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Förord  
 
I denna första del vill jag passa på att tacka några personer som har varit till stor hjälp och 
gett mig stöd genom uppsatsarbetet. Ni har alla varit så vänligt inställda och villiga att 
hjälpa mig i svåra stunder. 
Först vill jag tacka Thomas Blom, docent och universitetslektor i Kulturgeografi samt 
avdelningschef på avdelningen för Kulturgeografi och turism på Karlstads Universitet. 
För din goda handledning under arbetets gång. Du har varit ett stort stöd vid uppsatsens 
utformning och hjälpt mig med många idéer. Tack för din hjälp! 
Jag vill också passa på att tacka Värmlands Turistråd i Karlstad för er hjälp att finna 
relevant material. Ett speciellt tack vill jag framföra till Johanna Berglind, assistent, och 
Monica Karlsson, länsturistchef, för era innehållsrika samtal och önskan att hjälpa. Stort 
tack!  
Ett stort tack vill jag även sända Bertil Lundberg, universitetslektor och docent på 
avdelningen för Kulturgeografi och turism, och Gerhard Gustafsson, professor på 
avdelningen för Kulturgeografi och turism, båda verksamma på Karlstads Universitet, 
som innan uppsatsens start hjälpte mig med idéuppslag och handledning. Tack till er 
båda! 
 
Till sist vill jag tacka alla er som varit med under arbetes gång. Till er som stöttat mig, 
kommit med idéer och ni som alltid har en plats i mitt hjärta. Familj, släkt, vänner och 
bekanta. Ni ska alla ha ett enormt tack! 

 



Abstract 
 
This Swedish essay deals with a study of two tourist brochures of Värmland from two 
different years, 2005 and 2007. The purpose is to examine what their differences and 
similarities are through a comparison. My focus is put on what tourist categories the 
brochures mainly turn to. I want to se if they turn to all tourists or if they lean towards a 
special group of people. 
To guide me I have used both textual and picture interpretation.  
I have created my own tourist categorization as a tool for my study, named The matter 
tourist-related categorization. It contains six categories which all have some common 
denominator where tourists will fit in.  
The result shows that all tourist categories are mentioned even if some are more 
frequently mentioned than others.  
 
Key words: Tourism, brochures, categorization, interpretation, nature and culture.   

 



Sammanfattning  
 
I och med att turismens betydelse uppmärksammas allt mer ses även ett ökat intresse hos 
olika turistiska aktörer att engagera sig för turism och turistnäring. Turistnäringens 
representanter försöker hela tiden vara bättre än sina motståndare för att locka blivande 
turister till just deras område. Valet av en resa påverkas av den bild som ges av en plats 
och dess utbud, och ett sätt att förmedla denna kunskap är genom turistbroschyrer. I 
turistbroschyrer kan olika aktörer föra fram sitt utbud av tjänster och aktiviteter. Men 
vilken utformning har då turistbroschyrer? Finns det något att erbjuda alla slags turister? 
Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader och likheter mellan två värmländska 
turistbroschyrer producerade och utgivna av Värmlands Turistråd. Jag har valt att 
använda mig av två broschyrer från olika årgångar, år 2005 och år 2007, för att kunna 
göra en jämförelse broschyrerna emellan. Fokusen ligger på att finna kunskaper om 
huruvida broschyrerna vänder sig till samtliga turistkategorier eller om de lutar sig mot 
någon speciell grupp. 
Som verktyg i detta kvalitativa arbete har jag använt mig av både textanalys och 
bildtolkning. I mitt grundarbete för att finna lämplig litteratur använde jag mig även av 
snöbollsmetoden.  
Mina tankegångar kring ämnet är främst teoretiska där olika tolkningsmodeller tas upp 
samt några tankar kring platsers identitet och påverkan på människans identitet.  
Till min hjälp i undersökningen om turistkategorier har jag utvecklat en turistisk 
kategorisering. Denna består av en indelning av samtliga turister i sex grupper utifrån 
några gemensamma nämnare. 
I resultatet kan man utläsa en större skillnad i turistbroschyrernas utformning gällande 
utseende och indelning. Medan broschyren från år 2005 har utformats som en mindre bok 
har den nyare upplagan ett tidningsformat. I år 2005’s upplaga har Värmlands Turistråd 
delat in innehållet under nio kategorier, kallade nio Liv. I broschyren från 2007 har man 
istället valt att visa utbudet genom en geografisk indelning. Broschyrernas innehåll skiljer 
sig inte åt avsevärt mycket.  
Båda turistbroschyrerna använder sina bilder som ett extra medel till den skrivna texten. 
På bilderna avbildas soliga dagar och glada människor. Många bilder återger naturen och 
kulturen vilket i texten är två mycket återkommande teman.  
Broschyrerna vänder sig främst mot turister med intresse för natur, kultur och sport. 
Bilderna visar detta genom mycket rörelse och många aktiviteter. I viss mån finns även 
en inriktning mot matturisten genom att skriva om god mat och fina caféer. I bilderna 
avbildas flera maträtter och serverande personer.  
Det var ingen av turistkategorierna som blev lämnad utanför när det handlar om 
benämnande i de båda broschyrerna. Däremot var det några som nämndes betydligt mer 
än andra.  
Avslutningsvis kan sägas att utifrån det som framkommit i text och bilder anser jag att 
Värmlands största varumärken är naturen, kulturen, historian och humöret hos regionens 
befolkning.
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1. Introduktion 
 
Inledningsvis vill jag framföra vilka tankegångar som lett mig in på det valda området. I 
detta introduktionskapitel visar jag er bakgrunden, problematiken och syftet med arbetet. 
Till sist presenterar jag de frågeställningar som ska besvaras i slutet av undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 
Människan har alltid varit nyfiken och undrat vad som finns bortom sitt synfält. I dagens 
samhälle har resor kommit att bli en naturlig del av vardagen. Två begrepp som kommit 
att känneteckna detta globaliserande samhälle är migration och turism.1 Turismen är ett 
av vår tids mest expanderande områden.2 Den moderna turismen skulle inte vara möjlig 
om det inte var för dess föregångare från gamla Mesopotamien, Nilsområdet, antika 
Grekland, antika Rom och medeltiden. Det var i Mesopotamien turismen började och 
idag har turismen växt till att bli ett globalt fenomen. Från ca 3000 f. Kr fram till dagens 
datum har många tekniska framsteg gjorts som fört turismens utveckling mot nya höjder.3 
Det är tack vare rikt förgrenade och snabba resvägar som vi idag kan få möjlighet att 
uppleva andra kulturer och besöka resmål som för bara några år sedan var obekanta för 
många av oss. Turism har blivit en av de största näringarna i världen och är därmed också 
mycket viktig för många länders ekonomier.4 För hundra år sedan fokuserades turismen i 
Sverige mest till fjällvärlden och handlade vanligtvis om rekreation. Dåtidens turism var 
främst en möjlighet för den mer välbärgade samhällsklassen. Idag har turismen blivit en 
massindustri och omfattar de flesta sociala grupperingar i samhället.5 Den snabba 
tillväxten av turism till en massindustri har att göra med den ökade fritiden och 
förbättrade ekonomin bland människorna.6 De turistiska resmålen ökar i allt större 
utsträckning och turismen tar sig ständigt nya uttryck, så som naturturism, kulturturism, 
upplevelseturism, äventyrsturism, ekoturism. De äldre resorna, exempelvis charterresor 
och besök vid slott och museer både nationellt och internationellt, lever vidare sida vid 
sida med de nytillkomna.7

 
I takt med att turistnäringens betydelse uppmärksammas mer och mer ökar även intresset 
hos både offentliga och privata aktörer för att engagera sig i turism och turistnäringen. De 
flesta branscher berörs på något sätt av turismen. Allra viktigast är den för resebyråer och 
researrangörer där turismen står för 100 procent av förädlingsvärdet.8 Nytänkande och 
framåtanda är två av de grundläggande delarna för att överleva i turismens 
konkurrensvärld. Turistnäringens representanter försöker hela tiden överträffa varandra, 

                                                 
1 Blom, T & Nilsson, M (2005) 
2 www.isak.liu.se  2007-04-05 
3 Weaver, D & Lawton, L (2002) 
4 Blom, T & Nilsson, M (2005) 
5 www.isak.liu.se  2007-04-05 
6 Blom, T & Nilsson, M (2005) 
7 www.isak.liu.se  2007-04-05 
8 Nutek (2007) 
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på olika sätt, i att informera och övertyga blivande turister om de unika fördelar som just 
deras produkt har.9

 

1.2 Problemställning och syfte 
Den bild människor har av ett främmande område styr deras förväntningar om vad de ska 
få uppleva och se. På så vis påverkas valet av resmål och transportmedel för resan. Med 
ökade kunskaper om en viss plats eller region kan turistaktörer öka turisternas intresse.10 
Kunskaperna kan till exempel ges genom turistbroschyrer. I turistbroschyrer kan aktörer 
visa fram sitt utbud av tjänster och aktiviteter.  
 
För ett område kan ibland flera broschyrer finnas för olika ändamål, men vanligast är att 
det bara finns en broschyr som ger en övergripande bild över området. Där ställs 
aktörerna sida vid sida i en neutral position och överlåter till läsaren att tolka, jämföra och 
välja resmål och aktiviteter. Men hur ser då en turistbroschyr ut? Finns det verkligen 
något att erbjuda alla slags turister?  
 
Syftet med föreliggande arbete är således att studera skillnader och likheter mellan två 
värmländska turistbroschyrer producerade och utgivna av Värmlands Turistråd gällande 
jämförelsen mellan år 2005 och år 2007, med fokus på vilka turistkategorier man i 
huvudsak vänder sig till.  Mitt syfte är att få kunskap om huruvida broschyrerna vänder 
sig till samtliga turister eller om de lutar mot en speciell grupp.  
 
 

1.3 Frågor 
För att tydliggöra min problematisering och mitt syfte har jag nedan identifierat några 
frågeställningar som jag valt att utgå från i min undersökning.  
  

• Vilka generella turistkategorier vänder sig producenten främst till i 
broschyrmaterialet, och är det någon eller några grupper som saknas?  

• Förekommer det någon skillnad i målgruppsinriktning mellan de undersökta åren 
och i så fall på vilket sätt? 

• Vilken bild av Värmland vill broschyrerna förmedla och vilken bild är det som 
ges?  

                                                 
9 Blom, T & Nilsson, M (2005) 
10 Ibid. 
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2. Metod  
 
Inom föreliggande kapitel beskriver jag kortfattat vilka metoder jag använt mig av i mitt 
arbete. Sedan kommer en mer översiktlig bild av mitt tankearbete att förklaras ytterligare 
i kapitlet Teoretiska utgångspunkter.  
 

2.1 Lingvistisk texttolkning 
Granskningen av turistbroschyrernas text görs med hjälp av textlingvistik. Textlingvistik 
är en slags språkvetenskap som främst syftar till att beskriva vad som karakteriserar 
korrekt bildad text och betydelsen av olika sekvenser av satser, och mer generellt till att 
utforma modeller för textbildning. Men textlingvistiken kan också användas på 
filosofiska och psykolingvistiska vägar där man fokuserar på hur människan tolkar 
omvärlden, hur människan tänker och ”klär sina tankar med ord”.11   
Vad lingvistiken utgår från är att språkanvändningen och vårt sätt att uppfatta omvärlden 
är sammanvävda.  
 

Språkanvändningen uppfattas som uttryck för bara delvis reflekterade 
föreställningar som påverkar hur vi betraktar omvärlden och vad vi 
faktiskt kan uppfatta av den.12  

 
Med detta menas att det är händelserna, upplevelserna och kunskaperna genom vår 
uppväxt som formar vår förståelse av ting. Varje individs utbildning, sociala relationer, 
språk med mera påverkar vår förståelse och uppfattning av omvärlden men även vår 
förståelse av texter. För att kunna använda och genomföra en textanalytisk undersökning 
behöver man bestämma sig för ett visst sätt att betrakta texter och sedan använda detta 
som ett textanalytiskt verktyg.13  
För detta arbete har jag valt att tolka broschyrtexterna utifrån mina egna uppfattningar, 
erfarenheter och föreställningar. Jag kommer att undersöka vad som nämns i texterna och 
vilka turister texten vänder sig mot.  
 

2.2 Bildtolkning 
Som metod för att tolka turistbroschyrernas bilder har jag använt mig av flera 
tolkningsmodeller. En av modellerna är den sociala tolkningsmodellen14 där olika 
politiska, ekonomiska och sociala relationer behandlas.  
 
En annan modell som jag använt mig av kallas Sändar-mottagar-modellen15. Här handlar 
det om att avsändaren borde ge mottagaren förkunskaper om det som kommuniceras för 
att budskapet lättare ska nå fram. 

                                                 
11 Nationalencyklopedin (1995) 
12 Bergström, G & Boréus K (2005) 
13 Ibid.   
14 Rose, G (2001) 
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I boken ”Bild och samhälle” menar författarna att bilden är ett hävdande i sig. Eftersom 
bilden har som syfte att avbilda eller föreställa något har den redan en referent. Bilden är 
alltså en avgränsad enhet medan språket å andra sidan kan ses som ett system.16

Ytterligare för mig relevant metod jag använt i föreliggande arbete handlar om bildernas 
sociala olikheter. Genom denna metod granskar jag om det finns någon given syn på en 
speciell kategori, till exempel kön, ursprung eller liknande. Denna metod kallas Visuell 
kultur.17   
 
Det viktigaste vid tolkning av texter och bilder är att subjektets egna tankar och känslor 
spelar in i tolkningsarbetet. Subjektet är i detta fall läsaren. Hur läsaren tolkar beror på 
viken personlighet denne har, vilket humör denne är på och vilka uppfattningar denne 
har.18

 
Utifrån dessa modeller undersöker jag hur bilden hör ihop med tillhörande textavsnitt och 
till vilka turister bilden vänder sig till. Jag undersöker vad som visas på bilderna och vad 
som lämnas utanför. Jag ser även på hur bildens budskap och riktning är beskaffad.  
 

