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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en plats väljer att illustrera sig utifrån dess 
symboler. Vi vill också analysera hur dessa symboler påverkar platsidentiteten. För att kunna 
göra detta har vi valt en plats som ett exempel och detta exempel som vi har valt att skriva om 
i denna uppsats är landet Kina. Frågeställningarna är: Vad betyder bilder/image för en regions 
identitet? Hur skapas en image samt hur får människan en relation till en plats? Vilka 
symboler används vid marknadsföringen av Kina som resmål? För att svara på dessa 
frågeställningar har vi använt oss utav både kvalitativa och kvantitativa metoder där teorier 
analyseras med resultat från den empiriska undersökningen som är byggd på Kina som 
exempel.  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter bygger på Susanna Heldt Cassels teorier kring 
platsidentitet där hon studerar projektet ”Skärgårdssmak” som ett varumärke för Stockholms 
skärgård. En annan teori som vi använt är Pia Sillanpääs imagologi teori som bygger på hur 
mentala bilder uppstår hos människor och hur dessa bilder styr våra val av resmål. Dessa 
teorier analyserar vi sedan med de empiriska resultaten för att besvara frågeställningarna. 
 
Den empiriska undersökningen bygger på tre intervjuer med två resebyråer i Stockholm och 
en intervju med Peter Hellman, analytiker på Hellman & Partner i Stockholm. Resebyråerna 
var MyTravel och Kinaresor. Alla intervjuer gjordes i december 2005. Vi har även gjort en 
egen undersökning där vi har frågat 50 personer vad dem associerar med och tänker på och 
när de hör ordet Kina? Detta gjorde vi för att få en uppfattning om vilka symboler och 
mentala bilder människor förknippar med Kina. Vidare har vi även valt att studera tre 
resekataloger som är specialiserade på resor till Kina. Dessa resekataloger är Kinaresors 
Kinakatalog 2006, Lotus travels Kinakatalog 2006 och Svensk-kinesiska resebyråns 
Kinakatalog 2006. Här ville vi se vilka symboler som användes mest vid marknadsföringen av 
Kina som resmål. Detta var en metod för att få en uppfattning om hur resebyråer väljer att 
porträttera och visa upp Kina som resmål.  
 
Uppsatsens resultat har visat att symboler och bilder ofta påverkar människors mentala kartor. 
Det är dessa symboler som gör att människor förknippar olika platser med dessa symboler. 
Vilka bilder som skapas hos människor beror på olika faktorer. Media är en stor påverkande 
faktor om hur vi uppfattar bilder och vad vi förknippar dessa bilder med. Vi kan även 
konstatera att resebyråer också har en stor påverkan, då de kan välja vilka bilder vi vill ha av 
en destination. I alla resekataloger vi har studerat var utan tvekan den kinesiska muren den 
bild som oftast visades upp. Andra ofta återkommande bilder visade kända 
besöksmål/attraktioner som t.ex. Terrakottaarmén i Xian och den kinesiska kulturen i form av 
människor, kinesiska tecken, palats osv. Vår egen undersökning, där vi frågade människor 
vad de tänker på när de hör ordet Kina, visade att de flesta associerade Kina med något 
kulturellt som exempelvis kinesisk mat, röda tyger och shopping.  
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Idén att skriva om Kina och turism växte fram efter en gästföreläsning om mötesindustrin 
med fokus på Kina. Under föreläsningen fick vi höra om hur stort Kina kommer att bli när det 
gäller turism. Kina är idag en nation med ett enorm ekonomisk uppsving och landet räknas bli 
nästa stora ekonomiska supermakt. Detta påverkar även turismen i landet på så sätt att Kina 
håller på att rusta upp inför framtiden. Hotell med ny teknologi byggs som aldrig förr för att 
svara på den ökande turismen och det engelska språket har blivit andraspråk redan från dagis 
på vissa platser i Kina. Kina är ett intressant land som har stor inverkan på oss. Det går nästan 
inte en dag utan att vi på något sätt kommer i kontakt med något som har koppling till Kina. 
Det kan vara genom att vi kommer i kontakt med olika varor som tillverkats i Kina eller 
genom inslag, bilder och artiklar om landet på tv och i tidningar.  

Det är väldigt vanligt att platser förknippas med olika symboler. Peking förknippas t.ex. med 
Kinesiska muren, Öresundsregionen med Öresundsbron osv. Dessa symboler är bilder som 
människan har i sin mentala karta. När människor väljer vart de ska göra sina val av resmål så 
är det väldigt vanligt att det är ifrån media som människor får sin inspiration. Människor 
väljer ofta resmål efter vad de hört eller sett på exempelvis tv eller läst om i tidningar eller 
broschyrer. Andra faktorer som påverkar människans uppfattning om platser är bl.a. kulturella 
identiteter, värderingar och traditioner. Vi tycker att det vore intressant att undersöka hur 
image kommer till, hur mycket detta betyder och vad destinationer väljer att marknadsföra 
utomlands för utländska turister. Vi har också lärt oss i vår turismutbildning att dagens turism 
har förändrats. Därför har vi även valt att titta lite närmre på hur den har förändrats och vad 
detta har för betydelse för turismen till Kina.  

Genom att en plats ges en image får denna plats en identitet. Utifrån denna identitet får vi en 
relation till platsen. Hur denna relation ser ut skiljer sig från människa till människa beroende 
på hur våran bild av omvärlden ser ut och om vi har några starkare kopplingar till platsen. Vi 
tror att symboler påverkar en plats image som ger platsen en identitet. Därför har vi har valt 
att studera både hur en image kommer till och vilka symboler som används vid 
marknadsföringen av Kina.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur en plats väljer att illustrera sig utifrån symboler.  
Detta gör vi genom att undersöka hur Kina framställs i marknadsföringen i resekataloger. Vi 
vill också analysera hur dessa symboler påverkar Kinas platsidentitet när det gäller 
marknadsföring.   

Frågeställningarna är: 

• Vilka symboler används vid marknadsföringen av Kina som resmål?  



Södertörns högskola 
C-uppsats i Kulturgeografi HT-05 

 2

• Hur skapas en image och hur får människan en relation till en plats? 
• Vad betyder bilder/image för en regions identitet? 

 

1.3 Metod 

I detta avsnitt presenterar vi vilka metoder vi använt oss av under skrivandet. Genom att läsa 
och undersöka så har vi fått tankar om undersökningsämnet. Intervjuer och handledare har 
varit till stor hjälp vid val av litteratur. 

Till denna uppsats har vi använt oss utav både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den 
kvantitativa metoden bygger på siffror och storlekar och resultaten läggs oftast fram i tabell- 
och diagram form.1 Den kvalitativa metoden bygger på öppna samtal mellan undersökare och 
respondenter. Som undersökare vill man få fram ”hur människor tolkar och förstår en given 
situation”.2 Målet med uppsatsen är att förstå och analysera hur image påverkar en plats och 
människans identitet till den. Vi har använt oss utav en kvalitativ metod där vi valt att 
intervjua relevanta personer för att få en klarhet inom ämnet vi valt att studera, image och 
varumärken. För att få en uppfattning om vad människor tänker på när dem hör landet Kina så 
valde vi att göra en kvantitativ undersökning med 50 personer (se nedan i avsnitt 3.4.1).  

Vi avser med uppsatsen att undersöka symbolers betydelse och hur dessa används praktiskt 
vid marknadsföring av platser. För att få en uppfattning om vad symboler och image verkligen 
är så har vi läst och använt oss utav Susanna Heldt Cassels3 och Pia Sillanpääs4 teorier. 
Uppsatsen börjar med att vi utgått från en induktivstrategi där intervjuobjekt förde oss till 
litteraturen där vi kunde hitta teorier. Med den induktiva strategin går man från ”empiri till 
teori”. Det innebär att forskaren går ut utan förväntningar och samlar in information som 
sedan sammanställs och systematiseras.5 Slutsatser dras utifrån de empiriska fakta som 
forskaren samlat in och nya teorier skapas. Vi kan aldrig vara hundraprocentig säkra på en 
induktiv slutledning då denna bygger på tidigare empirisk fakta som sällan är fullständig.6   

Stor del av vår kvalitativa studie har vi hämtat från sekundära källor i form av litteratur. 
Utifrån de sekundära källorna fick vi en bättre uppfattning om bl.a. hur en region kan ges en 
egen identitet och hur en plats får en image. Vi valde att utgå från primära källor i form av 
personliga intervjuer, telefonsamtal och e-post kommunikation. Vi valde att intervju Peter 
Hellman på Hellman & Partners, Ylva Camenius på Kinaresor och Jarno Holmström, 
produktchef på MyTravel. Intervjuerna syftade till att ge oss en uppfattning om hur mycket 
symboler och bilder spelar roll vid marknadsföring av platser och dessutom ge oss en 
uppfattning om hur väl de teorier vi valt att studera stämmer överens med verkligheten. 
Anledningen till att vi valde just dessa personer var att Peter Hellman hade besökt oss på 
Södertörns Högskola som gästföreläsare och han hade pratat om bl.a. Kina vilket väckte ett 
intresse hos oss att skriva om just Kina. Efter våra samtal och vår intervju med honom tipsade 
han oss om de övriga som vi intervjuade.  

                                                 
1 Denscombe, 2000, s 208 
2 Jacobsen, 2002, s 145 
3 Heldt Cassel, 2003 
4 Sillanpää, 2002 
5 Jacobsen, 2002, s 35 
6 Thuren, 1991, s 19-20 
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Alla intervjuer gjordes i december 2005. Intervjuerna med Peter Hellman och Jarno 
Holmström gjordes via telefon. Intervjun med Ylva Camenius gjordes på resebyrån Kinaresor 
i Stockholm. Företagen vi har haft kontakt med har kontor i Stockholm. Både MyTravel och 
Kinaresor erbjuder resor till Kina. Det som skiljer dessa två bolag åt är att Kinaresor är en 
researrangör och säljer endast resor till Kina, medan MyTravel är en resebyrå och säljer resor 
till hela världen och är således inte specialiserade på resor till Kina.  

