige?  

 Vilka marknader anser ni att älgen lockar till Sverige? (Tex. Tyskland, Danmark) 

 

3. Upplevelser (Tema 3) 

 Vet du om besökare uttryckt något speciellt om älgen inför eller efter sin resa? 

 Vet ni hur älgen upplevs av besökare? 

 Vilken typ av upplevelse vill ni att en besökare ska få när den går in på er webbsida och 

kikar på älgen? 

 Känner ni att den bild av älgen som förmedlas stämmer överens med verkligheten? (Anser 

du exempelvis att besökare kan uppleva att älgen är mer framträdande än vad den egentligen är?) 

 

      4. Bildens betydelse och symboler (Tema 4) 

 Vad anser ni att älgen symboliserar? 

 Vad vill ni åstadkomma med att använda älgen i er marknadsföring? 

 Vilka kategorier av besökare vill ni locka genom att använda älgen i er marknadsföring? 

(Tex. friluftsmänniskor, ekoturister) 

 Anser du att det finns några negativa aspekter med att använda älgen i marknadsföringen? 

 I vilken omfattning använder ni älgen i marknadsföringen av Sverige?  

 Framställs älgen i samma omfattning till alla marknader ni vänder er till? 

 

 

 

 



 

Bilaga 2, Bildanalysmodell 

 

Steg 1: Denotation 
 

 Hur många stillbilder vs dynamiska bilder finns? 

 Hur många älgar förekommer på varje bild? 

 Vilket ljud hörs i bilderna? 

 Vad händer i de rörliga bilderna? 

 Hur ser älgen ut som visas på bilderna? 

 I vilken miljö syns den? 

 Vilka färger förekommer i bilden? 

 Vilken tid på dagen syns älgen? 

 Vilket ljus har bilderna? 

 Finns det andra djur i bilderna? 

 Vilket kroppsspråk har älgen i bilderna? 

 

Steg 2: Konnotation 

 

 Vilka associationer ger älgen i bilderna? 

 Vilka associationer ger miljön i bilderna? 

 Vilka associationer ger färgerna i bilderna? 

 Vilka associationer ger ljudet i bilderna? 

 Vilka associationer ger de rörliga bilderna? 

 Vilka associationer ger älgens kroppsspråk? 

 Finns det några övriga objekt i bilderna som kan ge associationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3, Bildförteckning 

Moose. Credits: Eddie Granlund/Folio/imagebank.sweden.se 

 

White moose. Credits: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se 



 

A curious moose. Credits: Pontus Charleville/Folio/imagebank.sweden.se 

 

Moose. Credits: Håkan Vargas S/imagebank.sweden.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4, Arbetsfördelning 

 

Sammanfattning:              - Båda var lika aktiva i utformandet av sammanfattningen. 

Inledning:                         - Nathalie skrev bakgrunden. 

                                        - Nathalie skrev problemformuleringen. 

                                        - Båda var lika aktiva i utformandet av syftet. 

                                        - Båda var lika aktiva i utformandet av forskningsfrågorna. 

- Båda var lika aktiva i utformandet av dispositionen. 

 

Teoretiskt ramverk:         - Nathalie skrev ”Naturturism och Vildmark turism” 

                                        - Båda var lika aktiva i utformandet ”Upplevelser” 

                                        - Christina skrev ”Bildens betydelser och symboler” 

- Nathalie skrev ”Marknadsföring av turism på internet” 

 

Metod:                             - Christina skrev ”Vetenskapligt angreppsätt” 

                                        - Christina skrev ”Hermeneutiskt förhållningssätt” 

                                        - Båda var lika aktiva i utformandet av ”Intervjustudien” 

                                        - Båda var lika aktiva i utformandet av “Urval” 

                                        - Båda var lika aktiva i utformandet av “Etiska överväganden” 

                                        - Båda var lika aktiva i utformandet av “Semiotik” 

- Båda var lika aktiva i utformandet av “Analyspreocessen” 

- Nathalie skrev “Validitet och Reliabilitet” 

- Nathalie skrev ”Metodkritik” 

 

Empiriskt resultat:  - Nathalie sammanställde ”Intervjustudien” 

                                        - Christina sammanställde ”Bildanalys av Visit Swedens webbsida” 

- Båda var lika aktiva i utformandet av ”Likheter och skillnader 

mellan intervjudstudien och bildanalysen” 

 

Analys:                             - Christina analyserade ”Den svenska naturen som utgångspunkt” 

  - Nathalie analyserade ”Längtan till älgen” 

- Båda var lika aktiva i analyserandet av ”Konsten att använda sig av 

älgen i marknadsföring” 



 

 

Diskussion och slutsatser: - Båda var lika aktiva i utformandet av diskussion och slutsatser. 

 

Bilaga 1:                 - Nathalie skrev intervjuguiden 

 

Bilaga 2:   - Christina skrev bildanalysmodellen 

 

Som helhet var båda lika aktiva med att korrekturläsa hela studien, kommentarer och synpunkter 

på varandras texter har skett löpande under skrivandets gång. Revidering efter uppsatsseminariet 

genomfördes av båda parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