2.3 Kvalitativ forskningsmetodik 
Med utgångspunkt från en formulerad problematik, ett syfte och frågeställningar har valet 
av metod bestämts. Genom att fokusera på två turistbroschyrer från två olika år vill jag 
undersöka vilka turistkategorier broschyrerna vänder sig mot och vad som finns att 
erbjuda dessa kategorier. Vidare vill jag undersöka om det skett någon förändring mellan 
den äldsta och den yngsta broschyren gällande utformning och utbud. 
 
Genom att använda mig av lingvistisk textanalys och bildtolkning ska jag försöka finna 
kvalitativa svar på mina frågor. Inom kvalitativ metod arbetar jag med min egen 
uppfattning och tolkning av informationen i de två broschyrerna.   
 
För att finna svar på den tredje frågeställningen i mitt arbete använde jag mig av en kort 
intervju som gjordes via e-mail. Mailet skickades till länsturistchefen på Värmlands 
Turistråd Monica Karlsson. På grund av tidsbrist från Turistrådets sida fick jag inte svaret 
av samma person utan av assistenten Johanna Berglind.  
 

2.4 Snöbollsmetoden 
För att söka reda på fakta har jag bland annat använt mig av en metod kallad 
”snöbollsmetoden”. Metoden innebär att man söker upp information som kan vara av 
intresse för arbetet. De böcker eller annan relevant litteratur som hittas används sedan för 
att komma vidare i undersökningen. Detta innebär bland annat att en utgångspunkt tas 
från författarnas källförteckningar och referenser. Utifrån en källa fortsätter man arbetet 
                                                                                                                                                 
15 Sahlström, B (1997) 
16 Aspers, P, Fuehrer, P & Sverrisson, Á (2004) 
17 Rose, G (2001) 
18 Borgersen, T & Ellingsen, H (1994) 
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genom att studera denna författares källförteckning och så vidare. Metoden jämförs med 
hur du rullar en snöboll för att göra den större. Du startar med en liten samling snö och 
rullar sedan detta i mera snö tills du uppnår önskad storlek.   
 

2.5 Poststrukturalism – postmodernism 
Poststrukturalismen och postmodernismen ses av vissa forskare som teorier med liknande 
mål. Båda ismerna värderar relationen mellan rummet och samhället. De värderar även 
samspelet mellan samhällets olika beståndsdelar. Det är med detta synsätt som jag sätter 
mig in i mitt tolkningsarbete och konstruerar mina resultat.  
 
Poststrukturalismen argumenterar för att språket är den medlande faktorn i relationen 
mellan samhället och rummet. Fokusen ligger på individen där människan konfigureras 
och ges kulturell betydelse genom språket. Poststrukturalisten föreslår att vägen till 
förståelse för de sociala, ekonomiska, politiska och kulturella faktorer som skapar våra 
liv, går genom en bearbetning av de multipla budskap vi ges i mötet med objekt.19 Enligt 
Jean-François Lyotard betyder poststrukturalismen ett avvisande av möjligheten att nå 
systematisk kunskap om människan eller historien.20  
 
Brown menar att postmodernismen är ett fenomen som alla har hört talas om, men som 
ingen riktigt kan förklara. Detta kan bero på att postmodernismen är ett så pass suddigt 
begrepp som representerar en hel grupp idéer. Postmodernismen står exempelvis för ett 
nytt tänkande, en ny förståelse för omvärlden. Det är en protest mot tidigare ismer. Men 
teorin står också för studien av den rumsliga ordningen och interaktionen mellan 
ekonomiska, sociala, kulturella och politiska processer. Postmodernisten menar att det 
inte finns ETT ensamt svar, att det inte finns EN diskurs som är över alla andra och att 
INGENS röst ska exkluderas i diskussioner. Vidare säger postmodernisten att det inte 
finns endast EN absolut sanning utan bara olika tolkningar.21 För att återgå till Lyotards 
tankegångar menar han om postmodernismen att inga religioner, metafysiska system eller 
ideologier längre vinner allmän tilltro. Under postmoderna villkor finns bara partiella, 
subjektiva och individuella sanningar. En grundtanke är att den litterära texten inte 
refererar till eller representerar föremål och händelser. Befriad från kravet att erbjuda en 
ställföreträdande verklighet kan en författare organisera sitt verk i enlighet med vilken 
princip som helst. Kan låta identiteter glida isär och samman helt efter eget 
gottfinnande.22 För uppsatsen och granskningen av turistbroschyrer kommer flera 
tolkningar från olika håll. Broschyrerna i sig är en tolkning av Värmlands turism för både 
regionens aktörer och producenten Värmlands Turistråd. Uppsatsen är min egen tolkning 
och uppfattning av broschyrerna. 
 

                                                 
19 Kitchin, R & Tate, N.J (2000) 
20 Nationalencyklopedin (1994) 
21 Kitchin, R & Tate, N.J (2000) 
22 Nationalencyklopedin (1994) 
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2.6 Avgränsningar 
Mina avgränsningar består av att jag fokuserat mitt undersökningsområde till Värmland 
istället för att studera material från hela Sverige. I Värmland finns det ett antal broschyrer 
att välja mellan när man söker efter resmål och aktiviteter. För denna uppsats har jag 
dock valt att studera två turistbroschyrer producerade av Värmlands Turistråd, i 
samarbete med lokala aktörer. Broschyrerna finns tryckta på tre olika språk, svenska, 
engelska och tyska, utan ändringar i innehåll. Jag har gjort ett val att endast se till den 
svenskskrivna broschyren. Detta betyder att målgruppen är bred på grund av att 
broschyrerna finns på tre språk, men när jag nu endast undersöker broschyrerna på ett av 
språken minskas målgruppsbredden. Broschyrerna är från två olika årtal för att en 
jämförelse ska vara möjlig. Det handlar om den senaste turistbroschyren, 2007, och en 
äldre från 2005. Med dessa broschyrer vill jag undersöka hur de värmländska aktörerna 
vänder sig till turisterna.  
 
Problematiken med att utföra en studie på två turistbroschyrer som ligger så pass nära 
varandra i tid är att det kan vara svårt att finna större skillnader broschyrerna emellan. 
Tyvärr var det inte möjligt att finna annat underlag för just denna undersökning.  
Däremot kan det vara bra att undersöka två närstående broschyrer av just den 
anledningen att det kanske har skett en radikal förändring i upplägg och innehåll under 
just denna tid. För att det ska blir en bra jämförande undersökning krävs inte att 
materialet skiljer många år emellan. Fokusen bör istället ligga på broschyrernas innehåll.  
 
Tyvärr kan jag inte studera varje turistkategori för sig eftersom deras definitioner är 
relativt oklara och ofta kan representera flera resenärer. Resenärerna har oftast också inte 
endast ett mål med sin resa vilket gör definieringen ännu svårare. Istället har jag fått 
samla ihop alla turistkategorier och gruppera dem i nya färre kategorier under några 
gemensamma nämnare.  
 
Analysen av broschyrerna är ingen djupgående utredning där jag tar upp frågor som 
meningsbetydelse mm. Min analys får därför mera ses som en inledande studie av ett 
angeläget ämne. 
 
Avgränsningarna och utformningen av arbetet kan jämföras med trattmodellen23. Denna 
modell är utformad så att man startar på en bred grund som efter hand minskas ned. I 
fallet om turistbroschyrer tar sig modellen uttryck genom en start i litteraturstudier för att 
sedan gå vidare i en analysering av broschyrerna. Genom litteraturstudier kan jag skaffa 
mig lite förkunskaper om analyseringstekniker innan jag utför själva 
broschyrgranskningen.  
 

2.7 Definitioner 
För att ge en klarare bild över vad som menas med turism kommer här en definiering av 
begreppet turism och turist. Först redogör jag för hur turisten har definierats genom 
historien och sedan ger jag några dagsfärska definitioner från två organisationer. Dessa 

                                                 
23 Björklund, M & Paulsson, U (2003) 
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två definitioner är de primära definitionerna och används av väldigt många företag, 
organisationer och aktörer. 
 

2.7.1 Historisk definition av begreppen turism och turist 
Det har alltid funnits platser och människorna har existerat under lång tid. Resandet är 
däremot en företeelse som inte alltid varit möjlig för alla människor i alla tider. 
Bristfälliga kommunikationer och svårigheter att finna bra logi och mat samt tid och 
pengar för resande är några faktorer som påverkat. Men en av de största och mest 
självklara faktorn är lusten att resa.  
I Sverige är begreppet turism ett relativt ungt begrepp. Det började förekomma i det 
svenska språket först under tidigt 1900-tal. Men med detta menas inte att det inte funnits 
någon turism eller några turister innan dess, man hade bara andra benämningar på 
människorna och deras resor. Den vanligaste benämningen för turister var resande. I 
Svenska Akademiens ordlista från 1700-talet och ända in på 1970-talet kallades turisten 
för lustresande. Begreppet resande kan spåras så långt tillbaka som till 1600-talet där 
man i en lagtext om gästgiverier (år 1649) kan läsa ”then resande mannen”. Innan 
begreppet resande användes ordet vägfarande. Detta ord kan spåras till tiden vid heliga 
Birgittas levnad under 1300-talet. I ett av heliga Birgittas verk skriver hon om 
”wägfarande man”. Alla benämningar för ordet turist nämnt här kan man fortfarande höra 
användas i dagens samhälle.24

 

2.7.2 Turism vad är det? 
Enligt OECD, World Tourism Organisation (WTO) och EU:s statistikorgan Eurostat är 
turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år för affärer, fritid eller andra syften. 
Eller uttryckt på ett annat sätt: Turism innebär att en person förflyttar sin konsumtion till 
ett annat område, stad eller land än där han eller hon vanligtvis vistas. Det gäller både i 
tjänsten och på fritiden. När man reser spenderar man genomsnittligt mera pengar på 
transporter, boende, matställen, attraktioner och andra inköp än vad man normalt gör på 
hemorten. Den tillkomna konsumtionen har effekter på resmålets ekonomi och skapar 
företagsamhet med arbetstillfällen och en stärkt infrastruktur. Det är många som 
konkurrerar om att dra till sig konsumtionen till just sitt område, sin region eller sitt land. 
Det stora flertalet resor är svåra att styra genom att de är knutna till affärskontakter, släkt, 
vänner och det egna fritidshuset. 
Av turismen i Sverige står svenskarna för ca 80 %. Resande i eget land är en viktig del av 
turismen och är en förutsättning för att kunna öka det utländska resandet till Sverige.25

 
Den internationella och FN:s definition av turism rymmer människors aktiviteter när de 
reser till platser och deras vistelse på platsen, en plats som ligger utanför människornas 
vanliga omgivning. Resan ska vara för kortare tid än ett år och syftet ska vara fritid, 

                                                 
24 www.utflykten.se 2007-04-05 
25 www.nutek.se  2007-04-05 
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affärer eller liknande. Definitionen omfattar alltså så gott som all konsumtion som är 
direkt kopplad till resande, inklusive affärsresande.26

 

2.8 Uppsatsens disposition 
Arbetet är uppdelat i sex kapitel med varsitt tema. Kapitel ett är den inledande delen av 
arbetet där jag förklarar bakgrunden, problemet och syftet med undersökningen. Kapitel 
två är metodavsnittet där jag går igenom vilka metoder som använts i uppsatsen. I kapitel 
två tas även upp några definitioner av turister och turism för att ge er läsare en inblick i 
ämnet. Efterföljande kapitel, kapitel tre, tar upp mina teoretiska tankegångar kring 
platser, symbolism och tolkningar. I slutet av kapitel tre visas min skapade 
turistkategorisering som ligger till grund för den jämförande tolkningen av de två 
Värmländska turistbroschyrerna. I det fjärde kapitlet redovisas sedan resultatet av 
undersökningen i fem delar. Alla delar förutom det första är min egen tolkning av texter 
och bilder vilket gör att många bitar kan innehålla analytiska inslag. Först beskrivs några 
bakomliggande tankar med broschyrerna av skaparen själ. Sedan följer två avsnitt som 
redovisar resultatet för undersökningen på år 2007’s turistbroschyr i text och bild och 
sedan redovisas resultatet för år 2005’s turistbroschyr. Det femte kapitlet är den konkreta 
jämförande analys som gjorts av de båda broschyrerna med några egna kommentarer till 
vissa delar. Det avslutande kapitlet tar upp mina slutsatser och reflektioner av arbetet. I 
det allra sista stycket ges några korta rader om hur jag anser att framtida turistbroschyrer 
för Värmland kan förbättras utifrån resultatet av hela undersökningen. (Se även Figur 1 
på nästa sida.)  

                                                 
26 Nutek (2007) 

 14



 
 

Inledande formalia 

Teori Empiri 

Analys 

Slutsatser 

1. Introduktion 

2. Metod 

3. Teoretiska utgångspunkter 4. Text- och bildtolkning av 
turistbroschyrer 

5. Jämförande analys mellan 
turismbroschyrerna för år 
2005 och år 2007 

6. Slutsatser 
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3. Teoretiska utgångspunkter
 
I föreliggande kapitel tas frågor om plats, identitet och turister upp. Detta är de teorier 
jag anser relevant för min studie och som kommer att användas i den slutgiltiga analysen 
av arbetet. Teoriavsnittet hör ihop med Metodkapitlet på så vis att jag här vidare 
förklarar mina tankegångar. Ämnen som platsidentitet, ”vi” gentemot ”dem” och en 
geografisk förankring finns alla invävda i texterna. Avslutningsvis presenteras min egen 
turistkategorisering som används genom hela uppsatsen.  
  