Vi ville göra alla våra intervjuer personligen, ansikte mot ansikte, men kunde tyvärr endast få 
en personlig intervju då de andra fick göras via telefon. Valet att göra intervjuer handlar om 
att vilja gå på djupet inom ett specifikt ämne.  

Vi valde att göra individuella intervjuer dvs. öppna intervjuer.7 En öppen individuell intervju 
går ut på att forskare och respondent samtalar antingen ansikte mot ansikte eller via telefon. 
En öppen intervju är lämplig att använda då få enheter ska undersökas eller när man vill få 
fram den enskildes inställning. De flesta av våra intervjuer gjordes via telefon. Nackdelen 
med telefonintervjuer är att de kan kännas opersonliga. Det är svårare att se personens 
kroppsspråk. Det positiva med telefonintervjuer är att det minskar effekten på att 
intervjuobjektet ska uppträda onormalt. Våra intervjuer var strukturerade då vi hade 
frågeformulär.8 Anteckningar gjordes under alla intervjuer och data sammanställdes direkt 
efter avslutad intervju.  

Vi stötte på en del problem under uppsatsens gång gällande intervjuerna. Våran ursprungliga 
tanke var att intervjua någon som är insatt i turismrelaterade frågor på kinesiska ambassaden i 
Stockholm. Syftet var från början att ta reda på hur Kina marknadsför sig i Sverige, vilka 
bilder och symboler som används i markandsföringen samt hur Kina vill profilera sig mot den 
svenska marknaden. Därför tyckte vi att kinesiska ambassaden skulle vara en bra källa. 
Dessvärre fanns det ingen på kinesiska ambassaden som var ansvarig för just turism och 
turismrelaterade frågor. Vi fick därför ändra våra planer. Istället valde vi att undersöka vilka 
bilder och symboler som svenska reseförsäljare använder sig av i sin marknadsföring av Kina 
som resmål och hur bilder och symboler hjälper till att skapa en image åt en region och hur 
denna image skapar en platsidentitet. För att se vad resebyråer och researrangörer som säljer 
resor till Kina använder för bilder i sin marknadsföring granskade vi olika resekataloger. 
Sedan delade vi in de mest förekommande bilderna i olika kategorier. 

Det är viktigt att vid kvantitativa och induktiva undersökningar fråga sig om reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att man som skrivare gjort korrekta 
mätningar. Ett exempel på att få bra tillförlitlighet vid opinionsundersökningar är att den 
måste byggas på ett representativt urval av personer så att tillförlitligheter inte påverkar 
resultatet. 

Vi har även gjort en undersökning med 50 slumpmässigt utvalda personer mellan 16-55 år där 
undersökningens syfte var att ta reda på vad de tänker på när dem hör landet Kina. Vi gjorde 
denna undersökning för att få en uppfattning om vad människor associerar till Kina med.  

 

 

                                                 
7 Jacobsen, 2002, s 159 
8 Jacobsen, 2002, s 162 
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1.4 Disposition 

I inledningskapitlet beskriver vi hur har gått tillväga under skrivandet av uppsatsen. Vi 
skriver även om vilka metoder vi har använt oss utav och vad vi har för syfte med arbetet och 
vilka frågeställningar vi vill svara på. Vi presenterar också hur vi samlat informationen och vi 
redogör för det kvalitativa förhållningssättet.  

Kapitel två ger en teoretisk referensram. Där presenteras företeelser som globalisering, det 
lokala samhället, regionalgeografi och geografisk imagologi. Vi skriver även om 
platsmarknadsföring och vad det har för koppling till Kina och turism.  

Empirin är vårt tredje kapitel. Vi redogör för de intervjuer som vi har gjort och skriver om 
vår egen undersökning som vi har gjort. Vi har intervjuat personer som på ett eller annat sätt 
har koppling till Kina och turism. I vår undersökning har vi dels frågat människor vad de 
associerar med Kina, dels har vi bläddrat i resekataloger för att ta reda på vilka bilder och 
symboler som är vanligast förekommande i marknadsföringen av Kina som resmål 

I det fjärde och sista kapitlet kommer vår analys och slutsats. I det kapitlet analyserar vi de 
resultat och den information som våra intervjuer och egen undersökning har gett oss och vi 
drar ur det en slutsats. Vi tar även upp våra egna funderingar kring ämnet vi studerat.  
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2 TEORETISK REFERNSRAM 
I detta kapitel skriver vi om globalisering, regionalgeografi, destinationer och platser, 
begreppet ”gamla och nya turister”, platsmarkandsföring samt om regioner och identitet och 
om geografisk imagologi. Vi tar upp dessa ämnen för att vi vill påpeka att det finns ett 
samband mellan platsers identiteter och de bilder och symboler som förknippas med platser 
och turism. Människor väljer oftast att resa till platser som känns lockande och som 
förknippas med något positivt. Platser konkurrerar dessutom idag inte bara med andra platser 
inom det egna landet för att attrahera turister utan även med platser över hela världen. Det är 
därför viktigt för en plats att skilja ut sig ifrån mängden och utmärka sig ifrån de 
konkurrerande platserna. Detta kan göras genom att bygga upp en särkskild bild/image som 
människor finner attraktiv.  

 

2.1 Globalisering  

De senaste decennierna har det diskuterats mycket kring hur gränser mellan länder börjat, 
eller redan har, suddats ut och att avstånden mellan länder har krympt. Ett nyckelord som har 
använts är globalisering. Globalisering är ett stort ämne och det innefattar bl.a. försvagandet 
av nationalstaterna, uppkomsten av s.k. transnationella företag och spridningen av människor, 
ny teknologi och elektronisk media världen över.9  

Det går att urskilja tre sorters globalisering; politisk, kulturell och ekonomisk globalisering.10 
Ekonomisk globalisering omfattar bl.a. de transnationella företagen. Dessa stora företag är 
inte bundna till några nationer eller nationella gränser. Transnationella företag kan ha sina 
huvudkontor i en stad, ex. London och underkontor i en annan stad i ett annat land, ex. 
Stockholm, medan tillverkningen i huvudsak sker i ett tredje land, ex Kina. Det är inte helt 
ovanligt att dessa transnationella företag väljer att av ekonomiska skäl förlägga sin 
tillverkning i länder eller regioner där det är mest ekonomiskt lönsamt, vanligtvis i U-länder. 
Detta brukar kallas för division of labour. Ekonomisk globalisering innebär även att kapital 
globalt kan flöda fritt på ett ögonblick, vilket har lett till en komprimering av tid och rum.11 

Den ökade förflyttningen av människor (turism, människor som flytt från sina hemländer, 
människor som flyttat till andra länder för att ex. jobba o.s.v.), varor, kapital och information 
är några orsaker till att världen idag har globaliserats. Detta faller under kategorin kulturell 
globalisering.12 När människor reser eller flyttar till andra länder så exponeras de för andra 
kulturer som de kan föra med sig hem samtidigt som de tar med sig sin egen kultur till 
länderna de besöker eller flyttar till. Även spridningen av information och media har starkt 
bidragit till globaliseringen. En amerikansk tradition som Halloween hade förmodligen aldrig 
kommit, eller åtminstone inte blivit så populär, i Sverige om det inte vore för de amerikanska 
filmer och tv-program som har visats i Sverige.  

Den politiska globaliseringen innebär bl.a. att stora internationella företag och banker har fått 
en allt mer och större betydelse i världsekonomin. Nationalstaten är inte längre den 

                                                 
9 Meethan, 2001, s 34 
10 Short & Kim, 1999, s 3 
11 Meethan, 2001, s 34 
12 Short & Kim, 1999, s 4 
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dominerande institutionen som kontrollerar alla transaktioner över gränser. Det råder även en 
mer marknadsvänlig attityd hos stater än tidigare. Internationella organisationer som bl.a. 
WTO har spelat en stor roll för den politiska globaliseringen genom sina ideal att driva idén 
om en öppen internationell handel och friare marknader.13  

Det finns många för- och nackdelar med globaliseringen. De anhängare som är optimistiskt 
inställda till globaliseringen brukar framhäva argument som att globaliseringen förbättrar 
alltifrån lönenivåer till politisk frihet och miljöstandard, särskilt i U-länder.14 Dessutom leder 
globaliseringen med all sin exponering av kulturer till en differentiering av kulturer och 
kulturell identitet på lokal nivå.15 De lokala miljöerna förstärks snarare än försvagas genom 
globaliseringen.16 Att tillhöra en plats innebär att vara en del i det lokala samhället, att känna 
till platsens historia, känna till vilka seder och bruk som gäller där. Det är genom att ha 
kunskaper om sådana saker som människor i en lokal miljö skiljer ut sig ifrån andra 
människor som kommer och besöker den lokala platsen.17 De pessimistiska anhängarna 
däremot hävdar att globaliseringen förstör allting, från social välfärd till levnadsstandard. 
Dessutom bidrar globaliseringen till en ökad polarisering i samhället och mellan länder där 
klyftorna mellan fattiga och rika ökar. Vissa gynnas helt enkelt av globaliseringen medan 
andra inte gör det.18 Kritikerna menar också att globaliseringen för med sig en 
homogenisering av kulturer och där västvärldens kultur tar över allt mer och blir mer 
dominant gentemot andra kulturer.19 Ett exempel på detta är att en amerikan kan resa nästan 
vart som helst i världen och ändå äta ”amerikansk” mat på ex. McDonalds eller Burger King 
och bo på amerikanska hotell som Four Season eller Hilton Hotels istället för att ta del av den 
lokala matkulturen och övernattningsmöjligheterna.20 Trots kritiken går det inte att bortse från 
det faktum att globalisering och lokalisering hänger väldigt tätt ihop och inte går att separera 
från varandra.21 Page och Hall skriver att globalisering handlar om att uppnå ett nytt ”globalt-
lokalt” förhållande.22 De jämför globaliseringen med ett pussel och genom att sätta ihop 
massvis med små pusselbitar så bildas en helhetsbild. Pusselbitarna i denna jämförelse är alla 
de mängder med lokaliteter, eller lokala miljöer, som finns över hela världen och genom att 
sätta ihop alla dessa så uppstår ett nytt globalt system. Globalisering och det lokala behöver 
inte nödvändigtvis vara två motsatser, utan det är fullt möjligt för dessa två processer att 
existera och finnas tillgängliga för turister samtidigt bredvid varandra.23 I en modern storstad i 
nästan vilket industrialiserat land som helst på jorden så går det att finna globala, välkända 
symboler eller företag och hotell kedjor som t.ex. McDonalds, Starbucks och Sheraton. 
Samtidigt finns det alltid produkter och varor som är typiska för just den regionen eller det 
lokala samhället. Det finns alltså ett förhållande mellan det globala och det lokala. Ett annat 
exempel på de täta sambanden mellan det globala och det lokala är att eftersom många 
destinationer och regioner ser turism som en effektiv och viktig inkomstkälla och någonting 
att satsa på leder detta till att viktiga och ibland nödvändiga förbättringar och upprustningar 
görs i t.ex. de lokala och urbana infrastrukturerna och i faciliteter. Page och Hall menar att 
turism till urbana miljöer kan leda till att lokala ekonomier moderniseras och att turism kan 