3.1 Platsidentitet 
Inom den humanistiska geografin har begreppet plats kommit att användas för att fånga 
olika aspekter som är viktiga för människor, exempelvis mening, känslomässiga band, 
upplevelse och intentionalitet. Innebörden av begreppet har under årens lopp förändrats 
så att platser nu i allt större grad ses som sociala konstruktioner, från dåtidens definition 
där platser tillgavs egna inneboende meningar. Plats har framför allt varit uttryck för 
lokalisering i form av en punkt i rummet där ekonomiska aktiviteter utvecklats eller 
öppnats. Dagens platsuppfattning är mer utvecklad och innefattar nu även andra saker 
som finns på platsen, så som andra företag, service, forskning och utbildning.27  
 
Platser och människor tillhör båda ämnet kulturgeografi. Kulturgeografi handlar om att 
känna igen och förstå det ömsesidiga beroendet mellan platser och regioner, utan att 
tappa blickfånget på specifika platsers unikhet. En kulturgeograf brukar skilja mellan 
platser och regioner på så vis att platser är särskilda geografiska områden med tydliga 
fysiska, sociala och kulturella kännetecken. Regioner ses istället som territorier som 
innefattar många platser. Till sin hjälp för att undersöka världen och sin omvärld 
använder sig geografer av primära verktyg och väsentliga begrepp.28 Geograferna skaffar 
sig kunskaper om världen genom att granska vart fenomen finns och varför de finns just 
där. I boken Social justice and the city tas ett speciellt tänkande upp som förklarar denna 
kulturgeografiska syn på världen och forskning av världen, kallad ”Den geografiska 
fantasin”.  
 

This imagination enables the individual to recognise the role of space and 
place in his own biography, to relate to the spaces he sees around him, 
and to recognise how transactions between individuals and between 
organizations are affected by the space that separates them.29

   
De två begreppen läge och plats (på engelska ”location” och ”place”) har enligt den 
humanistiskt orienterade litteraturen två skilda betydelser. Läge syftar på ett geografiskt 
område med ett visst innehåll, så som människor och ting. Begreppet ses ur ett så kallat 
kontainerperspektiv. Plats ses däremot som en helhet som kan associeras med positiva 
och negativa värden. Platsen innefattar inte bara objekten på platsen utan även det sociala 

                                                 
27 Gren, M & Hallin, P-O (2003) 
28 Knox, Paul L & Marston, A Sallie (2004) 
29 Harvey, D (1973) 
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livet. Många människors identitet kan vara bunden till en plats med starka positiva värden 
och av den anledningen består platsen av en blandning av sociala relationer med 
geografiska kopplingar. Detta innebär att platser förändras kontinuerligt, de är inte 
oföränderliga. En plats är en process där t.ex. byggnader, fysisk utformning, växtlighet 
och annat förändras med tiden, samtidigt som betydelser och föreställningar förändras i 
takt med att det omgivande samhället omvandlas.30 En plats är det som bildar människors 
vardagsmiljö för deras sociala relationer. De sociala relationerna kan vara olika mönster 
av interaktioner inom familjen, på jobbet, på fritiden och inom politiska aktiviteter. I 
dessa miljöer får människor kunskaper om vem de är och vad de är. Människorna lär sig 
också hur de ska tänka och uppföra sig samt vad de har att vänta sig av livet.31  
Platser är sociala konstruktioner som existerar tack vare invånarnas subjektiva synsätt. 
Den betydelsen som en plats kan få för en människa kan vara så stark att den blir en 
central del av identiteten hos denne. Människors identitet är den uppfattning de får av sig 
själva genom deras subjektiva känslor. Dessa känslor är då främst baserade på 
människornas vardagliga upplevelser och sociala relationer.32 Dessutom kan det skapas 
en platskänsla. De associationer som en plats kan skapa hos individen är ofta relaterade 
till speciella objekt. Dessa objekt kan vara olika slag av symboler (läs vidare om 
symboler under 3.3) vilka kan fungera som en form av mentala markörer.33 Platser kan 
alltså bidra till människors kollektiva minne och bli föremål för exempelvis emotionella 
eller kulturella symboler.34

   
3.2 Ett sociokulturellt lärandeperspektiv på platser 
 
Människor som lever och växer upp på en viss plats får erfarenheter av platsen som i sin 
tur kommer att prägla deras värderingar av platsen. Dessa värderingar skiljer sig från de 
människor som saknar samma erfarenheter. Även om man lever i ett och samma område 
kan man ha väldigt olika levnadssätt, till exempel relationen mellan lantbrukaren och 
pendlaren, den som bor i området men som arbetar på annan ort. Lantbrukarens och 
pendlarens erfarenheter av, inställningar till och värderingar av platsen; samma plats; blir 
olika.  
Samma omständigheter kan även förkomma i storstäderna. I storstäderna liksom på 
många mindre tätorter i Sverige finns skillnader mellan de boende. En av orsakerna till 
dessa skillnader kan vara att invånarna har olika kulturella bakgrunder. Se exempelvis på 
miljonprogrammets förortsmiljöer med stora ytor av naturmark där det numera bor stora 
grupper av människor med annan än svensk bakgrund. För dessa individer är inte alltid 
natur och stora öppna ytor lika självklart positiva resurser som för familjer med svensk 
bakgrund. 35 
 
Olikheterna rör sig även kring de föreställningar som människor, som bor på en plats, har 
och de föreställningar som olika slags experter, som finns på platsen, har. Experterna har 

                                                 
30 Gustafsson, C & Stenström, M (2006) 
31  Knox, Paul L & Marston, A Sallie (2004) 
32 Gustafsson, C & Stenström, M (2006) 
33 Blom, T (1994) 
34 Knox, Paul L & Marston, A Sallie (2004) 
35 www.placelearning.org 2007-04-13 
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en förutfattad roll att spela i förhållande till denna plats. Rollerna tar sig uttryck i fysiska 
planerare, stadsplanerare, hyresvärd, bostadsförvaltare. Perspektiven på samma plats kan 
se olika ut på grund av de olika rollerna individerna intar i förhållande till platsen.36

 
I samband med tankarna kring människors föreställningar bör även frågan om 
definitionen mellan ”vi” och ”dem” tas upp. Walter Ong är en författare som tagit reda på 
mer om just motsatspar, samt tittat närmre på problemen rörande tredje världen. 
Definitionen ”vi” ses enligt många som den välutbildade, den rike, en forskare med flera. 
Med denna syn skulle därför definitionen ”dem” vara motsatsen; det vill säga den fattige, 
outbildade. Denna tudelning av ”vi och dem” har kommit att bli en fundamental del av 
flera stora tänkanden, så som religiösa, politiska och vetenskapliga. Sahlström menar att 
det inte är…37

 ”… en fråga om någon tudelning i ”yin” och ”yang”, som är delar av en 
helhet, utan delarna av verkligheten står i motsättning till varandra.”38

 
Under 1900-talets första del gav uppdelningen i ”vi och dem” en moraliskt försvarbar 
förklaring till skillnaderna som rådde i världen. Idag ifrågasätts detta, men uppdelningen 
kvarstår. Nu har uppdelningen fört med sig fler uppdelningar, exempelvis rika och 
fattiga, utbildade och outbildade, belästa och obelästa. Och till detta har även 
barmhärtighetstanken och utvecklingsteorin bildats som säger att de rika ska ge till de 
fattiga och bildade ska lära outbildade.39  
 
De skiljande perspektiven av en speciell plats tyder på flera slag av lärandeprocesser. 
Under en människas hela uppväxt och liv måste man lära sig att utnyttja platser och 
fysisk omgivning för att utvecklas. Man måste också lära sig att kunna anpassa sina 
behov efter de möjligheter som omgivningen har att erbjuda. I ett sociokulturellt 
perspektiv menas detta att man ska kunna anpassa sig efter och samarbeta med olika 
grupper av människor i ens fysiska närhet samt att kunna använda platser och fysiska 
miljöer i föränderliga sociokulturella sammanhang.40

 
3.3 Symbolens betydelser för turism41

Ordet symbol härstammar från grekiskans symbolon som betyder kännetecken, sinnebild, 
tecken för något. Symbolen är ett särmärke av något slag som gör att mottagaren får 
associationer till något specifikt av den bild hon ställs inför. Symbolen kan vara en 
byggnad, en staty eller något annat karakteristiskt som kan förknippas med en bestämd 
plats. Även platser i sig kan utgöra en symbol. 
 
I turistbroschyrer, resekataloger, på vykort och i mycket annat används symboler för att 
marknadsföra en stad, region eller ibland ett helt land. Genom att till exempel visa en bild 
på en känd symbol får mottagaren, från den information som ges, ofta en eller flera 

                                                 
36 www.placelearning.org 2007-04-13 
37 Sahlström, B (1997) 
38 Ibid.  
39 Ibid. 
40 www.placelearning.org 2007-04-13 
41 Blom, T (1994) 

 18



speciella associationer till den plats där symbolen är belägen. Budskapet man vill 
förmedla och människorna man vill förmedla till blir föremål för vilken symbol som 
väljs. För att en symbol ska hållas vid liv och inte förlora sitt värde gäller det att 
symbolen hålls aktuell. Med aktuell menas att om symbolen relativt ofta visas i olika 
sammanhang lär sig människorna var den finns. En välkänd symbol kan på så sätt även 
bli en viktig resurs för turismen.  
 
Som tidigare nämnts ger symbolen mottagaren ett budskap. Hur detta budskap tas emot 
ter sig olika beroende på vem mottagaren är. Läsarens bakgrund, erfarenheter och 
attityder är det som ligger till grund för hur symbolen tas emot och värderas. Vissa 
symboler ger ett relativt neutralt budskap till mottagaren, medan andra symboler direkt 
för tankarna i en viss riktning. Symboler har ofta en stark dragningskraft på turister. Ju 
fler människor som har besökt en symbol, desto större dragningskraft. Om man till 
exempel skulle ta en bild på sig själv ståendes vid en symbol blir det ett slags bevis på att 
man har varit i landet eller i staden. Ur marknadsföringssynpunkt har symboler blivit allt 
viktigare. Eftersom de kan förstås över större delen av världen är det en stor fördel att 
använda sig av symboler för att förmedla ett budskap eller ge en viss association till en 
plats. Det är lättare att använda symboler i sin marknadsföring av orter och regioner än att 
försöka göra liknande verbalt. Varje plats har olika förutsättningar för att marknadsföra 
sig. Det finns mycket som spelar in för platsens attraktivitet. Det är attraktiviteten som 
kan leda till ökade mängder turister, men även ökning i näringsliv, nya arbetstillfällen 
och ökad livskvalitet. När man vänder på myntet visas också turismens baksida. 
Turismen för även med sig vissa negativa faktorer. En av dessa är att risken för 
överexploatering vid allt för hård marknadsföring blir stor. För god marknadsföring är det 
viktigt att hitta ett värde i en region som kan utnyttjas för att locka dit turister.     
 

3.4 Texttolkningens teoretiska tankegångar 
För granskningen av turistbroschyrer beskådas texter som att de relaterar till människor 
och grupper av människor. Det finns de människor som har skapat texterna och 
människor som är deras mottagare. Texterna speglar både medvetna och omedvetna 
föreställningar och texterna speglar, reproducerar eller ifrågasätter makt. Men de är inte i 
sig makt. De kan användas för att komma åt relationer mellan individer eller grupper.42

Enligt Bergström och Boréus kan texter vara koherenta och kommunikativa. Koherenta 
texter betyder att de hålls ihop av ett visst ämne, att texten har en röd tråd. De 
kommunikativa texterna innebär att de har ett budskap att förmedla. Med det menas inte 
att en text bara kan vara en av dessa två former. En text kan även vara en blandning av de 
båda, där det både finns en röd tråd och ett budskap. Bergström och Boréus säger även att 
texter har två huvudfunktioner, innebördsaspekt och interpersonell aspekt. Den 
förstnämnda handlar om att texter och språket uttrycker tankar och idéer. Författaren till 
en text använder språket för att reflektera, antingen för att uttrycka sin bild av den 
omgivande verkligheten eller av sina inre upplevelser. I den interpersonella aspekten 
använder vi språket för att, i de sociala relationerna med andra människor, till exempel 

                                                 
42 Bergström, G & Boréus K (2005) 
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uttrycka en åsikt eller informera om något. På så sätt vill författarna visa att språket är ett 
socialt system som används både för reflektion och för handling.43  
 
Den lingvistiska textanalysen utgår från att vårt sätt att använda språket hänger ihop med 
vårt sätt att uppfatta omvärlden. Man inriktar sig på det gemensamma språkets styrande 
makt för vad som kan sägas och tänkas. Genom de olika analyssätten kan man avslöja 
eventuella ideologiska budskap som inte står klart uttryckta i texten.44

 

3.5 Bilder erbjuder tolkningar av omvärlden 
Bilder är en språklig företeelse, ett hjälpmedel för att förmedla ett budskap. I likhet med 
det verbala språket har bilder både en inomspråklig och utomspråklig mening, men det 
finns också skillnader fenomenen emellan. Till skillnad från ord, meningar och satser är 
bilden ett hävdande i sig själv. Bilden har en referent redan betraktad som inomspråkligt 
uttryck eftersom den har ambitionen att likna, avbilda eller föreställa något.  
 

Bilden är en avgränsad enhet medan språket […] snarast är [ett] 
system…45     

 
Ett sätt att tolka och analysera bilder är att se på dem som kommunikationsmedel.46  
Shannon och Weaver har utvecklat en modell för kommunikation som går att använda 
även vid tolkning av bilder, nämligen Sändar-mottagar-modellen.  Modellen handlar om 
den överflödsinformation som påverkar förväntan i kommunikationsprocessen. 
Författarna anser att ju mer mottagaren känner till av det som kommuniceras desto 
starkare villkor för att det okända i bilderna förstås precis på det sätt sändaren avsett. 
Avsändaren ska alltså förmedla av redan kända företeelser för att ge mottagaren en 
förförståelse till bilden. Sändaren och mottagaren är utgångspunkt och mål för det 
kommunikativa förloppet.47 Gerholm poängterar att det i kommunikationens 
meningsdimension inte bara ingår språkliga delar utan att även faktorer som klädsel, 
social status, plats och tillfälle spelar in. Detta gör att det hela kan jämföras med en 
samtalssituation.48  
 
Vid diskussioner gällande vilket eller vilka sinnen man använder vid granskningar av 
bilder tänker många människor i första hand på synen. Man brukar skilja mellan synfält 
och synlighet. Synfältet är det som människans ögon kan uppfatta medan synlighet 
handlar om hur synfältet konstrueras. Hur vi ser, vår förmåga att se, tillåtelse eller tvång 
att se och hur vi ser på seendet. Flera författare anser att det visuella är det primära för 
alla sinnen. Fyfe och Law menar att skildring, illustrering och förmågan att se är 
grundläggande faktorer i processen av vilken många människor får kunskaper om världen 
som den ses för dem själva. John Berger föreslår att det beror på att seendet kommer före 

                                                 
43 Bergström, G & Boréus K (2005) 
44 www.vxu.se 2007-04-12 
45 Aspers, P, Fuehrer, P & Sverrisson, Á (2004)  
46 Ibid. 
47 Sahlström, B (1997)  
48 Aspers, P, Fuehrer, P & Sverrisson, Á (2004) 
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det skrivna. Till exempel använder sig barn av seendet och igenkännandet innan de kan 
prata.49

 
Det är viktigt att komma ihåg att kunskaper införskaffas genom alla sorters media, inte 
bara genom synen. Det är också viktigt att tänka på att bilder ofta fungerar i samverkan 
med andra typer av representationer. Det är exempelvis inte många bilder som inte är 
ackompanjerade av en text, skriftlig eller muntlig text. Till och med den minsta tavlan på 
ett galleri har en liten skylt under med speciell information om tavlans ursprung och 
utformning.50 Teoretikern Hans-Jürgen Scheurle menar att vi inte kan tolka och skaffa 
erfarenheter med endast ett av våra sinnen. Erfarenheten är grundad i något som han själv 
kallar för ”erfarenhetens gemensamma område”. Detta område baseras i vår existens; i 
tiden, i rummet och i vår kropp. När du tolkar en bild eller en text eller något fenomen 
över huvud taget använder du alla sinnen på samma gång och får därigenom erfarenheter 
om det du nyss tolkat.51  
 
En annan sak att ha i åtanke när man granskar och tolkar bilder är om de för fram några 
sociala olikheter, kallat Visuell kultur.  Ibland kan det vara så att bilderna ger en speciell 
syn på någon social kategori, så som kön, klass, sexualitet, ursprung med mera. Berger 
förklarar att bilder med sociala olikheter handlar inte bara om vad de visar utan också om 
vad de inbjuder till för synsätt. Han använder uttrycket ”sätt att se” för att visa på 
faktumet att vi aldrig bara tittar på en sak. Vi ser alltid på relationerna mellan olika saker 
och oss själva.52 En bildanalys eller bildtolkning är inget du utför utifrån ett bestämt 
schema. Subjektets, alltså läsarens, tankar och känslor har en betydande roll i 
tolkningsprocessen. Läsarens tolkning är beroende av sin egen personlighet, sina egna 
åsikter, sitt humör och sina uppfattningar. Vi kan på så sätt tänka oss att två personer som 
studerat samma bild i sina diskussioner med varandra får skilda resultat av vad de anser 
vara bilden budskap.53  
 
Författaren Brandin54 syftar på att det är vanligt att använda sig av idéer och ideologier 
som är aktuella i dagens samhälle för att kommunicera med bilder. Brandin skriver i sin 
bok ”Spatializing canoe tourism” att människor lättare kan få en ömsesidig eller delad 
förståelse för en bilds budskap om de kommer från samma kulturella sfär.  
 
I boken Visual Methodologies har författaren delat upp tolkningen av bilder i tre delar 
som alla har olika utgångspunkt. Den första är den tekniska tolkningsmodellen. Denna 
innehåller alla apparater som är designade för att skådas eller för att förhöja naturlig 
vision. Tolkningsmodell nummer två kallar författaren för kompositionell och innebär allt 
som har med en bilds uppkomst att göra. Innehåll, färgning och rumslig organisation är 
några av dessa delar. Den sista modellen kallas social tolkningsmodell. Här behandlas 

                                                 
49 Rose, G (2001) 
50 Ibid. 
51 Aspers, P, Fuehrer, P & Sverrisson, Á (2004) 
52 Rose, G (2001) 
53 Borgersen, T & Ellingsen, H (1994) 
54 Brandin, E (2003) 
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flera ekonomiska, sociala och politiska relationer som omger en bild och genom vilka 
bilden beskådas och används.55  
I granskningen av två turistbroschyrer har jag, ur Visual Methodologies, använt mig av 
den sociala tolkningsmodellen. Jag undersöker hur bilden hör ihop med tillhörande 
textavsnitt och till vilka turister bilden vänder sig till. Jag undersöker vad som visas på 
bilderna och vad som fått stå utanför. Jag ser även på om bilden har ett tydligt eller ett 
otydligt budskap och riktning. 
 

3.6 Turistkategorier 
I följande avsnitt läggs först två olika indelningar av turister fram från två olika författare. 
Därefter presenteras min egen kategorisering av turisterna utifrån de förstnämnda 
indelningarna.  
 
3.6.1 Sju kategorier av turism56

Definitionen av turism är beroende av definitionen av turisten. För att kunna definieras 
som turist måste en person bege sig från hemmet. WTO och de flesta andra turismföretag 
menar att resan måste ske utanför individens vardag. Eftersom vardagen kan tolkas på 
många olika sätt har dessa turismföretag tydliggjort en minsta reslängd eller andra 
kriterier som skiljer vardagen från en turistdestination. Att använda sig av sådana 
preciseringar kan kännas osäkert, men de har som syfte att differentiera vilka som bidrar 
med utvändiga intäkter för det lokala området från dem som cirkulerar intäkter i området. 
Syftet med resan kan även det skilja sig mellan olika individer eller grupper. Det är inte 
alla syften som kan kvalificeras som turism. Enligt WTO exkluderas resor av militären, 
dagligresor, pendling, migration, gästarbetare, nomadisk förflyttning, ankomsten av 
flyktingar och resor gjorda av diplomater och konsulära medlemmar. De syften som kan 
klassas som turism faller under sju kategorier:  

• Fritid och rekreation  
• Släkt och vänner 
• Arbete 
• Sport 
• Andlighet och hälsa 
• Studier 
• Multisyfte 

 
3.6.2 Sverigesurfen57

Sverigesurfen är en Internetsida där man talar om Sveriges turism. Den ansvarige för 
sidan presenterar en lång lista över vad som finns att göra på olika platser i landet och 
vilka man kan kontakta för mer information. Varför jag använder mig av just denna källa 
är för att den presenterar en liknande indelning av turister som jag har funderat över. På 
Sverigesurfen har man gjort en turistisk indelning i åtta kategorier. Inom dessa åtta 

                                                 
55 Rose, G (2001)  
56 Weaver, D & Lawton, Laura (2002) 
57 www.sverigesurfen.com  2007-03-02 
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kategorier har man samlat alla attraktioner och aktiviteter som finns att göra i hela landet, 
både vinter och sommar. 

• Aktiviteter 
• Evenemang 
• Paketresor 
• Sevärdigheter 
• Transporter 
• Konferenser 
• Logi 
• Ute i naturen 

 

3.6.3 Den ämnesturistiska kategoriseringen 
Utifrån de två ovan nämnda kategoriseringarna har jag utformat en egen kategorisering 
som jag kommer att använda mig av i mina broschyrtolkningar. Att fastställa attraktioner 
och aktiviteter ur turistbroschyrerna för varje turistisk benämning skulle inte fungera 
eftersom det hela tiden uppkommer nya benämningar samtidigt som resande personer 
oftast har flera syften och mål med sin resa. Inom mina sex utformade turistkategorier har 
jag samlat de flesta slag av turister. Varje kategori har tilldelats ett speciellt ämne som 
utgör grunden för turisternas resor. Under varje kategori ges en kortfattad förklaring och 
några exempel på turism som ingår i respektive kategori. Det man måste ha i åtanke med 
fenomenet att kategorisera turismen och turister är att det aldrig kan stämma in på alla 
resande. Det finns blandformer av alla sorter och därför kan en kategorisering aldrig bli 
hundra procentig.  
I de flesta fall en person beger sig ut på resa har personen mer än ett syfte med resan. 
Ibland kan det finnas ett huvudmål och flera andrahands-syften, och ibland finns det inget 
huvudmål. För en turismforskare kan detta ställa till problem vid analyseringen av 
turistiska data. Till exempel, Under vilken kategori ska forskaren placera den turist som 
rest till en plats för att under två veckor utföra ett arbete, hälsa på släktingar och ha lite 
kul?58  
 
 
 

• Hälsa   
Under denna kategori kan till exempel rekreationsresor och religiösa resor 
räknas in. En av de vanligaste hälsoresorna riktar sig mot spa eller 
liknande medicinsk behandling. Resorna kan innehålla syften som rening 
av kroppen, avslappning och andlighet. 
Exempel på turism: ekoturism, spaturism, hälsoturism, pilgrimsresor 

• Transport  
Som titeln avslöjar handlar kategorin om sättet att resa. Många människor 
föredrar en speciell form av resande och väljer därför denna form under de 
flesta resorna. I flera fall kan sökandet efter äventyr bli utgångspunkten för 

                                                 
58 Weaver, D & Lawton, Laura (2002) 
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vilket transportmedel en turist väljer. Kategorin innebär inte alla fordon 
som används under en resa utan endast det primära resefordonet.  
Exempel på turism: båtturism, bilturism, charterturism, cykelturism 

• Aktiviteter  
Tillsammans med kategorin Sevärdigheter kan dessa vara exempel på vad 
många människor tänker på med den typiska turismupplevelsen. Oftast så 
är aktiviteter kopplade till sportrelaterad turism. Det kan både handla om 
atleter, tränare med flera som arbetar med tävlingar och träning, och 
vardagliga personer som vill prova på något nytt eller syssla med sin 
hobby. 
Exempel på turism: bergsklättring, bungyjump, golfturism 

• Logi   
Det finns även de människor som är intresserade av hur boendet är på 
andra platser i världen än i deras vardagliga omgivning. Boendet kan visa 
sig i flera former.  
Exempel på turism: hotellturism, campingturism, vandrarhemsturism 

• Sevärdigheter  
Överallt i världen finns det saker att se och uppleva, något som lockar. 
Vad detta något är beror på turistens intressen. Det finns något att se i så 
gott som alla genrer. Det handlar om historia, konst, natur eller människor. 
Exempel på turism: herrgårdar, morbidturism, symbolturism 

• Evenemang  
Evenemang är en kategori som liknar Sevärdigheter. Det som skiljer de 
båda åt är att evenemang oftast är begränsad till en kortare tidsperiod. 
Evenemang är oftast en lokal företeelse arrangerad av kommunen eller 
länet till den plats där evenemanget hålls. Men det finns även vissa 
evenemang som rör sig genom flera områden och länder.  
Exempel på turism: festivalturism, dansturism, marknader, paradturism 
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4. Text- och bildtolkning av turistbroschyrer för 
Värmland  
 
Kapitel fyra redovisar undersökningens resultat. I den första delen beskrivs vem som 
skapat turistbroschyrerna och lite om dess innehåll. De två nästkommande avsnitten 
redovisar resultaten av en text och en bildtolkning av en värmländsk broschyr från år 
2007. De två avslutande avsnitten redogör för svaren ur en text respektive bildtolkning av 
en värmländsk broschyr från år 2005. Text- och bildtolkningsavsnitten har analytiska 
inslag, men inte någon djupare analys eftersom detta ska redogöras i ett senare kapitel.  
 
 
4.1 Turistbroschyrernas utformning och vem som ligger bakom 
broschyrerna59

Utifrån en kortare skriftlig intervju samt ett personligt samtal med två ansvariga på 
Värmlands Turistråd har jag fått lite information om tankarna bakom turistbroschyrerna. 
Dessa ansvariga är Monica Karlsson och Johanna Berglind. I Bilaga 1 redovisas de frågor 
som skickats till Turistrådet. I arbetet använder jag mig inte enbart av namnet Värmlands 
Turistråd. Jag har använt mig av benämningarna skribenten, producenten och fotografen, 
vilka alla syftar tillbaka på olika delar av personalen på Värmlands Turistråd.  
 
Turistbroschyrerna är till för att locka olika målgrupper i länet. De är endast skapta som 
en vägledning och försmak av Värmlands utbud för turister. År 2005 byggde Värmlands 
Turistråd sin broschyr på teman i form av nio Liv (se även avsnitt 4.3 2005 års 
turismbroschyr). Broschyren bygger på att de företag som deltar i samarbete med 
turistrådet finns representerade. Representationen är utformad på så vis att företagens 
namn och erbjudanden står skrivna i texten, men deras logos uteblir.  
 