                                                 
13 Short & Kim, 1999, s 4 
14 Short & Kim, 1999, s 6 
15 Meethan, 2001, s 114 
16 Meethan, 2001, s 114 
17 Meethan, 2001, s 140 
18 Short & Kim, 1999, s 6 
19 Meethan, 2001, s 114 
20 Short & Kim, 1999, s 4 
21 Page & Hall, 2003, s 316 
22 Page & Hall, 2003, s 316 
23 Page & Hall, 2003, s37 
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leda till att både lokala företag och utomstående företag kan få upp ögon för ett visst område 
eller en viss region och välja att göra investeringar eller förlägga verksamheter där.24 Dessa 
upprustningar, förändringar och investeringar på den lokala nivån hade förmodligen aldrig 
varit aktuella eller tänkbara om det inte vore för att globaliseringen har lett till ett ökat 
resmönster hos människor och att det har blivit möjligt för platser att marknadsföra sig själva 
och konkurrera på en global nivå i hopp om att försöka attrahera människor över hela världen 
att komma och besöka just ”deras plats”.                                                                                                             

Som nämnts ovan så lever vi idag i en globaliserad värld där vi kan få information om vad 
som händer över hela världen kort efter att det har hänt. Om t.ex. staden Los Angeles i USA 
råkar ut för en jordbävning så kan vi i Sverige se det på nyheterna kort därefter. Detta är ett 
resultat av globaliseringen. Pessimister till globaliseringen menar att ett resultat av 
globaliseringen blir en homogenisering av kulturer, d.v.s. alla kulturer börjar se likadana ut 
och det är västvärldens kultur som blir norm. Meethan menar dock att detta inte alls är fallet. 
Globaliseringen leder inte alls till en homogenisering av platser och kulturer, snarare tvärtom. 
Han menar att globaliseringen snarare får till följd att världens alla lokala miljöer förstärks.25 
Lokala miljöer hjälper till att skapa en samhörighet bland de människor som bor där och den 
kännedom som människorna i den lokala miljön har om platsen skiljer ut dem ifrån de turister 
och besökare som kommer dit. Även monument och typiska symboler för den lokala miljön 
hjälper till att skapa en lokal platsidentitet som skiljer ut platsen mot andra platser världen 
över. I fallet Kina så finns några väldigt tydliga och starka symboler och monument som 
skiljer ut Kina ifrån resten av världen och som skapar en stark lokal och national identitet. 
Monument som den kinesiska muren och Terrakottaarmén är två sådana monument som är 
starkt förknippade med Kina och som skiljer ut Kina ifrån resten av världen. Den kinesiska 
muren är i sig ett väldigt imponerande monument och eftersom den är unik för Kina så lyfts 
den fram och förekommer flitigt i marknadsföring av Kina som turistmål.  

 

2.2 Regionalgeografi  

Landskapet kan ses som enbart någonting fysiskt runt omkring oss. Genom observation kan vi 
välja att enbart se och konstatera att ett landskap är t.ex. rikt på sjöar och skogar eller har 
många bördiga åkermarker. Men landskapet handlar också om upplevelser. Ju mer vi känner 
till och vet om en plats, dess utveckling och innehåll desto rikare blir vår egen upplevelse av 
landskapet och landskapsrummet. För människor som bor på en särskild plats kan detta 
kopplas samman med den regionala identiteten.26  

Vad är egentligen regionalgeografi? Geografer är inte helt överens om enbart en korrekt och 
gällande definition, men regionalgeografi handlar om att beskriva ”en region…på ett sådant 
sätt att en annan människa därigenom kan bilda sig en vederhäftig uppfattning om regionen i 
fråga”.27 Tre nyckelord inom regionalgeografin är beskrivning, integration och samband. 
Ett annat problem inom regionalgeografin är att det kan vara svårt att definiera vad som är en 
region. Regioner kan nämligen skifta och se olika ut beroende på sammanhanget. 
Stockholmsregionen kan definieras på ett sätt när det gäller berggrunden och på ett helt annat 

                                                 
24 Page & Hall, 2003, s 27-28 
25 Meethan, 2001, s 114 
26 Gren & Hallin, 2003, s 35 
27 Werner, 1987 I Ymer ’87, s 76 
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sätt när det gäller Stockholms vattenförsörjning. Vad som är en region och hur den ser ut 
måste alltså definieras vid varje enskilt tillfälle.28  

 

2.3 Destinationer och platser 

Turism och resande är en viktig faktor i de utvecklade ekonomierna och har varit så sedan 
mitten av 1800-talet, om inte tidigare än så. Turismindustrin är idag en av världens största 
industrier.29  År 1998 reste över 625 miljoner människor internationellt enligt The World 
Tourism Organization (WTO) och över 444 miljarder dollar spenderades på just resande.30 
Turism är en global process av handel och konsumtion där människor, kapital och kulturer är 
en del av denna process. Turism kan bl.a. beskrivas som ett flöde av människor, kapital och 
kulturer.31 Turism kan väldigt förenklat beskrivas som att människor reser från sina normala 
bostadsorter till en eller flera andra platser, antingen inom landet eller utomlands, och 
spenderar sin tid och sina pengar där.  

Vad är en destination eller en plats? Enligt Michael Halls bok ”Tourism planning” kan en 
destination definieras som geografiska platser dit människor reser.32 Länder, regioner, städer 
och andra platser som besöks av turister är alltså destinationer. Att definiera en destination är 
annars inte helt lätt. En anledning till detta är att begreppet ”destination” ofta likställs med en 
”resort”. Michael Hall har i sin bok listat några kriterier som Smith (1995:199) har identifierat 
som definierar en destination.33  

• En region ska ha vissa kulturella, fysiska och sociala kännetecken som tillsammans 
skapar en känsla av regional identitet. 

• Regionen eller platsen ska ha tillräckligt med infrastruktur så att en turismutveckling 
är möjlig. Det ska vara lätt att ta sig till regionen med t.ex. flyg, båt eller bil. 

• Regionen ska ha redan existerande turistattraktioner eller möjlighet att stödja 
utvecklingen av attraktioner som kan locka till sig turister.  

Trots Smiths kriterier är det ändå svårt att identifiera några precisa, fysiska gränser för vad 
som är en destination.34  

Destinationer och platser har sedan länge marknadsfört sig för att locka till sig besökare och 
investerare. I början av 1980-talet skedde dock vissa förändringar för att minska staternas 
roller i en allt mer globaliserad värld och ekonomi. Detta fick till följd att även 
marknadsföringen av platser och destinationer kom att ändras.35 Kotler menar att vi nu lever i 
en gränslös ekonomi och att platser och regioner är de nya aktörerna på marknaden, till 
skillnad från stater. Detta innebär att platser och regioner kämpar för sin ekonomiska 
överlevnad och konkurrerar mot andra platser och regioner snarare än mot andra nationer. 
Dessutom konkurrerar platser och regioner inte bara mot andra regioner och platser inom den 

                                                 
28 Werner, 1987 I Ymer ’87, s 76 
29 Meethan, 2001, s 1 
30 Kotler, Bowen & Makens, 2003, s 717 
31 Meethan, 2001, s 4 
32 Hall, 2000, s 161 
33 Hall, 2000, s 161 
34 Hall, 2000, s 162 
35 Hall, 2000, s 163 
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egna nationen utan även mot andra platser och regioner runt om i hela världen.36 Detta kallar 
Kotler för ”platsernas krig”. Om platser och regioner ska ha en chans att överleva den globala 
konkurrens som råder så krävs det att platser och regioner lär sig att tänka mer som företag 
vad gäller ekonomi, produktutveckling, marknader och kunder för att kunna tillfredställa 
besökarna behov.37  

 
 
2.4 ”Gamla och nya turister” 
 
Turisten och turismen har förändrats genom tiderna. Poon skriver utförligt om den nya 
turisten. Termen ”nya turister” refererar till konsumenter som är flexibla, självständiga och 
erfarna resenärer vars värderingar och livsstil är annorlunda jämfört med den tidigare 
massturismen, då det handlade om att massproducera standardiserade produkter.38  
 
Den nya turisten har andra värderingar än tidigare. Det har utvecklats nya värderingar hos 
resenären. Idag handlar det om att vara lycklig och ha en hälsosam livsstil. Man har ett ökat 
medvetande av naturen och den kommer att få allt mer fokus. Man är ute efter att söka det 
äkta och autentiskt. Solen var den vanligaste anledningen till spridningen av massturism 
mellan 1960- och 80 talen. Naturen kommer att ersätta solen. Den nya turisten vill uppleva det 
oupptäckta, hon vill se nya kulturer och vidga sitt perspektiv.39  
 
Man kan även se en förändrad livsstil hos turisten idag. Det har skett många förändringar i 
människors livsstil som har en stor inverkan på resandet. Förr levde människor för att arbeta. 
Idag jobbar man för att leva. Resmotiven förr var bland annat att vila, bli erbjuden bra service, 
att koppla av och koppla bort vardagen för en stund och att inte ha några plikter. Idag reser 
man bl.a. för att uppleva något annorlunda, utforska, ha kul, att vara bland andra eller njuta av 
natur och kultur.  En sista ny livsstil finns hos vissa människor som vill minska polariteten 
mellan jobb och nöje. Denna grupps motiv för resande är bland annat att bredda sina vyer, att 
lära sig något nytt, att upptäcka de små sakerna i livet och naturen. Dessutom kan man idag se 
en hälsosammare livsstil som gett hotell många nya inriktningar som till exempel SPA, fitness 
center och massage terapi. Att många bytt sin arbetsplats och arbetsstil kommer att påverka 
reseindustrin. Många jobbar idag utan kontakt med människor, vilket kan leda till flexibla 
tider och att allt mer kommer att göras via datakommunikation. Dessa människor ger upphov 
till mer frekventa och kortare resor.40 
 
Idag är konsumenten mer flexibel. Det finns två huvudkaraktäristiska för flexibla 
konsumenter.  

1. De är naturligt hybrida och är ej förutsägbara. De köper i olika prisklasser för samma 
resa. 

2. De är mer spontana. De har en lägre nivå av förberedelse innan resan.  
 
Den nya turisten är en mycket viktig grupp i turism- och nöjesindustrin. De köper service i 
olika prisklasser. Därför är det viktigt för återförsäljarna att förstå hur konsumenterna tänker 

                                                 
36 Hall, 2000, s 164 
37 Hall, 2000, s 164 
38 Poon, 1993, s 118 
39 Poon, 1993, s 113-118 
40 Poon, 1993, s 128-129 
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och beter sig. Den nya, spontana turisten tar sig inte lång tid för planering och det är bland 
annat denna grupp som gett upphov till de växande korta och mer frekventa semestrarna.  
 
Den självständiga konsumenten kännetecknas av att den vill ha kontroll och ta risker. Man 
åker helt enkelt på egen risk. En annan sak som kännetecknar den självständiga konsumenten 
är behovet av att vara individuell. Förr reste de flesta till samma ställe, man följde mängden. 
Idag vill man vara annorlunda från mängden man vill vara unik.41 

Tidigare spelade det mindre roll vart man reste, bara att man kunde visa andra att man hade 
rest (ofta till ett varmt ställe där man kunde skaffa sig en solbränna som ”bevis” för att man 
rest). Kvaliteten på service var relativt oviktig. Semester var en flykt från jobbet och från 
hemmet. De gamla turisterna kännetecknas också av att dem är homogena och förutsägbara. 
De kände sig säkra genom att resa i grupp och sällan åkte man utan att ha förberett resan. 

Det vi har lärt oss utav dessa skillnader mellan ”de gamla” och ”de nya” turisterna är att 
dagens turist ställer högre krav och är betydligt mer självständig än den ”gamla” turisten. 
Dagens ”nya” turist vill uppleva något unikt och någonting nytt, gärna något som inte ”alla 
andra har gjort”. Dagens turist är dessutom mer inriktad och vill hellre göra sina egna resor 
som passar just henne/honom istället för att köpa ett redan färdigt paket där människor reser i 
grupp och det inte ges något utrymme individuella önskemål. Därför går det inte riktigt att 
massproducera resmål på samma sätt inriktade mot den ”nya” turisten som det gick tidigare 
då önskemålen och kraven var färre.  

 

2.5 Platsmarknadsföring 

Termen platsmarkandsföring syftar till att en plats eller en destination ses som en produkt 
precis som vilken annan produkt som helst, t.ex. en bil, en tv, en tröja eller en tandkräm. Det 
är ingen större skillnad på att marknadsföra en destination eller en region för turister än det är 
att marknadsföra en produkt med ett varumärke för olika konsumentgrupper.42 Därför kan 
även en plats paketeras och säljas och därmed även marknadsföras som andra produkter för 
potentiella kunder.43 Denna process eller syn har sedan 1980-talet, då ett ökat intresse för 
platsmarknadsföring började ta fart, fått en allt större uppmärksamhet inom turism- och 
marknadsföringslitteraturen.44 Målet med platsmarknadsföringen är att skapa en ny image åt 
platser som tidigare haft antingen en negativ image eller en allt för svag image för att 
attrahera besökare.45 En ny eller klarare image är en nödvändighet för att destinationer och 
platser ska kunna konkurrera med andra destinationer och platser världen över på ett mer 
effektivt sätt.46   

När en plats eller destination ska marknadsföras krävs att de offentliga myndigheterna, ex. en 
kommun, ser över och verkligen plockar fram platsens eller destinationens konkurrensfördelar 
och marknadsför det som skiljer ut just den platsen eller destinationen ifrån andra platser eller 
destinationer runt om i världen. Det gäller att plocka fram och fokusera på det unika. Detta är 

                                                 
41 Poon, 1993, s 140-141 
42 Page & Hall, 2003, s 304 
43 Page & Hall, 2003, s 298 
44 Page, 1995, s 194 
45 Page & Hall, 2003, s 303 
46 Page & Hall, 2003, s 303 
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särskilt viktigt när man marknadsför sig mot turism- och fritidsmarknaden.47 
Platsmarknadsföring och fokusering på det unika blir ännu viktigare då man har i åtanke att 
det inom turismlitteratur har visat sig att turister generellt har liten eller begränsad kunskap 
om de platser eller destinationer de väljer att besöka.48  

Inom marknadsföringen finns det tre nyckelområden som går att tillämpa på 
platsmarknadsföringen och alla är viktiga i förmedlandet av en plats som en produkt till en 
turist. Dessa nyckelområden är:49 

• Strategic planning 
• Marketing research 
• The marketing mix 

The Strategic planning, eller den strategiska planeringen innebär inom företagsekonomin att 
ett företag måste ha någon form av struktur i sin organisation. De måste även ha förmågan att 
tänka långsiktigt. Detta är viktigt för att kunna stå emot konkurrensen som finns på 
marknaden. Därför görs en strategisk planering. Detta görs även inom platsmarkandsföringen. 
En kommun som tillämpar platsmarknadsföring kan ha nytta av att göra en strategisk plan 
som bl.a. ska formulera vilka mål som finns, hur målen ska uppnås samt vilken position på 
markanden man vill nå.50  

Marketing research innebär att ett företag bl.a. måste kunna förstå sina kunder och markanden 
så bra som möjligt för att nå framgång. Det gäller att ha och samla på sig så mycket 
information som möjligt om just kunderna och markanden. Detta görs bl.a. genom omfattande 
undersökningar där den information som samlas in går igenom olika processer, analyseras och 
sparas. Detta för att underlätta och öka chanserna för företaget att ta rätt beslut och vid rätt 
tillfällen. Det finns olika sätt att undersöka och samla in informationen på. T.ex. kan en 
konsumentundersökning göras för att ta reda på kundernas profiler (vem är kunden?) och 
kundernas behov (vilken nytta har kunden av just denna produkt?). En mer överblickande 
undersökning kan även göras för att ta reda på vad kunderna tycker om ett särskilt företag och 
dess produkter. Sådana och liknande undersökningar gör det möjligt för företag att ständigt 
hålla koll på kundernas och marknadens behov, tycke och smak – saker som ständigt 
förändras med tiden. Sett ur ett platsmarknadsföringsperspektiv kan sådana undersökningar 
hjälpa till att förstå vilka bilder människor identifierar och förknippar med särskilda platser 
och vilka bilder och symboler som har störst chans att attrahera och tilltala nya potentiella 
besökare.51 

Den sista nyckelfaktorn inom företagsekonomin som även går att tillämpa på 
platsmarkandsföringen är något som kallas för The marketing mix. Denna marknadsmix 
består av fyra variabler som alla behöver utnyttjas för att målen i den strategiska planeringen 
ska kunna uppnås. Dessa fyra variabler är Produkten, Priset, Påverkan och Plats. Inom 
platsmarkandsföringen har variabeln ”plats” en mängd naturliga resurser som t.ex. 
infrastruktur, hotell, attraktioner, hus, slott, parker, människor osv. Det är genom dessa 
resurser som det går att skapa en produkt av en plats och det är dessa resurser som ger en plats 

                                                 
47 Page, 1995, s 194 
48 Page, 1995, s 195 
49 Page, 1995, s 202 
50 Page, 1995, s 202 
51 Page, 1995, s 202-203 
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en egen bild och identitet (en s.k. place image).52 Det krävs alltså att ex. en kommun som vill 
ägna sig åt platsmarknadsföring dels bygger nya och förbättrar de resurser som redan finns, 
dels marknadsför och gör reklam för platsen och förstärker människors bild utav platsen som 
en plats som är värd ett besök. 