År 2007 valde Turistrådet en annan karaktär på sin turistbroschyr. I denna får företagen 
synas med sina egna annonser och flera ingår även i Värmlands Turistråds tematiska 
samarbete. Värmlands Turistråd försöker få läsarna att i allt större utsträckning söka sig 
vidare på egen hand på Turistrådets och de olika aktörernas hemsidor. På dessa sidor kan 
läsarna söka efter det som de själva uppfattat som mest intressant och på så vis fatta 
beslut om vart de ska rikta sin resa.  
 
När det gäller att finansiera broschyrerna har Värmlands Turistråd fått stöd från flera håll 
i regionen och av EU. År 2005 kom pengarna ifrån Turistrådets egna kapital, kommuners 
och företagens medverkan och från EU-projekt. År 2007 fick Värmlands Turistråd inget 
stöd av EU eftersom de inte har något EU-projekt som är delaktigt i den officiella 
foldern. Däremot har de ett EU-projekt där de gjort andra marknadsanpassade foldrar.  
Textskrivningen och designen för broschyrerna sköts av den egna turistrådspersonalen. 
Det enda som köps in från annat håll är trycket.  
 
                                                 
59 Svar via mail och personlig kontakt med länsturistchef Monica Karlsson och Johanna Berglind; 
Värmlands turistråd 
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Samtidigt som denna uppsats utförs har Värmlands Turistråd börjat bearbeta ett underlag 
för den kommande vinterbroschyren. Vinterbroschyren tas även den fram på egen hand 
av turistrådets personal.  
 

4.2 2007 års turistbroschyr 
År 2007’s upplaga av turistbroschyr är en sommarbroschyr och kan liknas med en tidning 
utseendemässigt. Ursprungligen är den översatt till ytterligare två språk, engelska och 
tyska, men här presenteras endast resultatet av min tolkning på broschyren skriven på 
svenska. Den har 42 sidor och är uppdelad i fem geografiska områden; mellersta 
Värmland, Karlstadsregionen, västra Värmland, Torsby-norra Värmland och östra 
Värmland.  
 

4.2.1 Tolkning av broschyrens text 
Varje geografiskt område börjar med en inledande text för att sedan gå vidare med att 
visa upp olika aktörer i området. Den inledande texten beskriver ett drömscenario som 
försätter läsaren i ett tillstånd av intresse för det nyss lästa. Texten inbjuder och tillståndet 
som följer manar läsaren till vidare läsning.  
 
De nämnda aktörerna i de geografiska områdena har varsitt mindre reklamavsnitt. De 
allra flesta använder sig av endast en kortare text och sedan en eller flera talande bilder. 
Hela den geografiska indelningen avslutas med en karta över det område som just 
avhandlats. 
 
I välkomsttexten skiner stoltheten för regionen igenom. Man får känslan av det inte bara 
är ord använda i marknadsföringssyfte utan även ord av stolthet. Orden och uttrycken är 
mäktiga och försöker framhäva Värmlands unikhet. Nedan följer några av dessa ord och 
uttryck som finns att läsa i broschyren. Ordet eller uttrycket följs av en liten 
kommenterande text där jag framför mina upplevelser av texten.  
 
”…vyer som heter duga…” – syftar på landskapet. När något ”heter duga” associerar jag 

det till något extra, något utöver det vanliga. För mig säger detta uttryck 
därför att Värmland har ett speciellt landskap som inte liknar resterande 
Sveriges naturlandskap.  

 
”…en av de lyckliga som får se en bäver i arbete. Ingen ovanlig syn…” – Tvetydigt. 

Skribenten börjar med att säga att det är svårt att få se bäver med orden 
”en av det lyckliga”, men sedan säger skribenten också att det inte är så 
svårt att skymta djuret genom ”ingen ovanlig syn”. Skribenten har försökt 
skriva på ett spännande och marknadsförande sätt. På så sätt har denne 
försatt läsaren i en position där läsaren inte vet vad som stämmer. Kan 
man få sen skymt av bäver eller inte? 

 
”…kittlande att kunna följa…” – syftar på historien och sagorna av kända författare från 

regionen. Möjligheterna att få se, höra och gå med in i sagor och 
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berättelser och bland författarnas gårdar finns inte överallt, men i 
Värmland så finns de. Känner en viss stolthet över att man kan erbjuda 
just detta.  

 
”…perfekt skidföre året runt!... ” – Just att använda ordet ”perfekt” ger känslan av lätt 

skrytande. Skribenten kunde ha använt ordet ”bra”, ”väldigt bra” eller 
”fint” istället för detta starkt laddade ord. Tyder på att man aldrig har 
problem med framkomlighet i snö.  
Utropstecknet i slutet av meningen antyder att det är något riktigt speciellt. 
Kan nästan höra ett utropande ”Wow!” i bakgrunden.  

 
”den speciella värmländska servicen” – Här är syftet att visa upp värmlänningen och 

dennes goda humör. Att den är ”speciell” kan tolkas på olika sätt, både 
positivt och negativt. Men i relation till övrig text kan man utläsa att det 
handlar om en positivt inställd värmlänning. Att de använder ”speciella 
värmländska” tyder även på att denna service endast finns att erbjuda i 
Värmland.  

 
”Välj Värmland för ditt nöjes skull.” – En snitsig knorr på slutet av välkomsttexten som 

lockar dig att resa till regionen eftersom det är så kul här. Vill säga med 
meningen att du kommer att få roligt om du väljer att resa just hit.    

 
Ett speciellt knep som många skribenter, och även denna, använder sig av i texter för 
marknadsföring är att tilltala läsaren i Du-form. Att tilltala någon med Du istället för Ni 
inger en känsla av vänskap och närhet till skribenten och därigenom även texten.  
 
Några av de mest återkommande teman ur år 2007’s upplaga är kultur, motor och natur, 
men även mystik. På flera håll nämner de ord som ”troll” och ”trolska”, så som 
”… de trolska sjöarna…” och ”… den trolska naturen…”. Skribenten tar ofta användning 
av sagorna och regionens författare i sin marknadsföring för att göra berättelsen mer 
spännande. 
 
I turistbroschyren kan man även finna ord och meningar som uppvisar stolthet över 
Värmland och dess karaktär. I några fall kan jag känna att stoltheten rinner över så att det 
mer låter som skryt än stolt återberättelse. Några av dessa meningar och ord är:  
”[…]Uddeholm Swedish Rally har korats till världens bästa rally av förarna! […]” 
”‘Det är nästan onödigt vackert här!”, var det nån som sa.’ ” 
”[…]Det som många söker sig till på semestern – frisk luft, ren natur och en avstressande 
miljö – det har vi året runt.[…]” 
”… idag visar vi stolt upp vår historia…” 
”[…]Allt fler upptäcker skönheten och värdet…” 
 
Precis som i välkomsttexten upptäcker man på flera platser i broschyren åsikter och 
kommentarer om de värmländska invånarna, värmlänningarna. Kommentarerna kan vara 
tydligt påvisade i texten eller påvisas som något man läser ’mellan raderna’. Nedan 
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nämner jag två sådana åsikter som påpekar att värmlänningen är en livsnjutare, och en 
glad och vänlig person.  
”[…]Skratta och njut med oss…” 
”… den unika värmländska gästvänligheten…” 
 
Angående symbolism och symboler för Värmland och Karlstad är det inte mycket som 
nämns i broschyrtexten. Man nämner kort symbolen Sola, vilket inte är en symbol för 
hela regionen, och förklarar att det syftar till antingen värdshusflickan eller Karlstads 
många soltimmar. Detta nämns bara på en plats i broschyren och är inte utmärkande för 
att påvisa symbolismen.  
Det turistbroschyren däremot marknadsför är naturen. Naturen är ett återkommande tema 
genom hela broschyren och bekräftar på så sätt att det är en symbol för Värmland.   
 
”… Naturbygdens öppna odlingar, småbrukens ängar och betesmarker samt de 
omfattande skogsarealerna…” 
 
För mig symboliserar detta inte bara Värmland utan flera delar av Sveriges landskap. 
Denna typ av marknadsföring är passande för en broschyr riktad mot turister som 
kommer från ett annat land än Sverige vilket denna broschyr gör.   
 
De avslutande sidorna av turistbroschyren ger en översiktlig tillbakablick genom en lista i 
fyra kategorier. Dessa kategorier är boende, aktiviteter, sevärdigheter och mat & dryck. I 
kategorierna får läsaren de viktigaste uppgifterna för alla aktörer; adress, på vilken ort de 
befinner sig, telefonnummer, Internetadress och några få ord eller egenskaper som 
förklarar vad aktören erbjuder. Man nämner också på vilken sida i broschyren aktören 
nämns och vilket nummer de har på de kartor som avslutar varje avsnitt. 
Slutligen visas regionens evenemangschema för hela år 2007 och på sista sidan står när 
den nya vinterkatalogen ska vara färdig.  
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4.2.2 Tolkning av broschyrens bilder 
Bilderna i turistbroschyren är kompletteringar till texterna. Det är inte många bilder som 
kan avläsas och tolkas på rätt sätt utan en medföljande text. Broschyren förmedlar fakta 
genom texter och använder bilder som ett uttryck för det skrivna. Texten och bilden 
arbetar tillsammans för att på så vis klargöra budskapet på bästa sätt.  
 
 

 
Bild 1: En inbjudande framsida som främst riktas mot naturintresserade och barnfamiljer. 

 
Framsidan på turistbroschyren för år 2007 inbjuder hela familjen till regionen. Talar för 
att Värmland har värme, glädje, god mat och aktiviteter i ett vackert grönt landskap. 
Bilderna vänder sig främst mot de mer naturintresserade, till barnfamiljerna, till de sport 
och rörelseintresserade och eventuellt till matturisten. Stadslivet, shoppingen och 
logialternativen utesluts.   
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Precis som i texten är natur och kultur viktiga inslag i bilderna. Igenom broschyren 
karakteriseras bilderna av kultur, natur och rörelse. Naturen avbildas med skogar och 
vatten. På de flesta bilder är det sommar och grönskan står i full blom. Träden blommar, 
gräset är i sin finaste färg och blommorna i parkerna ger små färgklickar bland allt det 
gröna. Vattnet avbildas med sjöar, älvar och andra vattendrag. Vissa bilder i ljusaste blå 
och andra i en djupare mystisk blå nyans. Överallt finns det människor i rörelse, många i 
full gång med någon aktivitet. 
 

 

 
Bild 2: En viktig del i marknadsföringen är att syfta till naturupplevelsen. 

 
 
En intressant notering gällande tranportmedel och fordon som återges i turistbroschyren 
är att de sällan förekommer i flertal. De flesta bilderna återspeglar ett fordon; exempelvis 
en båt, en flotte, en kanot, en cykel eller en rallybil.  
 
 

   

    
Bild 3: Transportmedel och fordon avbildas i ental. 
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Ett av Karlstads största varumärken är, enligt egen mening, solen. Ordspråket säger ”Sola 
i Karlstad”. Detta är dock inget som klart och tydligt visas fram på bilderna genom 
exempelvis en bild på Sola-statyn eller Karlstads solsymbol. Istället har man valt att visa 
det på så sätt att alla bilder är ljusa och ofta med skinande sol och leende människor.  
 
 

     
Bild 4: Solen är ett viktigt varumärke som smygs med i bilderna.  

 
För att skribenten visa bilder av speciella platser och byggnader i syfte att läsaren ska 
kunna associera till denna är inte det bästa. Långt ifrån alla turister har kunskaper om 
regionen och dess olika platser. De enda som kan få associationer av en viss bild är de 
som besökt eller fått information om platsen sedan tidigare. Utan text som extra 
hjälpmedel når inte budskapet fram. Det är också viktigt att den bild och text som hör 
ihop ligger nära varandra i broschyren, annars finns risken att informationen inte kan 
kopplas rätt. Detsamma gäller för bilder med kända personer på.  
 

 
Bild 5: Utan en medförande text är det svårt för läsaren att veta vad det är för 

byggnader som avbildas. 
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Enbart de som har kunskaper om Värmlands kända ansikten kan snabbt associera till rätt 
person. De övriga läsarna behöver en kompletterande text som extra hjälpmedel för att få 
vetskap om vem som avbildats.  
 

       
Bild 6: Vet alla läsare att detta är Selma Lagerlöf och Alfred Nobel utan en förklarande text? 

 
Majoriteten av bilderna med personer inblandade avbildar ljushyade människor. Frågan 
är om detta var ett medvetet eller omedvetet val av personer för bilderna. Om det var ett 
medvetet val kommer också frågan om varför det bara förkommer ljushyade personer. 
Konsekvenserna av att endast visa en sorts människa blir att bilderna inte tilltalar alla 
läsare. För vissa kan det till och med medföra en känsla av 
utstötthet eller rasism. Meningen med en turistbroschyr är att 
föra fram en viss regions samhälle, invånare och attraktioner 
samt vilka turister som besöker regionen på ett så 
verklighetstroget sätt som möjligt. Genom att endast visa upp 
ljushyade människor ges intrycket att regionen inte har 
mörkhyade invånare eller att det kommer några mörkhyade 
besökare. Läsaren kan få vidare intryck av att vissa 
människor kanske inte är välkomna till platsen. Om dessa 
tankar uppkommer i samband med betraktelsen av bilder 
uppstår problem i marknadsföringen.   
 

Bild 7: Här avbildas en av de få mörkhyade personerna. 
 