Detta är särskilt viktigt i en tid då platser över hela världen konkurrerar med varandra om 
samma målgrupper i det som Kotler kallar för ”platsernas krig”. Hur vi människor upplever 
en plats och vilka associationer människor får är individuellt beroende på hur vi tolkar 
verkigheten, d.v.s. hur våra mentala bilder av verkligheten ser ut. En plats som vill 
marknadsföra sig och skapa positiva associationer hos människor kan använda sig utav olika 
kännetecken53 som platsen vill bli förknippad med eller som kan hjälpa till att stärka 
platsidentiteten. Exempel på sådant kan vara s.k. ikoniska kännetecken. Eifeltornet i Paris är 
ett sådant ikoniskt kännetecken. Ser människor en bild på Eifeltornet så tänker nog de allra 
flesta på just Paris eller andra associationer som har med Paris eller Frankrike att göra. Ett 
annat kännetecken kan vara vad som kallas för symboliska kännetecken. Symboliska 
kännetecken har till uppgift att få människor att förknippa en plats med en viss känsla eller 
livsstil. T.ex. så kanske en plats vill förknippas och associeras med puls, fart och en plats där 
det händer mycket oavsett tid på dygnet. Då väljer kanske den platsen att ha med bilder på 
uteliv, storstadsmänniskor- och miljö, fysiska attraktioner osv. medan en annan plats som 
istället vill förmedla en känsla av stillhet, lugn och harmoni kanske väljer bilder på en stillsam 
och vacker miljö, vackra naturbilder osv. i sin marknadsföring. I dessa fall blir bilderna av 
uteliv och stadsmiljö och fridsamma naturbilder det som ska förmedla en känsla av antingen 
puls och aktivitet respektive lugn och harmoni. Bilderna är då symboliska kännetecken.    

För att en plats bild eller bilder ska vara attraktiva måste, enligt Kotler, vissa kriterier 
uppfyllas. Bland annat måste bilden vara sann och stämma överens med verkligheten. Bilden 
som förmedlas får inte vara uppdiktad eller falskt. Bilden bör också vara enkel och ha ett 
tilltalande budskap som är lätt att ta till sig. Bilden bör dessutom göra klart vad det är som 
skiljer ut just denna plats mot andra platser och visa vad det är som är unikt med just den 
platsen54  

Det som är viktigt att komma ihåg är att turismen ständigt förändras med tiden och att turister 
idag bl.a. har större krav på service, är mer flexibla och självständiga och vill ha andra 
upplevelser, gärna unika upplevelser, än vad turister under ex. 1950-talen ville. Därför gäller 
det för researrangörer och reseförsäljare att anpassa sig till turisternas behov och erbjuda 
turisterna möjligheter att skapa och ”bygga ihop” sina egna resor, även till ett sådant långväga 
turistmål som Kina. Det är också viktigt att komma ihåg att globaliseringens processer och 
spridning har lett till att platser och regioner inte enbart längre konkurrerar med andra platser 
inom det egna landet eller regionen utan med platser världen över om turisternas 
uppmärksamhet. I och med detta så har det lokala samhället med alla dess traditioner, 
kulturer, livsstilar, egenarter och sevärdheter ökat i betydelse och det gäller för en plats som 
vill attrahera turism att se till vad som är unikt för just den platsen och sedan marknadsföra 
just det. Det gäller för en plats att skilja ut sig från andra platser i världen och ett hjälpmedel 
är platsmarknadsföringen som betonar just att det är det unika och säregna för en plats som är 
en av dess främsta konkurrensmedel. Ett sätt att marknadsföra sig på är att använda sig utav 
symboler och bilder. Kina har några väldigt starka och unika symboler som också används i 
markandsföringen. Symboler som kinesiska muren utanför Peking, Terrakottaarmén i Xian 
                                                 
52 Page, 1995, s 206 
53 I Pages bok kallas dessa för “signs” vilket vi har valt att översätta till kännetecken. Page, 1995, s 223 
54 Kotler, 1993 i Page, 1995, s 226 



Södertörns högskola 
C-uppsats i Kulturgeografi HT-05 

 13

och en starkt ökande ekonomi och gynnsamma ekonomiska förhållanden är några av de 
symboler som används för att marknadsföra Kina idag.     

 

2.6 Att ge en region en identitet 

Båda författarna Pia Sillanpää, 2002, och Susanna Heldt Cassel, 2003, har skrivit om 
regioner, platser och identiteter. Sillanpää skriver om att platser ges en egen image utifrån 
fyra stycken dimensioner som hon har ritat upp i en modell och beskrivit utförligt. Heldt 
Cassel skriver om regioner, regioners identiteter och hur regioner kan ges en identitet utifrån 
de varumärken som skapas. I sin bok ”Att tillaga en region” beskriver Heldt Cassel hur 
Stockholms skärgård har fått en egen identitet utifrån ett projekt vid namn Skärgårdssmak där 
maten har blivit en representation för skärgårdsregionen. Sillanpää menar att människors val 
av t.ex. resmål och sysselsättning på semestern styrs i stor utsträckning av deras uppfattning 
och bild av omvärlden. Det som skiljer dessa två författare åt är att Heldt Cassel skriver om 
hur en hel region får en egen identitet utifrån olika varumärken som byggs upp. Sillanpää 
beskriver hur en image växer fram och hur människor får en relation till en plats utefter de 
fyra dimensioner hon beskriver.  

Heldt Cassel menar att en region är en ”typ av plats, med både fysiska och symboliska 
gränser”.55 En region har, till skillnad från andra platser, ”någon form av officiell politisk 
innebörd och utgör referensram för institutionella strukturer och administration”. Att regioner 
ses som en föränderlig och socialt skapad enhet är en ny uppfattning inom ämnet geografi. 
Samtidigt har det sedan länge varit så att en region hålls samman och avgränsar sig från andra 
regioner genom att det finns kulturellt naturliga och befolkningsmässiga utmärkande 
egenskaper. Detta har betydelse då vi kan se hur olika regioner kopplas till olika kulturer och 
identiteter. Den franske geografen Vidal de la Blache var en inspiration under början på 1900-
talet, då regioner var ett centralt studieobjekt inom geografin. de la Blache skrev om franska 
regioner och dess ”personlighet”. Denna personlighet var en blandning av lokal kultur och 
landskap.56 Under 1980-talet fick regioner som geografiämne ett nytt synsätt. Regioner 
började istället att ses som föränderliga processer och rummet som något socialt skapat.57 
Tidigare uppfattades regioner som kulturella och naturliga enheter. Heldt Cassel skriver att 
regionen inom ämnet geografi beskrivits och tolkats på olika sätt under olika tidsperioder. 
Samtidigt är regioner, i en rumslig aspekt, en process som ständigt förändras. 

Heldt Cassels avhandling handlar om skärgårdsmat som hjälpmedel vid profilering av 
skärgårdsregionen. Hon beskriver profileringen av skärgårdsregionen som en process där 
”regionen skapas genom institutionalisering av regionen som symboliskt och materiellt rum”. 
Heldt Cassel beskriver institutionaliseringen utifrån Paasis bok 1986. Institutionaliseringen av 
regioner beskrivs som en process. Regionerna utvecklas i fyra separerande, men 
sammanhängande praktiker; territoriell form, symbolisk och institutionell form, samt 
etableringen av regionen i människors medvetande och som enhet i ett regionalt system.58 
Både platser och regioner kan ha olika och även motstridiga identiteter beroende på i vilket 
sammanhang de definieras. Vidare beskriver Heldt Cassel skillnaden mellan människornas 
regionala identitet. Identiteten till regionen kan tolkas på två sätt. Antingen känner människan 
                                                 
55 Heldt Cassel, 2003, s 26 
56 de la Blache 1926: Heldt Cassel, 2003, s 27 
57 Heldt Cassel, 2003,  s 28 
58 (Paasi 1986:121 i Heldt Cassel, 2003, s 28 
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en identifikation med regionen eller att regionens identitet som skapas genom profilering och 
imageskapande påverkar människans identitet till regionen.59 När det gäller att profilera och 
marknadsföra en region gäller det att lyfta fram regionens identitet. När det gäller 
skärgårdsregionen har Heldt Cassel valt att belysa projektet Skärgårdssmak som en 
representation för skärgårdsregionen som symboliserar regionen. Projektet har valt att 
profilera och marknadsföra regionen genom att skapa ett varumärke på basis av välkända 
symboler, som vanligtvis förknippas med skärgården. Att kommunicera regionens identitet 
med hjälp av den regionala profilen och imagen är målet med projektet Skärgårdssmak.60                                 

Vidare beskriver Heldt Cassel hur rummet genom olika dimensioner får en identitet; 61 

• Representationer av rummet: tecken och symboler i texter och bilder om 
skärgårdsregionen, dess miljöer, verksamheter, och aktörer.   

• Det levda rummet: aktörers (företagares) tankar och handlingar i rummet i 
skärgårdens lokala kontexter.  

• Rumslig praktik: det materiella skärgårdsrummet, dess produktions- och 
konsumtionsformer samt maktrelationer.  

Dessa hänger ihop och är i ständig rörelse.  

Heldt Cassel skriver om hur mat är en representation av platser i det här fallet 
skärgårdsregionen. Hon menar att genom att tala om vilken mat som tillhör en viss region så 
kan man skapa och förmedla en viss regional identitet. Hon menar också att mat har en 
symbolisk koppling till en viss plats och att detta är positivt då det medför positiva värden för 
konsumenter. Man kan således representera en region och kommunicera dess regionala 
identitet genom att förmedla vilken mat som anses höra dit.62 Maten är i det här fallet en 
symbol. 

 

2.7 Geografisk imagologi 

Geografisk imagologi är en teori och modell som syftar till att ta reda på hur bilden av en 
plats växer fram och uppstår i vårat medvetande. För att ta reda på mer om geografisk 
imagologi har vi använt Pia Sillanpääs avhandling ”The Scandinavian Sporting Tour – En 
imagologisk analys”. Sillanpää har analyserat brittiska ”gentlemäns” jakt- och fiskeresor till 
valda delar av Sverige och Norge från 1830-talet fram till Första Världskriget. En av 
målsättningarna i avhandlingen är att ”bidra med ökad förståelse hur intresset för en 
geografisk plats kan uppstå och, följaktligen, hur ett nytt resmål blir till”.63 Ett antagande som 
görs i analysen är att människors mentala bilder (image) av omvärlden till stor del ligger till 
grund för våra uppfattningar och preferenser och för vårt beteende. När människor fattar 
beslut som exempelvis handlar om vad de vill ägna sig åt för fritidssysselsättningar eller 
beslut om resmål är det i mycket hög grad en fråga om image.64  

                                                 
59 Paasi, 2001 I Heldt Cassel, 2003, s 29 
60 Heldt Cassel, 2003, s 29 
61 Heldt Cassel, 2003, s 34 
62 Heldt Cassel, 2003, s 55 
63 Sillanpää, 2003, s 47 http://www.raa.se/forskning/pdf/resurs3.pdf  
64 Sillanpää, 2003, s 47 http://www.raa.se/forskning/pdf/resurs3.pdf  
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Den geografiska imagologiteorin innebär: 65 

• Det är människors bild/image av omvärlden som ofta och i stor utsträckning styr vårt 
beteende och våra val av bl.a. semestermål och fritidssysselsättningar. 

• Människors bilder och uppfattningar om omvärlden uppstår och formas inom våra 
kulturella referensramar. Dessa bilder kan alltså skilja sig mycket ifrån varandra, 
eftersom individer/grupper av individer har olika kulturella referensramar.   

• Resande och turism är någonting formbart. Det är en aktivitet som formas av bl.a. 
samverkade sociala och kulturella faktorer. 

• Image kan jämföras både med en organism och med ett pussel. En image lever i 
ständig omvandling och utveckling, precis som en organism, och precis som ett pussel 
består den av en mängd mindre delar som dels påverkar varandra och dels tillsammans 
bildar en större helhet.  

Pia Sillanpää skriver även att bilden av en plats, eller en plats image, kan delas upp i fyra 
delar. Dessa delar kan delvis överlappa varandra. Dessa delar är:66 

1. Den empiriska verkligheten 
2. En litterär/medial image 
3. En symbolisk image 
4. En emotionell image 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 De fyra delar som tillsammans skapar en image åt en geografisk plats  

Källa http://www.raa.se/forskning/pdf/resurs3.pdf, 2003, 50 

Den empiriska verkligheten 
Hit räknas faktorer som t.ex. naturtillgångar, infrastruktur och världsekonomi. I Sillanpääs 
avhandling om brittiskt sportfiske i Skandinavien under 1800-talet och början av 1900-talet så 
skulle imagen i den empiriska verkligheten kunna vara att Skandinavien erbjöd bra tillgångar 

                                                 
65 Sillanpää, 2004, s 2 
http://www.airport.pajala.se/mun%5Cpajala%5Cwww.nsf/8E00137E1994E745C1256E6200366C8F/$FILE/pia-
rapport.pdf  
66 Sillanpää, 2003, s 50 http://www.raa.se/forskning/pdf/resurs3.pdf  
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till jakt och fiske. Det fanns gott om fisk och vilt och dessutom erbjöds gott om plats i form av 
stora, öppna ytor. En annan faktor var att även om Skandinavien låg i periferin så ansåg 
britterna att det ändå låg tillräckligt nära för att det skulle vara värt ett besök. 

 
Den litterära (mediala) imagen 
Tidskrifter, böcker, romaner, noveller, filmer och tv-program har visat sig ha en stor påverkan 
och influerat människor till resande till vissa särskilda platser, både idag och förr i tiden. Pia 
Sillanpää ger exempel på detta i rapporten ”Skönlitteraturens påverkan på bilden av en 
plats”.67 Hon berättar om författaren Jan Guillou och hans böcker om tempelriddaren Arn 
(som senare blev en tv-serie). Arn är en uppdiktad figur som inte har existerat i verkligheten, 
men handlingen utspelas på historiska platser. Boken bygger även på historisk ”fakta”. Dessa 
böcker om Arn blev väldigt populära och enligt Sillanpää blev tusentals människor ”litterära 
pilgrimer” ivriga att följa i Arns fotspår.68 I Sillanpääs avhandlings fall så var det framförallt 
den litteratur som skrevs om Skandinavien och dess jakt- och fiskemarker som fick 
intresserade britter att åka till Skandinavien. Det var alltså inte Skandinavien själva som åtog 
sig några åtgärder för att marknadsföra sig som ett bra resmål för jakt- och fiskeintressade 
britter. Idag är det kanske inte lika vanligt att det är böcker och litteratur som inspirerar 
människor till resande (även om det även förekommer). Istället är det framförallt filmer, 
musik, reklam, tv, och tidskrifter och tidningar som sätter nya trender och som introducerar 
nya, spännande resmål och platser. 
 
Den symboliska imagen 
Under denna kategori hamnar faktorer som identitet, rollmodeller, statussymboler, mode och 
trender. I Sillanpääs exempel så spelar det rådande manlighetsidealet en roll. Under den tid 
som hennes avhandling undersöker, 1800-talet och början av 1900-talet, fanns en klar 
uppdelning mellan vad som var manligt och kvinnligt. Jakt och fiske var ett typiskt manligt 
privilegium och det var förknippat med bilden av en man med manliga drag. 
 
Dem emotionella imagen 
Den fjärde delen i modellen över en plats image handlar om individens djupare känslor för en 
plats. Det kan handla om t.ex. att en människa åker till sin födelseort varje sommar eller åker 
till samma resmål år efter år för att den platsen har fått ett speciellt värde för den människan 
eller har ett särskilt band till den platsen. För exemplet de brittiska jakt- och sportfiskarna 
handlade resorna till Skandinavien väldigt mycket om nostalgi och fristad. I och med den 
industriella revolutionen skedde en rad förändringar mycket snabbt och många britter kände 
att någonting viktigt hade försvunnit. Detta ”något” tyckte sig britterna finna i det 
underutvecklade och ociviliserade Skandinavien. Resorna till Skandinavien blev därför en 
resa tillbaka till det ”genuina” och ”äkta”, en verklighetsflykt helt enkelt som många britter 
längtade tillbaka till.69   

 
Vad denna modell visar är att image är ett ganska komplext begrepp och det går inte att säga 
att image är det ena eller det andra. Image är ett väldigt mångfacetterat begrepp. Hur vi 
uppfattar platser har väldigt mycket att göra med våra kulturella referensramar. Hur vi 

                                                 
67 Sillanpää, 2004, 
http://www.airport.pajala.se/mun%5Cpajala%5Cwww.nsf/8E00137E1994E745C1256E6200366C8F/$FILE/pia-
rapport.pdf  
68 Sillanpää, 2004, s 8  
http://www.airport.pajala.se/mun%5Cpajala%5Cwww.nsf/8E00137E1994E745C1256E6200366C8F/$FILE/pia-
rapport.pdf  
69 Sillanpää, 2002, s 50-51  
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uppfattar våra identiteter, värderingar och traditioner tillsammans med hur våra sociala 
nätverk och hur vårt samhälle ser ut är avgörande faktorer för hur vi människor uppfattar vissa 
platser. Även trender, företeelser och enstaka händelser, antingen på hemmaplan eller i 
världssamhället, påverkar våran syn och uppfattning. Allt detta borde innebära att det är 
väldigt svårt för ett visst resmål att attrahera alla typer av besökare vid samma tidpunkt och av 
samma orsak.70  

När formandet av en plats image skapas spelar olika informationskanaler en stor roll. Bl.a. 
Kotler tar upp fyra viktiga informationskanaler i marknadsföring av platser:71 

1. Personliga kontakter såsom familj, vänner, bekanta och grannar.  
2. Kommersiella källor. Det kan vara olika marknadsföringsmaterial som resekataloger- 

och broschyrer och olika försäljare. 
3. Offentliga källor som t.ex. massmedia och experter. 
4. Individen själv med sina egna upplevelser och erfarenheter. Kanske har individen 

själv varit på platsen tidigare.  

Pia Sillanpää menar att människors bild/image av omvärlden i stor utsträckning styr våra 
preferenser och därmed vårat handlande. Alltså, vart människor väljer att ex. åka på semester 
och vilka aktiviteter de väljer att ägna sig åt på semesterorten har ett väldigt nära samband 
med image.72 

Susanna Heldt Cassels teori om regioner och regioners identitet visar att en regions identitet 
kan uppstå utifrån olika symboler som i sin tur skapar ett eller flera varumärken. Platsers 
identiteter kan alltså växa fram genom olika projekt som ex. Skärgårdssmak som har hjälpt till 
att profilera Stockholms skärgård. Mat som kommer ifrån olika delar av Stockholms skärgård 
blir en sorts representation för skärgården och samtidigt blir maten en symbol för hela 
Stockholms skärgård och någonting som människor associerar med skärgården. Mat som är 
typisk för just Stockholms skärgård utgör därför denna regions identitet, eller åtminstone en 
del av den. Sillanpää har skrivit om hur bilden av en plats uppstår och detta har hon valt att 
kalla för image. Människor kan ha olika relationer och uppfattningar om eller syn på platser. 
Dessa relationer och/eller uppfattningar går att placera in en eller flera av de fyra dimensioner 
hon har ritat upp i en figur.73 Som Heldt Cassel skriver så hjälper symboler till att skapa 
identiteter åt regioner och dessa identiteter i sin tur skapar, förhoppningsvis, ett intresse hos 
människor och hjälper de att få en relation till en plats. Hur dessa relationer ser ut går att 
placera in i Sillanpääs figur. Detta visar att symboler och bilder av en region kan vara 
avgörande för om människor vill besöka en region eller inte.  