Köns och åldersmässigt var det ungefär likvärdigt antal personer ur varje åldersgrupp, 
förutom i den äldre åldersklassen där det var få personer över 60 år. Varför det inte finns 
fler äldre på bilderna framkallar samma slags frågor som i diskussionen kring ursprung 
och hudfärg. Några frågor som kan tillkomma är; finns det inget att erbjuda för de äldre 
grupperna? Är de inte välkomna? Den enklaste orsaken till denna grupps uteblivande ur 
bilder kan vara att de inte är den huvudsakliga målgruppen för broschyren.  
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För att ur marknadsföringssynpunkt tilltala även denna läsargrupp borde skribenten och 
fotografen visa fler människor i åldern 60 år och uppåt på fler bilder.  
 
I broschyrbilderna visas den typiska familjebilden, mamma, pappa och barn. Ingen bild 
visar öppet vilken sexualitet personerna har förutom denna stereotyp. Homosexualitet 
med flera utelämnas. I stället för att påvisa sexualiteten har man i bilderna valt att 
framföra vänskapen mellan olika människor. Men även vänskapen har fått sina gränser. 
Genom broschyren finns det inga bilder där personer omfamnar varandra. Det finns inga 
bilder med pussar eller liknande. Broschyrerna har till uppgift att visa verkligheten 
samtidigt som producenten vill nå ut till så många läsare som möjligt. Jag upplever det 
som att många människor i dagens samhälle har fördomar av något slag och därför är det 
mycket som utelämnas på broschyrens bilder. Producenten och skribenten intar en neutral 
position för att inte uppröra någon läsare.  
 

 
Bild 8: Den typiska familjebilden. 

 
Utifrån text- och bildtolkning har några begrepp kunnat utläsas och dessa har inskrivits i 
tabellform under tillhörande turistkategorisering. I Tabell 1 visas vilka ord jag kopplat till 
vilken kategori av turister. Begreppen är tagna ur både text och bilder i broschyren och 
har ställts upp där jag anser att de passar in. Som nämndes i kapitlet om 
turistkategoriseringar kan en turist ha flera syften med sin resa och gör det därigenom 
svårt för forskare att placera dem under en speciell kategori. Problemet tydliggörs i 
tabellen nedan. Detta betyder också att begreppen i tabellen kan förekomma under flera 
kategorier. 
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Tabell 1: Turistkategorisering med tillhörande begrepp ur turistbroschyr från år 2007. 
 

Begrepp kopplat till speciell kategorisering, 2007
    
Turistkategori Begrepp Turistkategori Begrepp 
Hälsa Ekoturism Sevärdighet Byggnader 
 Spa  Kultur 
 Mat  Museum 
 Konferens  Safari 
   Litteraturpersonligheter 
Transport Flotte  Konst 
 Cykel  Hantverk 
 Båt  Mat 
 Tåg  Hembygdsgård 
 Husvagn  Park 
   Högtider 
Aktivitet Vandring  Galleri 
 Bad  Shopping 
 Golf  Båt 
 Basket  Tåg 
 Dans  Linneväveri 
 Kanot  Trav 
 Flotte  Historia 
 Safari  Kända ansikten 
 Äventyr  Café 
 Skidor  Öluffarkort 
 Fiske  Naturreservat 
 Dressin  Design 
 Mat   
 Cykel Evenemang Teater 
 Konferens  Musik 
 Husky  Dans 
 Svampskola  Motor 
 Shopping  Festival 
 Båt  Konferens 
 Kajak  Marknad 
 Tåg   
 Trav   
    
Logi Herrgård   
 Camping   
 Hotell   
 Vandrarhem   
 Stuga   

 

 34



4.3 2005 års turistbroschyr 
Turistbroschyren för 2005 är även den översatt till engelska och tyska, men den har ett 
annorlunda utseende än den nyaste upplagan från 2007. År 2005’s turistbroschyr är 
utformad som en liten bok och är på 99 sidor. Den har delats in i nio så kallade Liv. Varje 
Liv har sitt eget tema. De nio Liven är:  
- Kultur   - Konferens 
- Evenemang   - Vildmark & äventyr 
- Shopping   - Camping 
- Herrgårdar   - Vinterliv 
- Spa & Hälsa 
 
Här presenterar jag resultatet av min tolkning på turistbroschyren skriven på svenska. 

4.3.1 Tolkning av broschyrens text 
Den första texten som läsaren bemöter är en mans, Lars Löfgren, egen berättelse om sina 
upplevelser av Värmland. Han beskriver Värmland med många goda ord och vackra 
beskrivningar och han avslutar sin text med denna stolta mening:  
 

”[…] Jag kan lägga mig ner i gräset var som helst i hela världen och vet 
att jag ändå alltid är kvar i Värmland.” 
 

Lars Löfgren är preses för Värmländska Akademien och tidigare chef för Kungliga 
Dramatiska Teatern och Nordiska Museet. Genom att använda sig av Löfgrens 
kommentarer kring regionen är mest ett försök till att få läsaren intresserad och kan 
uppfattas som ett knep i marknadsföringssyfte. Även om man inte vet vem Löfgren är ges 
intrycket i broschyren av att han skulle vara en känd person och möjligtvis en man på en 
lite högre maktposition. Att läsa denna mans åsikter om regionen inger en känsla av 
styrka i orden och förhöjer intrycken av texten. Därefter följer en inledande text av 
skribenten Värmlands Turistråd. I denna text presenterar de vilket syfte de har med 
turistbroschyren och vad som är ”deras” Värmland. Turistrådets beskrivning av regionen 
har likt Lars Löfgren en stolthet vilande över sig. De beskriver regionen som sagans, 
diktens och poesins landskap och förklarar att kulturen i detta område är lika varierande 
som naturen.  
 
Skribenten tilltalar genom broschyren läsaren med Du-form. Att använda tilltalsordet Du 
istället för Ni framkallar en uppfattning av vänskap till skribenten och närhet till texten. 
Det inbjuder läsaren till att läsa mer och samtidigt också smyga in goda intryck av 
regionen, precis som i ett samtal med en god vän som varit på resa.  
 
Likt 2007’s turistbroschyr startar varje avsnitt med ett drömscenario där läsaren tas in i 
fantasins värld. Scenariot ökar läsarens intresse för kommande text och lockar till vidare 
läsning. Broschyren föreställer Värmland som ett sprudlande musikaliskt landskap med 
både äventyr och nöjen. Den föreställer även värmlänningen som en nöjessökande 
personlighet som tycker om möten med nya människor.  
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”[…]Vi i Värmland älskar evenemang, stora som små. Det spelar ingen 
roll om det är det senaste inom musiken, möjligheten att få dansa eller 
heja fram favoritlaget framför andra […]Det viktiga är upplevelsen, 
spänningen och att man får träffa andra människor. […]” 

  
Värmlänningen beskrivs på andra platser i broschyren som givmild, öppen och som en 
naturmänniska.  
”… vill dela med sig av sin kunskap…” 
”… när skymningen faller och ljuden från skogen ändrar karaktär har värmlänningen 
funnit sin favoritscen…” 
”… viktigast av allt är att man är kända för sitt personliga sätt att välkomna sina 
gäster.[…]” 
 
Dispositionen av turistbroschyren för år 2005 är upplagd på så vis att man inte direkt 
lägger märke till aktörernas inblandning. Aktörerna utmärks inte genom tydliga 
avgränsningar från övrig text, utan är inskrivna med resterande på ett smidigt sätt. 
Problemet med att skriva en turistbroschyr på detta vis är att läsaren inte direkt kan leta 
sig fram till en viss aktör genom skumläsning. I den här broschyren söker läsaren istället 
reda på intressant aktör genom de nio Liven och sedan en noggrannare läsning av texten i 
det valda Livet.  
  
Under Livet shopping kommer än en gång stoltheten fram när skribenten skriver om 
regionens utbud av butiker och affärer. I en bildtext görs en jämförelse med Eifeltornet 
för att visa på Karlstads köpcenters storhet. 
När skribenten nämner shoppinggenren auktion kan man mellan raderna tyda några 
kommentarer kring regionens och dess invånares personlighet. Enligt min åsikt är detta 
skribentens sätt att påvisa ett värmländskt kännetecken.  
 
”[…] På en Värmlandsauktion är skratt en vanligt förekommande ingrediens.” 
 
Den sista raden meningar i Livet shopping var svår att tolka. 
”Priserna? Ja, de tåls att synas i sömmarna. Välkommen att titta själv.” 
Om detta betyder att priserna är låga eller höga går inte att avgöra utifrån denna 
meningsformulering. Att priserna ’tåls att synas i sömmarna’ tolkar jag som att de är 
höga och att man behöver se över priserna en gång till innan de ligger på en rimlig 
prisnivå. Inte den bästa meningen för marknadsföringen.  
 
Ett avsnitt ur Livet Vildmark och äventyr handlar om en fiskares egen berättelse och hans 
egna åsikter om fiske och regionen Värmland. Detta kan locka vissa typer av turister, då 
speciellt de med fiskeintresse. En människas egna åsikter ger en mer äkta bild av området 
och ämnet än aktörernas texter med kraftfulla ord.   
 
På många platser i broschyren använder skribenten stora dramatiska ord. Ibland ges 
känslan att det handlar om skribentens egna åsikter, inte något som bevisligen gäller för 
området i fråga. Exempelvis; 
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”[…]På herrgårdarna i Värmland finns den rätta bakgrunden till semestern, bröllopet, 
festen eller konferensen.[…]” 

- Vad är detta ”rätta” och vem får makten att avgöra det? Detta handlar om 
en tolkningsfråga för alla läsare. Var och en får chansen att själva 
bestämma vad som är det ”rätta”. Samtidigt får du ingen information om 
det just du tror är det ”rätta” finns på platsen du valt att resa till.   

 
” … ’oändliga’ områden…” 
”… enorma möjligheter…” 

- Både ”oändliga” och ”enorma” är kraftfulla men samtidigt otydliga ord. 
Vart går till exempel gränsen mellan stor och enorm? 

 
”… storslagna vyer…” 

- Samma otydlighet gäller ordet ”storslagen”. Ordets betydelse gör att 
läsaren inges förhoppningar om något alldeles extra i fråga om vyer.  

  
Skryt förekommer också även om det är på en väldigt låg nivå. 
”[…]I Värmland var man först i Norden med att öppna en spa-anläggning…” 
”[…]Camping i Värmland har allt.[…]” 
 
En av sidorna som innehåller mest prisande och kraftfulla ord talar om Värmlands 
utveckling, näringsliv och ansvarstagande. Här tar skribenten upp ord som ”framtidstro”, 
”miljöprisade turistsatsningar”, ”lockar äventyrare”, ”miljömässigt ansvar”, 
”världsledande”, ”bojkottar kemikalier”, ”livligt och livgivande”.  
Alla dessa ord ger en annan bild av Värmland än den bild som resterande turistbroschyr 
omfattar. Att ge denna sida av regionen kan locka andra turister än de som blir 
intresserade av övrig text. Den sagolika bild som utgör stora delar av broschyren byts här 
ut mot en bild av samhället utåt.  
 
I konferensdelen blandas en mängd aktiviteter med olika logialternativ. Det visar att det 
inte finns en speciell genre för konferensturisterna. Men däremot kan man utläsa att det 
allt som oftast erbjuds sport och hälsa relaterade aktiviteter.  
 
Två av de mest återkommande teman i turistbroschyren är natur och aktivitet, men också 
mystiken (som var tema även i turistbroschyren år 2007).  Skribenten vill visa läsaren att 
det finns närhet till både rörelse och lugn. Varje Liv innehåller någon form av 
naturrelaterade eller aktivitetsrelaterade punkter. Som exempel; 
”…, det sjuder av aktiviteter runt om i hela landskapet…” 
”… en underbart trolsk natur…” 
 
På det sista uppslaget ger broschyren några enkla råd över vad läsaren behöver tänka på 
när de befinner sig ute i den svenska naturen. Det är regler ut den svenska Allemansrätten 
och är nyttig kunskap för alla som vill vara i naturen.  
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4.3.2 Tolkning av broschyrens bilder 
Förstasidan på turistbroschyren för år 2005 föreställer Värmland som en plats för både 
sommar och vinteraktiviteter. På bilderna kan man avläsa både rörelse och avslappning. 
Bakgrundsbilden visar också att det finns konst i regionen. Grundfärgen till framsidan är 
grön. Grön är en balanserande färg som uppfattas som lugnande. I marknadsföringssyfte 
är detta en bra startfärg eftersom den påverkar läsaren att slappna av, vilket i sin tur kan 
leda till en mer positiv inställning till efterföljande texter. Det kan fungera som en 
inbjudan till att läsa vidare. 
 

 
Bild 9: Framsidans gröna färg ingiver läsaren i ett avslappnande sinnelag.  

 
De allra flesta bilderna är ett extra medel för det texterna förmedlar. Att endast se på 
bilderna i broschyren ger inte de associationer som skribenten haft som målsättning. De 
läsare som har kunskaper om Värmland och dess olika attraktioner kan 
lätt känna igen byggnader, symboler och personer. En byggnad kan 
man lätt tänka sig att den tillhör en viss plats även om man inte vet 
vilken plats det rör sig om. En avbildad person kan likaså den tänkas 
tillhör en viss plats eller område. För att läsaren ska lockas att besöka 
området måste däremot mer till innan syftet nått läsaren. Ett sätt är att 
använda sig av en väl förklarande text till alla bilder. Detta saknades i 
denna broschyr. Inte alla bilder förklaras med ett litet textavsnitt. Även 
åt motsatt håll saknades det förklaringar, 
alltså bilder till den skrivna texten.  
 