 

  

 
 

                                                 
70 Sillanpää, 2003, s 51 http://www.raa.se/forskning/pdf/resurs3.pdf  
71 Sillanpää, 2003, s 48 http://www.raa.se/forskning/pdf/resurs3.pdf  
72 Sillanpää, 2003, s 49 http://www.raa.se/forskning/pdf/resurs3.pdf  
73 se längre upp på figur 1, s 15  
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3 EMPIRI 
 
För att ta reda på vilka bilder och symboler som förekommer i marknadsföringen av Kina som 
resmål valde vi att göra intervjuer. Dessa intervjuer har vi beskrivit lite närmre i avsnittet 
metod längre upp i uppsatsen. De personer som vi har intervjuat har alla på ett eller annat sätt 
någon koppling till Kina och turism. Vi valde att intervjua Peter Hellman på Hellman & 
Partners. Peter Hellman jobbar som analytiker och har goda kunskaper om både 
turismindustrin och Kina som besöksmål. Han har bl.a. skrivit artiklar och kompendium om 
Kina och reseindustrin åt ETOUR. Peter gav oss även namnen på de två personerna som vi 
valde att intervjua, Ylva Camenius hos researrangören Kinaresor och Jarno Holmström som är 
produktchef på MyTravel. I detta kapitel presenterar vi intervjuerna vi gjort med MyTravel, 
Peter Hellman och Kinaresor. Vi ville med dessa intervjuer få en uppfattning om hur turismen 
till Kina ser ut, t.ex. vilka resmål i Kina är det som attraherar svenska besökare och vilka 
besöksmål vill svenska resenärer besöka? Vi ville också ta reda på vilka bilder och symboler 
som förekommer i marknadsföringen av Kina.   
 

3.1 Telefonintervju med Jarno Holmström på MyTravel 

Den 9 december 2005 hade vi en telefonintervju med Jarno Holmström, produktchef på 
MyTravel. Vi ville med denna intervju få fram en ide om hur turismen till Kina ser ut samt 
om resebyrån satsat på resor till Kina. 

MyTravel erbjuder resor över hela världen och är inte specialiserade på någon specifik 
destination. Idag erbjuder MyTravel inga charterresor till Kina. Kinaresor finns att köpa hos 
MyTravel74 under produktnamnet, Vingflex. Här flyger resenären med reguljärflyg och 
resenären bestämmer själv flygdatum och vad den vill göra under resan. De flesta resor som 
MyTravel säljer är sol- och badresor. Idag finns inga goda förbindelser till de sol- och bad 
destinationer som finns i Kina. Dessutom är infrastruktur och språk viktiga faktorer när 
svenskar väljer att resa. Därför säljs de flesta resor till Shanghai, Peking och Hong Kong dit 
resenärerna väljer att åka för att ta del utav de olika sevärdheterna som t.ex. Kinesiska muren 
eller Himmelska fridens torg som finns i staden eller i regionen. Därmed är det främst 
storstadsturism som lockar till Kina. Det är inte barnfamiljer som köper denna typ av resa då 
det kan vara svårt för barnen att förstå innebörden av dessa sevärdheter. Hong Kong är lite 
speciellt då det är ett stopp i en resa för många backpackers. Hong Kong har varit lättare att ta 
sig till p.g.a. att man inte behövt ha visum dit. Hong Kong har arrenderats av Storbritannien i 
100 år.  

Efterfrågan av resor till Kina har ökat. Denna ökning beror på, enligt Holmström, att allt fler 
svenska företag har anknytning till Kina. Fler svenska företag väljer att etablera sig i Kina 
vilket bidragit till allt fler affärsresenärer. Det har alltid funnits ett intresse för Kina, men 
boomen har kommit idag. Detta ser vi idag genom olika resebyråer som är specialiserade på 
Kinaresor. Det finns idag en större efterfrågan. På frågan när utvecklingen för den ökade 
efterfrågan av resor till Kina ökat svarar Holmström att det hänt successivt, men att de senaste 
2-3 åren skett en rejäl ökning. Orsaker till detta kan vara att Kina kommer att få OS 2008 eller 
att Kina allt mer satsar på olika sorters aktiviteter. Ett exempel på detta är världens största 

                                                 
74 My Travel är ett brittiskt reseföretag. I Sverige ingår Ving, Always och Globetrotter i MyTravel. 
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golfcenter med ca 10 golfbanor som byggts. Ett annat exempel är alla flygplatser, hotell och 
andra större anläggningar som byggts. Allt detta för att svara på den ökade turismen.  

Varför denna ökning av intresse till att åka till Kina? Kina har öppnat sig på ett annat sätt än 
tidigare idag. Människor har tidigare sett det som svårt att ta sig till Kina som är en 
kommuniststat. Folk vågar mer idag. Resorna till Kina tidigare var väldigt organiserade. De 
som valde att åka dit hade planerat resan i minsta detalj. Reseledare mötte upp resenärerna 
och utflykterna som resenärerna skulle göra var bestämda i förväg. Idag åker allt fler på egen 
hand och resenären bestämmer när de kommit fram vilka platser de vill besöka. De köper i 
stort sett bara flygbiljetten och fixar resten själva på plats.  

Sol- och badresmål är det första den svenske resenären söker efter. Kina erbjuder 
storstadsturism. Det finns sol- och badresmål i Kina, men dessa resmål är ännu inte så 
utvecklade från svenska researrangörers sida. Dessutom är språket ett stort hinder. Hainan 
som ligger i södra Kina är en sol- och baddestination som även kallas Kinas Hawaii. 
Problemet är att det ligger långt bort. Men varför säljs det många resor till Thailand som 
också ligger långt ifrån Sverige? Hainans värmeperiod innefaller under den svenska 
sommarperioden då svenskarna reser minst.  Thailand har däremot sommartid under den 
svenska vintertiden, vilket gör att allt fler svenskar reser dit och inte till t.ex. Hainan.  

MyTravel satsar idag inte mycket på Kina som resmål, men tror på en rejäl ökning av 
efterfrågan på resor dit. Kina är enligt MyTravel en destination som kommer att bli allt mer 
attraktiv. Efterfrågan på resor till Kina från Sverige kommer att öka. Det är bara en tidsfråga 
innan resebyråer kommer att utveckla charterresor till olika platser i Kina.  

 
3.2 Telefonintervju med Peter Hellman på Hellman & Partners 
 
Den 19 december gjorde vi en intervju med Peter Hellman, analytiker på Hellman & Partners.  
 
Det har skett en rejäl ökning av resenärer till Kina. För 5-10 år sedan var det betydligt färre 
resenärer som reste till Kina. De som reste var främst lärare som reste dit som privatresenärer. 
Dessa lärare åkte oftast under sommaren då de hade långledighet. De privatresenärerna som 
reste till Kina var ofta mycket pålästa och visste mycket om en specifik plats eller sak. Idag är 
det mer blandat, det är både privat- och affärsresenärer som reser till Kina. De människor som 
reser till Kina är nyfikna och de har oftast en mental föreställning om hur det ser ut utifrån 
vad de har läst och hört. Massmedia spelar därför en stor roll i vad för bild resenärer har av 
Kina innan de reser dit och hur de upplever landet. Idag besöker de flesta kanske en plats 
medan tidigare resor var rundresor där i stort sett allt var förberett i förväg. Många som åker 
för affärer väljer att stanna lite längre för att göra andra saker som t.ex. sightseeing och 
shopping. Idag finns det allt fler arrangörer av resor till Kina. Från att tidigare ha varit 3 
stycken (för 5-10 år sedan) till att idag ha ökat till mellan 15-20 arrangörer gör att det blir en 
helt annan bild. Utbudet är allt större och allt fler resenärer väljer att åka med reguljärflyg. 
Idag räknas antalet viseringar till Kina vara ca. 55 000 där ca. 35 000 räknas vara 
affärsresenärer och ca. 20 000 privatresenärer. Affärsresenärer kan åka till Kina flera gånger, 
ofta 2-3 ggr per år då de sysslar med teknik, elektronik och olika inköp av varor. Det är idag 
mycket vanligare med försäljning av resor till Kina.  
 
De städer som attraherar flest resenärer från Sverige är de större städerna som Peking, 
Shanghai, Hong Kong samt Gonshang. Varför just dessa städer kan ses som betydelsefulla är 
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p.g.a. att det finns förbindelser till dessa städer. Mycket händer i Kina och det går inte en 
vecka utan att något om Kina nämns i media. Kina är världens största turistland. Det byggs 
som aldrig förr för att svara på den ökade turismen. Stora hotell, flygplatser, anläggningar 
osv. gör att många vill åka och se dessa nya, stora verk. En annan sak som gör att Kina är ett 
intressant land för många är den dokumenterade historia som landet har. Kina har en historia 
och ett språk som skiljer sig mycket från den svenska och europeiska.  Detta gör det mer 
intressant åka till Kina och ta del av den på plats.  
 
Peter berättade om när den stora förändringen av intresset till Kina började samt vad det berott 
på. Kina började öppna sig i slutet på 1990-talet. Det var då det började bli lättare att resa till 
Kina. Kina har blivit ett så stort ämne inte bara i Sverige utan i hela världen. Det är idag allt 
större exponering av Kina. Senast kunde vi ta del av WTO:s möte som ägde rum i Hong 
Kong. Detta visar hur allt större betydelse Kina har. Genom att många större möten äger rum 
där så får Kina allt större plats i media. Detta är något som Kina vill och de jobbar aktivt med 
att få större möten och arrangemang. De har infrastrukturen och arenorna för detta och detta 
är något Kina utvecklat.  Det är något som Peter tycker att Sverige inte klarar av då vi inte 
satsat på tillräckligt stora arenor för att kunna ta emot större möten och arrangemang.  
 
På frågan vad det är som har bidragit till förändringen att allt fler vill åka till Kina så svarar 
Peter att massmedia är en väldigt påverkande faktor till det ökade intresset av resor till Kina. 
Allt fler kineser utbildar sig och lär sig språk och det har blivit allt lättare att kommunicera 
med Kina och folket. Den digitala teknologin har också bidragit till att det blivit lättare att 
kommunicera med Kina. Kina har många återkommande resenärer från Sverige. Något som 
måste utvecklas för att få fler att resa till Kina är flygförbindelser. Peter tror att allt fler resmål 
i Kina kommer att öka människors intresse till att åka till Kina. Idag är det mycket 
storstadsturism. I framtiden kommer vi att få se allt fler varierande resmål som t.ex. att vandra 
i Shongdo bland pandor eller att besöka Hainan, ön som har flera 4 och 5 stjärniga hotell. 
Peter är säker på att Kina som destination kommer att bli större med ett större utbud.  
 