 

    
 
 

Bild 10: Vem detta är och vems huset tillhör kan 
inte avgöras genom att endast titta på bilderna. Den 
svartvita bilden påvisar att det handlar om en 
historisk person men inte vem. Utan förkunskaper 
står läsaren i ovetskap. 
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Naturen och kulturen är de två mest förkommande delarna i turistbroschyrens bilder. 
Skogar och vatten speglar den värmländska naturen medan dansen, musiken, teatrarna, 
traditionerna och mycket mer speglar Värmlands rika kulturliv. Liksom senare broschyr 
(år 2007) finns också rörelse på de flesta bilderna. Associationer med att 
värmlänningarna tycker om att röra på sig går inte att ta miste på. Samtidigt säger det 
läsaren att den som reser till Värmland aldrig behöver få för lite att göra.   
 

      
Bild 11: Värmlands natur sägs vara lika varierande som kulturen. 

 
Det finns nästan inga bilder på transportmedel och fordon återgivna i broschyren. För de 
turister som valt att färdas med ett visst slags fordon eller de resenärer som planerar att 
använda något speciellt fordon får inte möjligheten att se vad som erbjuds i Värmland i 
transportväg. De bilder där fordon förekommer återspeglar fordonen i ental. Det är 
väldigt få bilder som avbildar flera fordon eller flera av samma slags fordon.  
 

   
Bild 12: Fordon och transportmedel visas ensamma på de flesta bilderna. 

 
Ingen person på bilderna hade utomeuropeiskt utseende. Det är alltid en svår uppgift att 
avgöra en persons ursprung. Det enda man kan avgöra skillnader emellan personer är 
deras hudfärg, hår eller ansiktsdrag. Färg är den lättaste skillnaden att urskilja, men det 
säger fortfarande ingenting om varifrån en människa kommer.  I turistbroschyren hade de 
allra flesta ljus hud och neutral klädstil. Ibland kan kläderna vara avgörande i beslutet om 
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vart någon kommer ifrån, men i broschyren har personerna inga utmärkande 
kännetecken.  

 
Åldersmässigt är variationen god. Barnen får sin plats bland 
familjebilder och lekplatser. Den enda grupp som saknas är den ä
gruppen, 60+. Det finns oerhört få bilder på dessa. Som i år 2007’s 
upplaga av turistbroschyr kan det röra sig om vilken som är 
broschyrens huvudmålgrupp. Om de äldsta personerna inte prioriteras 
lika mycket som andra åldersgrupper kan de lätt falla bort ur bilderna.  

ldsta 

Det Liv som avbildar flest kvinnor är Shopping. Ingen bild på en man 
syns bland shoppingbilderna. Männen har istället blivit placerade 
bland fisket. Där finns det istället ingen kvinna på bilderna. Denna 
indelning av kvinnor och män i olika genrer associerar till att kvinnor 
och män har sin bestämda roll i samhället. Men det betyder inte att 
det inte finns de personer som gör saker som anses vara det andra 
könets uppgift. Av erfarenhet vet vi till exempel att det finns många 
män som tycker om att shoppa och även många kvinnor som tycker 
om att fiska.  

 
Igenom turistbroschyren har en neutral inställning mot sexualitet 

intagits. Man har valt att inte visa några omfamningar, pussar eller liknande mellan 
personer över huvud taget. Detta kan vara ett sätt att sätta sig utanför alla de fördomar 
som förekommer i dagens samhälle. Som alternativ har skribenten och fotografen valt att 
visa vänskapen mellan människor. På de bilderna med fler personer inblandade ses glada 
miner.     
 

 
Bild 13: Fotografen har valt att inte återge människornas sexualitet. Den enda bild 

som tillåtits har varit den typiska familjebilden.  
 
En negativ sak ur marknadsföringssynpunkt är att de flesta bilderna var personfattiga. Det 
var endast en eller ett par personer på de bilder som innehöll människor. Det var inte 
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många som innehöll större grupper om det inte rörde sig om ett speciellt evenemang. 
Detta kan ge fel intryck på de läsare som planerat att resa i större grupper, till exempel ett 
gäng arbetskamrater eller en konferensgrupp. 
Under Livet Konferens saknade jag bilder med grupper av människor. Det var inte många 
bilder som innehöll människor över huvud taget och det fanns inga bilder med större rum 
eller salar. De enda bilder som kunde associeras till temat konferens var en bild med ett 
par ståendes i en bar och en bild med överblick över en aula eller liknande.   
 
För turistbroschyren från år 2005 har jag gjort en liknande indelning som för år 2007. 
Utifrån text- och bildtolkning har en tabell utformats där jag tar upp de begrepp som 
nämndes i broschyren. Dessa begrepp har placerats in under platsande 
turistkategorisering. Skillnaden mellan Tabell 1 och Tabell 2 är att jag i den andra 
tabellen även skrivit in under vilket Liv begreppen nämnts. På grund av att turisten kan 
ha flera syften med sin resa kan även begreppen förekomma på flera platser i tabellen.  
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Tabell 2: Begrepp indelade under platsande turistkategorisering för turistbroschyr från år 2005. 
 

Begrepp kopplat till speciell kategorisering, 2005    
      
Turistkategori Liv Begrepp Turistkategori Liv Begrepp 

Hälsa Spa & Hälsa Spa  
Vildmark och 
äventyr Camping 

     Stuga 
Transport Kultur Båt   Hotell 
 Vildmark och äventyr Cykel   Vindskydd 
  Dressin  Camping Stuga 
  Flotte   Husbil 
     Camping 
Aktivitet Shopping Köpcenter  Vinterliv Sporthotell 
  Stadscenter   Logi 
  Gårdsbutik    
 Konferens Golf Sevärdighet Kultur Museum 
  Flottarkoja   Teater 
 Vildmark och äventyr Safari   Bygdespel 
  Vandring   Konst 
  Fiske   Litteraturpersonlighet
  Kanot   Hantverk 
  Cykel   Kulturhistoria 
  Fågelskådning   Park 
  Dressin   Båt 
  Flotte   Hembygdsgård 
  Jakt  Shopping Galleria 
 Vinterliv Skidor   Affärskedja 

  Skridskor  
Vildmark och 
äventyr Natur 

  Skoter   Safari 
  Rally   Vindskydd 
  Pulka    
  Snowboard Evenemang Evenemang Musik 
  Spark   Dans 
  Isklättring   Rally/Motor 
  Boardercross   Opera 
  Sitt-ski   Teater 
  Ski-cart   Högtidsfirande 
  Vinterfiske   Sport 
  Exkursion   Utställning 
Logi Herrgård Herrgård   Festival 
 Spa & Hälsa Hotell   Trav 
 Konferens Hotell  Shopping Auktion 
  Gård    
  Villa    
  Stuga    
  Flottarkoja    
  Herrgård    
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5. Jämförande analys mellan turistbroschyrerna för år 
2005 och år 2007 
 
Kapitel fem berör som titeln avslöjar en analys av de två turistbroschyrerna som just 
tolkats. I analysen görs en jämförelse mellan de båda broschyrerna för att på så sätt 
uppnå målet med arbetet.  
 
 
Eftersom turistbroschyrerna ligger så nära varandra i årtal är det svårt att hitta större 
skillnader i utformning och innehåll. Däremot finns det desto flera likheter att föra fram.  
 
En synlig skillnad mellan de både broschyrerna är deras utformning. År 2007’s upplaga 
är formad som en tidning och har en klar indelning av aktörer och skribentens egen text. 
År 2005’s upplaga är i bokform. Aktörerna har sin plats i texten men är inte lika 
utpekande som i broschyren för år 2007.  
 
Efter att ha läst igenom hela turistbroschyren för år 2007 får jag känslan av att den var 
inriktad på sommarturisterna. Detta bekräftades genom en liten flik på sista sidan där det 
står skrivet att den nya vinterkatalogen kommer ut i september 2007. För att inte förvirra 
läsaren borde denna information även stå i början av broschyren. Det ska stå tydligt så att 
det inte kan förekomma frågetecken.   
Samtidigt nämndes det någon vinteraktivitet vilket var förvirrande eftersom det sägs vara 
en sommarbroschyr. Som exempel nämndes Swedish Rally.   
 
Båda broschyrerna använder sig av naturen och kulturen som främsta varumärken i sin 
marknadsföring, både när det gäller text och bild.  
Skribenten ger en bild av den värmländska naturen som något utöver det vanliga. Ritar 
upp en bild av att naturen i denna region är annorlunda från övriga landets naturlandskap. 
Jag anser att detta inte har förts fram på bästa sätt. Framför allt bilderna ska i detta fall 
berätta för läsaren om denna annorlunda natur, men det som kan avläsas från 
broschyrernas bilder är ett landskap som mycket väl kan liknas med övriga Sverige. 
Naturbilderna skulle mycket väl kunna vara en illustration av en annan del av Sverige än 
Värmland.  
I både text och bild bör skribenten bättre förklara vad som menas med typisk värmländsk 
natur för att läsaren lättare ska kunna förstå skillnaderna.  
 
I bilderna finns det även en avsaknad av transportmedel och fordon. De bilder som 
innehåller fordon avbildar dem oftast i ental. Endast en bil, båt, cykel eller vad det nu 
gäller. Meningen med att bara avbilda ett objekt är i detta fall svårtolkat. Jag kan inte 
riktigt säga varför objektet har valts att placeras ensam. Ett objekt i rörelse och i 
interaktion med andra objekt associerar för egen del till möten med andra människor. En 
ensam cyklist skulle i motsats då associera till lugn och ensamhet.  
Det finns båda typer av turister och därför tycker jag att det vore bra för skribenten att 
lägga in fler bilder med mer än ett objekt på.  
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Ännu ett saknat tema i turistbroschyrerna är solen. Av de symboler som jag trodde var 
utmärkande för Värmland och Karlstad; solen (som kan syfta till tre saker; soltimmarna, 
värdshusflickan eller värmlänningen), vargen och olika betydelsefulla byggnader var det 
inte många som klart och tydligt nämndes i texterna.  
 
I 2007’s turistbroschyr nämner man kort om värdshusflickan och soltimmarna, men inte 
ytterligare på andra platser. Anledningen till att solen inte tydligare lyfts fram i bild och 
text kan bero på att solen främst kopplas till staden Karlstad, inte regionen Värmland. 
Två betydelsefulla byggnader för egen del, Formens hus och Måltidens hus, nämndes 
knappt. Måltidens hus nämns som hastigast i förbifarten i en text om design i Hällefors. 
Formens hus nämns endast av aktören själv i en liten reklamsnutt. 
Jag upplever att detsamma skulle märkas av symbolturisterna som söker nya resmål via 
symboler. Varför dessa byggnader inte visas mer kan bero på att de inte ligger i 
Värmlands län, utan i angränsande län. Värmlands Turistråd kan ha valt att tona ned 
byggnadernas inblandning med övrig text, även om de gärna vill ta med dem som en liten 
del, eftersom de valt att gå över länsgränserna lite. I broschyrerna nämns inte mycket om 
värmländska symboler över huvud taget. Bilderna illustrerar inte heller de några speciella 
symboler. Ur marknadsföringssynpunkt anser jag det viktigt att föra fram symboler och 
då speciellt den inarbetade ”Sola”.  
 
Även om skribenten inte tar upp symbolismen med värmlänningen så förs det ändå in 
små kommentarer om befolkningen på olika platser i de båda broschyrerna. Att 
kommentera värmlänningen på flera platser i texten utan att ta upp det som ett eget är ett 
smart knep. Det används i ett försök att göra läsaren positivt inställd mot värmlänningen. 
Dessa små anmärkningar ger kunskaper om att resenärer blir bra bemötta av alla i 
regionen. Det bjuder in läsaren att möta befolkningen eftersom dessa tycker om och har 
en vilja att träffa nya människor. . 
 
Användandet av Du -form när man skriver liknande texter är ett bra 
marknadsföringsknep. Detta fungerar väldigt bra i det svenska samhället eftersom man 
tilltalar varandra med förnamnet eller med ”du”. Men frågan är vad som skulle hända om 
man gjorde samma sak i översättningen till andra språk. Det är inte alla länder som duar 
och tilltalar varandra med förnamn. För de länder där man tilltalar varandra mer formellt 
kan det kännas stötande och respektlöst att läsa en broschyr med denna sorts tilltal. 
 
Skribenten har intagit en neutral position i sitt skrivande när det gäller sexualitet med 
mera. Skribenten försöker på så vis hålla fördomarna borta och göra så många läsare som 
möjligt tillfreds. Men fördomarna finns överallt och det är omöjligt att tillfredställa alla. 
Att inta en neutral position i text och bild är på gott och ont. Genom att neutralisera 
bilden av Värmland är det inte säkert att det är rätt bild som visas i slutändan. Det som 
skulle ha varit en direkt avbildning av en region ändras genom omformuleringar i texter 
och uteslutanden i bilder. Detsamma gäller ursprung. Få bilder avbildar en mörkhyad 
eller liknande. Broschyrerna och bilderna ska avbilda verkligheten i dess ursprungliga 
form. Om man börjar utesluta saker, vad blir resultatet? 
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I enlighet med Brandins60 tankegångar kring att föra fram ett budskap genom bilder kan 
Värmlands Turistråd ses ha samma resonemang. Brandin menar att det är vanligt att 
använda sig av idéer och ideologier som är aktuella i dagens samhälle för att 
kommunicera med bilder. Människor som kommer från samma kulturella sfär kan lättare 
få en gemensam eller delad förståelse för en bilds budskap. Med den utgångspunkten kan 
bilder som enbart avbildar ljushyade människor ses som ett försök av producenten att nå 
ut till en viss kulturell sfär.  
 
Stoltheten är något som lyser igenom på många platser i båda turistbroschyrerna. 
Skribenten, producenten och fotografen är stolta över sin region och berättar gärna om 
den med förfinade och målande beskrivningar.  
Efter att ha läst broschyrerna kan jag sluta ögonen och se framför mig en person med ett 
brett leende om läpparna som med rakryggad hållning bjuder in till regionen.  
 
Från år 2005 till år 2007 har en turismsort tillkommit i broschyrtexten; matturismen 
(jämför Tabell 1 och Tabell 2). Mat nämns även i turistbroschyren från 2005 men inte på 
samma vis som i den nyare broschyren. I den äldre upplagan nämns maten som något 
som tillkommer andra aktiviteter, inte som ett självständigt mål för resan. 
Hur man uppfattar de olika begreppen har att göra med hur de skrivs in i texten. 
Begreppen kan skrivas in på ett vis som gör att man exempelvis uppfattar det som en 
aktivitet istället för en kombination av logi, aktivitet och hälsa. På samma vis har 
begreppen gård och villa i kategorin logi försvunnit. Likaså flottarkoja och husbil. Alla 
dessa har inte uppfattats som egna mål till en resa utan istället en del av händelserna på 
resan. Flera kan vara inräknade under andra begrepp utan att nämnas enskilt. Som 
exempelvis husbil kan räknas in under begreppet camping.  
I broschyren från 2007 har två nya begrepp lyfts fram; café och högtider. Detta kan även 
det ha att göra med deras inskrivning och meningsformulering i texterna.  
 
Majoriteten av marknadsföringen är enligt min studie riktad mot svenska turister i 
kategorin Aktivitet, tätt följd av Sevärdigheter.  
Som nämndes i min turistkategorisering måste en forskare, som studerar olika karaktärer 
av turister, alltid tänka på att det i de flesta fall finns multipla mål med en resa. Detta 
gäller även för turistbroschyrernas och aktörernas målgruppsinriktning.  
Några av dessa blandformer av turism som jag funnit i text och bild är;   

- Cykel = transport och aktivitet 
- Shopping = aktivitet och sevärdighet, men även evenemang (auktioner) 
- Mat = hälsa, aktivitet, men också sevärdighet (beroende på vilken mat) 

En sådan turistgrupp som jag saknade, som antingen har flera syften med sin resa eller 
har varierande syfte med resor inom samma kategori, är charterturisten. I fallet Värmland 
kan det vara svårt att redogöra för denna grupp på grund av att Värmland har småskalig 
turism. Dessutom var broschyrerna skrivna på svenska vilket för en charterturist skulle 
vara svårläst.   
 
Det var ingen av turistkategorierna som blev utan begrepp viket betyder att producenten 
tänkt på alla kategorier. Det var däremot två av kategorierna som inte fick nämnvärd plats 
                                                 
60 Brandin, E (2003) 
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i text och bild vare sig år 2005 eller 2007; Hälsa och Transport. Dessa skulle kunna 
utvecklas både genom att nämnas mer och genom att broschyren riktar sig mot fler 
målgrupper. Under Hälsa finns ett respektive fyra begrepp eller turisttyper och under 
Transport fyra respektive fem begrepp eller turisttyper.  Det finns många fler turister att 
vända sig till. En av de bakomliggande faktorerna till varför det inte nämnts mer om 
dessa två kategorier kan vara att Värmlands Turistråd ansåg att det inte fanns tillräckliga 
resurser i området. Själv anser jag det finnas möjligheter till att rikta sig mot fler 
transportturister. Det finns exempelvis mycket fina vattenvägar som kan användas av 
båtturisterna.    
 
I år 2005’s upplaga hade Livet Camping väldigt få sidor med förklarande text över vad 
som finns att göra i regionen. Jag anser det viktigt att tydligt klargöra för vad som finns 
och därför skulle broschyren i större utsträckning ha beskrivit de olika 
campingalternativen och gett exempel på platser där de olika möjligheterna finns. Samma 
sak gäller för år 2007 som med den nya indelningen tappat de mer förklarande delarna.    
 
Det som främst avgör vad som nämns och för vilka det finns goda erbjudanden är vilka 
aktörer som valt att samarbeta med Värmlands Turistråd. Om det endast anmäler sig 
aktörer med erbjudanden om sommaraktiviteter finns det inte mycket man kan göra. I 
detta fall måste man även se till att 2007’s turistbroschyr var inriktad på sommaren och 
har av den anledningen inte nämnt mycket om vintersäsongens olika erbjudanden. År 
2005 däremot hade en broschyr som sträckte sig över hela året och hade därför mer att 
visa om vinternöjen.    
 
Utifrån vad jag läst och tolkat av de båda turistbroschyrerna har jag fått följande intryck 
av Värmland och dess invånare: 

- huvudsakligen ”vita” invånare 
- heterosexuella 
- rik på kultur och historia 
- människorna är måna om att röra på sig 

 
Och de största varumärkena för Värmland som jag tolkat utifrån bilderna och texterna i 
turistbroschyrerna ser ut som följer. 
 
Varumärken utifrån bilder:  

 Natur  
 Vatten 
 Historia 
 Sol 

     
  

Varumärken utifrån text: 
 Kultur 
 Historia  
 Natur  
 Närheten  
 Värmlänningen 

Om denna bild sedan stämmer eller inte kan egentligen inte svaras på. Varje individ har 
sin egen uppfattning och därför är ingen uppfattning fel. Detta är min tolkning och jag är 
säker på att andra läsare får andra associationer och tolkar texterna och bilderna 
annorlunda.  
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6. Slutsatser och reflektioner 
 
I den slutliga delen av arbetet knyter jag nu ihop säcken genom att koppla samman 
resultatet och analysen med mina teoretiska utgångspunkter. Som avslutning ger jag även 
några kortfattade tips på vad som kan förbättras till framtida turistbroschyrer.   
 
 
Bilden som ges av Värmland är att det är ett unikt landskap och en unik region. 
Broschyrerna talar om skönheten och värdet med naturen och dess rikedomar. Naturen 
har visats som det största varumärket. 
 
Två begrepp som beskriver Värmland enligt skribenten själv är äventyr och mystik. Detta 
är begrepp som man åberopar på flera platser i texten för att locka turisterna till regionen.  
Skribenten ger intrycket av att det är ett nöje att befinna sig i Värmland. Nöjet ligger i 
både alla aktiviteter som erbjuds och attityden hos invånarna i regionen.  
För att ge en korrekt bild av Värmland har man även smugit in kommentarer kring 
värmlänningarna i broschyrtexterna. Värmlänningen sägs ha ett gott humör och en vilja 
av att hjälpa andra människor. När denne får tillfälle vill den gärna dela med sig av sina 
kunskaper. Värmlänningen är jordnära vilket betyder att dennes välkomnande blir 
personligt och värmande. Invånarna i Värmland förklaras som naturnära och 
nöjessökande personer. Men det betyder inte att de inte kan koppla av och ta det lugnt 
utan endast att de tycker om att röra på sig, att de är måna om sig själva. 
I turistbroschyrerna för både år 2005 och år 2007 talas det om att Värmland har värme, 
glädje, god mat och aktiviteter inbäddat i ett vackert landskap.  
 
I texter och bilder förkommer mycket rörelse. Broschyrerna vänder sig främst till 
personer med intresse för natur och historia, men även för dem som söker avstressande 
miljöer. Broschyrerna riktar sig även mot de sportintresserade, mot mycket aktiviteter 
och natur. Mellan raderna kan man även utläsa en riktning mot matturisterna. På flera håll 
i texten och på vissa bilder tar man upp ämnet mat eller caféer för att på så sätt locka 
ännu en målgrupp.    
Ett annat tema som återkommer är kulturen. Det kulturella intresset behagas genomallt 
från historia till musik. Bilder och text visar ett utbud av historiska personligheter, 
litteratur, traditioner, musik, dans och teater. Här har skribenten gett många exempel på 
vad som finns för en kulturintresserad och man benämner Värmland som ett sagornas, 
dikternas och poesins landskap. 
 
Den bild som Värmlands Turistråd vill förmedla genom broschyrerna är en slags 
”varumärkesplattform”. Värmland har en varumärkesplattform som förmedlar omtanke, 
natur och värme/lycka. Denna bild stämmer överens med den bild jag fått utifrån text- 
och bildtolkning.  
Turistbroschyrerna för år 2007och 2005 inriktar sig inte på någon speciell målgrupp när 
det gäller ålder eller kön. De har något att erbjuda för alla åldersgrupper. Framförallt 
gäller det barnfamiljer och de yngre åldrarna. Åldersgruppen över 60 år var det däremot 
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dåligt med erbjudanden för. Det fanns nästan inte någon bild som avbildade en äldre man 
eller kvinna och i texterna gavs inga associationer till denna åldersgrupp heller. 
 
I min turistkategorisering blev alla delar nämnda i texter och bilder. Det finns ingen 
kategori som helt blev utan olika slags resenärer. 
 
Tyvärr saknade jag fler alternativ till turistgruppen som väljer att resa med ett speciellt 
fordon. Jag anser att skribenten inte visar fram regionens fulla utbud av vad som finns att 
erbjuda i transportväg. Ur marknadsföringssynpunkt är det även ett minus att avbilda 
fordonen i ental på bilderna.  
 
Bildernas budskap riktas mot en mer europeisk målgrupp med de stereotypiska 
tankegångarna kring sexualitet. Det finns få bilder som avbildar människor med 
utomeuropeiskt ursprung. Även inom sexualitetsämnet har stora gränsdragningar gjorts. 
Man avbildar endast den stereotypiska familjebilden. Fotografierna visar inga 
homosexuella personer eller liknande sexualiteter.  
 
Vid granskningen av turistbroschyrerna har funderingar kring platsens identitet 
uppkommit. Tankarna har cirkulerat runt Gustafsson & Stenströms teori att sociala 
relationer och geografiska kopplingar kan bindas till människans identitet (se kapitel 3.1). 
Om invånarna i en region förväntas ha ett visst beteende av utomstående kanske det är 
möjligt att invånarna i regionen även börjar bete sig på detta tänkta vis. Kanske kan även 
klimatet i den avsedda regionen påverka invånarnas beteenden. I Värmland ses 
människorna vara glada och ha ett varmt hjärta. Kan detta ha att göra med hur många 
soltimmar det är i Värmland? Eller kan det bero på att resterande Sverige har tanken att 
värmlänningarna ska vara glada?  
 
Samtidigt menar författarna att platsens betydelse för en människa kan bli så stark att det 
förvandlas till en central del av människans identitet. Detta kan man utläsa ur 
broschyrerna genom att se på värmlänningarnas stolthet över regionen. Stoltheten är 
något som lyser starkt i flera delar av både broschyren för år 2005 och år 2007.  
 
I och med stoltheten uppkommer tankar kring indelningen ”Vi” och ”Dem”. I väldigt 
svag bemärkelse kan man uppfatta denna indelning även i turistbroschyrerna. Skribenten 
talar om Värmlands unikhet och avgränsar på så vis regionen från övriga Sverige genom 
att säga; ”Vi” är unika, ”ni” är alldagliga. ”Vi” är bättre än ”de andra”. 
 
Symbolismen i broschyrerna kan avläsas ur främst bildernas associationer. De allra flesta 
bilderna framför solen i bakgrunden för att påvisa att Värmland är ett soligt landskap. 
Solen symboliserar även värmlänningarnas humör med hjälp av tillhörande textavsnitt. 
Men att vidare använda solen i symboliskt syfte skulle vara missvisande eftersom solen 
främst kopplas till Karlstad. Istället marknadsför man Värmland som kulturens, naturens 
och värmens landskap i både text och bild. På bilder kan vi exempelvis se Selma Lagerlöf 
stå som symbol för kulturen.   
 

 48



Denna symbolism är min egen tolkning och kan inte kopplas till andra författare än mig 
själv. Som Blom nämner tas budskap emot olika av olika personer. Läsarens historia 
påverkar värderingen och emottagandet av budskapen. Jag associerar solen och värmen 
som symboler tack vare mina erfarenheter av regionen sedan tidigare. En person som 
aldrig upplevt Värmland tidigare kommer därför inte att tolka budskapet på samma sätt. 
 
Avslutningsvis vill jag ge några små förslag på hur kommande turistbroschyrer kan 
förbättras utifrån det jag kommit fram till i min undersökning.  
För kommande turistbroschyrer bör producenten lägga mer vikt vid att marknadsföra 
utbudet för så många turistkategorier och turisttyper som möjligt istället för att framställa 
Värmland som ett sagolikt landskap. Naturligtvis behöver detta inte tas bort helt eftersom 
det ändå är ett marknadsföringsknep. Även broschyrernas bilder borde förbättras lite. 
Bilderna borde bättre förmedla vad som står skrivet i texten och även visa de olika 
målgrupperna. Bilderna ska vara kopplade till det ämne som texten talar om. Det som 
visas i text ska visas i bild, och tvärtom.
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Bilaga 1 
 
Några frågor till Värmlands Turistråd. (Skickade genom e-mail.)  
 

• Vad var tanken bakom broschyrerna för år 2007 och år 2005? Utformningen, 
upplägg, bilder med mera.  

• Hur gjorde ni urvalet av bilder och vilka personer som skulle finnas på bilderna? 
Lade ni stor vikt på klädstil, ursprung, sexualitet med mera?  

• Vem har skrivit texterna; även bildtexter? Är det Turistrådet eller aktörerna 
själva?  

• Hur finansieras broschyren? Får ni hjälp av kommunen, aktörerna eller från annat 
håll?  

• Har ni några planer inför kommande broschyrer angående hur ni kan locka fler 
turistkategorier (ex, ekoturister, charterturister, morbidturister...) ?  
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