Vi hör nästan dagligen något om Kina men Peter tycker att just Kina marknadsförs jättedåligt 
i Sverige. De håller låg profil och yttrar sig inte allt för ofta i media. Det vi hör och ser om 
Kina i Sverige idag har till störst del marknadsförts utav svenskar. Peter tror dock att det 
kommer, det är bara en tidsfråga.   
 

3.3 Intervju med Kinaresor 20/12-05 

Vår tredje och sista intervju gjordes med Ylva Camenius på Kinaresor. Kinaresor är Sveriges 
största researrangör av resor till just Kina och de är också den researrangör som sänder flest 
svenska resenärer till Kina75  
 
Vi ville börja med att ta reda på vad svenskar har för mental bild av landet Kina, vad de 
associerar med Kina och vilka förväntningar de har på själva resan. Därför handlade vår första 
fråga om vad för bild svenska resenärer har av Kina innan de åker iväg. Ylva tyckte att detta 
var en svår fråga att svara på, eftersom Kinaresor är en researrangör och inte gör några egna 
intervjuer eller undersökningar med deras kunder. Hon trodde att de bilder som finns i de 
svenska resenärernas medvetande framförallt är klassiska bilder och som många människor 
förknippar och associerar med Kina. De bilder och symboler som hon syftade på är 

                                                 
75 http://www.kinaresor.se/om.asp 20/12-05 
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framförallt bilder och symboler som t.ex. Kinesiska muren, staden Peking, Himmelska fridens 
torg och Terrakotta armén.  
 
Vi var också nyfikna på att ta reda på vad för positiva respektive negativa uppfattningar 
svenska resenärer har om Kina innan de åker iväg till landet. Återigen tyckte hon att det var 
lite svårt att svara på, men hon menade att enligt hennes samtal med kunder och resenärer så 
verkar många svenskar ha en positiv uppfattning om Kina. Enligt Ylva ser många resenärer 
Kina som en spännande destination med en intressant och lockande historia och kultur och 
med dessutom en vacker och exotisk natur. En negativ uppfattning som verkar finnas hos 
svenska resenärer innan de åker iväg är att det skulle vara låg eller till och med dålig standard 
på saker som hotell och på infrastrukturen. Enligt Ylva är det precis tvärtom, standarden är 
väldigt hög på t.ex. hotell och infrastruktur. Hon berättade att många svenskar som kommer 
till Kina brukar bli förvånade över hur hög standarden är, men det beror å andra sidan på var i 
Kina man befinner sig. Högst är standarden i storstäderna.  En annan uppfattning som många 
svenska resenärer har av Kina innan de åker är att kineser äter sådant som vi i Sverige kanske 
anser vara äckligt. Att man i Kina äter alltifrån ödlor, ormar, insekter och till och med hund är 
något som kanske inte skrämmer svenska resenärer, men i alla fall ger en liten negativ mental 
bild om själva matkulturen i Kina. Detta är enligt Ylva, den största negativa uppfattningen 
eller som svenska resenärer verkar ha om Kina innan de åker. 
 
Vår tredje fråga till Ylva handlade om vilka städer och regioner i Kina som lockar svenska 
resenärer och som flest svenskar som reser till Kina besöker. Ylva berättade att det framförallt 
är lite större städer och regioner som Peking, Shanghai, Xian och Guilin. Peking lockar dels 
för att det är Kinas huvudstad, dels för dess besöksmål som Kinesiska muren och den 
Förbjudna staden. Peking har en dyster historia med massakern på Himmelska fridens torg i 
relativt färskt minne. Denna historiska och viktiga plats är något som svenska besökare vill se 
och uppleva. Peking kan även erbjuda ett stort och brett utbud av shopping till bra priser, 
vilket alltid lockar människor och är en bra så kallad pull faktor.76 Den gamla kolonialstaden 
Shanghai, som är en av Kinas största städer, är lite av en supermetropol idag. Det är en viktig 
handels- och affärsstad med en modern och lyxig känsla och lockar just med sin blandning av 
det gamla Kina, kolonialtiden och den nya, moderna tiden. Shanghai är en stor handels- och 
affärsstad, d.v.s. en stad där mycket handel sker och affärer görs. Till skillnad från Peking är 
Shanghai i väldig stor mån engelskanpassad, vilket underlättar för resenärer som inte är så 
kunniga i det kinesiska språket. Xian är en historisk kejsarstad och det som lockar svenska 
resenärer att resa dit är framförallt Xians unika sevärdhet Terrakottaarmén. Terrakottaarmén 
består av ca 8000 soldater som är gjorda på terrakotta (bränd lera) och dessa uppfördes av 
kejsar Qin ungefär 200 år före Kristus. Det som är unikt med dessa terrakotta soldater är att 
alla soldater har sina egna, individuella ansiktsdrag. Ingen av dessa 8000 soldater är lik den 
andra. I södra Kina ligger området Guilin som framförallt lockar resenärer tack var sin otroligt 
vackra natur och Rörflöjtsgrottan med sina spektakulära stalagmiter och stalaktiter.  
 
Vi var också nyfikna på att ta reda på varför svenskar är intresserade av att resa till Kina. Ylva 
svarade att hon trodde att intresset delvis beror på att Kina är ett sådant annorlunda land med 
en väldigt annorlunda kultur. Hon menade att redan som barn får vi lära oss att det finns en 
slags mystik runt Kina. När vi som barn sitter och gräver i sandlådan får vi höra att om vi bara 

                                                 
76 Push och pull faktorer är ett begrepp som är vanligt förekommande som motiv till varför människor reser. 
Push faktorer är sådant som får oss att vilja resa bort till andra miljöer än ens vanliga, ordinarie hemmiljö. 
Tristess och nyfikenhet kan vara exempel på push faktorer. Pull faktorer är sådant som lockar oss att vilja resa 
iväg till något annat stället än våran ordinarie hemmiljö. Sol & bad, självförverkligande, nya utmaningar eller 
shopping kan vara exempel på pull faktorer. 
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gräver tillräckligt djupt så kan vi gräva oss ända ner till Kina och där går människorna upp 
och ner. Denna mystik sitter kvar i våra huvuden, menar Ylva. Kina har en gammal och 
intressant historia och Ylva sa att hon trodde att svenskar generellt sett är intresserade av just 
historia och hur saker är nu och har varit tidigare. Ylva trodde också att vi svenskar generellt 
sett är väldigt intresserade av sociala frågor och hur det sociala livet ser ut i andra länder och 
kulturer. Därför trodde hon att många svenskar som reser till Kina är intresserade av att få se 
”vardags Kina” och hur människor lever och verkar socialt sett. Utöver detta är Kina 
dessutom ett land som just nu är i ropet. Väldigt ofta så kan vi höra och läsa något om Kina, 
antingen hur snabbt den ekonomiska och tekniska utvecklingen går där borta eller hur 
regimen kränker de mänskliga rättigheterna och så vidare. Kina är ett land som just nu är 
väldigt mycket i fokus och detta skapar en medvetenhet och väcker en nyfikenhet hos 
människor. En annan faktor som Ylva trodde starkt har bidragit till ett ökat intresse hos 
svenskar att resa till Kina är tillgängligheten. Tidigare har det varit väldigt svårt att ta sig till 
Kina ifrån Skandinavien och flygresor på upp till 16-17 timmar var inte ovanliga jämfört med 
dagens ungefärliga 10 timmar med direktflyg. Dessutom har det tidigare varit väldigt dyrt att 
resa till Kina. Detta har dock börjat förändrats och prisnivån har sjunkit kraftigt på senare år. 
En titt på Kinaresors hemsida77 visar att det är fullt möjligt att resa till Peking i åtta dagar, bo 
på hotell och ta del av ett brett nöjesutbud med både kultur, nöjen och shopping för straxt 
under 6000 svenska kronor. Det faktum att man kan resa till Kina och bara stanna ett par 
dagar om man känner för det trodde Ylva var en faktor som var till Kinas fördel jämfört med 
tidigare. Det är alltså inte längre nödvändigt att stanna i landet i två, tre veckor utan man kan 
resa hem mycket tidigare än så om man vill. Ytterligare en faktor som gjort Kina så populärt 
trodde Ylva har med att göra det som hände den 11:e september i USA. Även om resorna till 
USA har tagit fart igen och kanske till och med är tillbaks på samma nivåer som innan 
attentaten tyckte hon att man ändå kan märka av en viss oro hos resenärer att åka till just 
USA. Kina däremot tycker många resenärer känns som ett betydligt mer säkert resmål.   
 
Kina har tidigare varit ett slutet land och det har varit svårt för utlänningar att bli insläppta till 
Kina. Idag är dock Kina tvärtom ett öppet samhälle för besökare utifrån och turismen och 
intresset för resande till Kina ökar stadigt. Vi frågade därför Ylva när denna förändring 
skedde, alltså när resandet till Kina började öka. Hon svarade att under 1980-talet när Kina 
hade inlett sin ”öppna dörrens politik” kom också resandet till Kina igång. ”Öppna dörrens 
politik” var en plan som Kinas dåvarande vice premiärminister Deng Xiaoping tillsammans 
med sina allierade drog igång efter Mao Zedongs död 1976. Syftet med planen var att öppna 
sig mot omvärlden och välkomna utländska investeringar och teknik att Kina kunde 
modernisera jordbruket, industrin, försvaret och vetenskapen och tekniken.78 I och med att 
landet öppnade sig blev fler och fler svenskar intresserade att resa till landet. 1989 fick dock 
öppenheten och resandet till Kina sig en liten törn i sidan då massakern på Himmelska fridens 
torg ägde rum. Resandet upphörde mer eller mindre helt och hållet och svenska 
Utrikesdepartementet (UD) satte upp Kina på listan över resmål de inte rekommenderade 
svenskar att resa till. Redan samma år kom dock resandet igång till Kina igen, enligt Ylva, om 
än i liten skala. Det stora resande vi ser till Kina idag kom igång i samband med att allt fler 
svenska researrangörer började anordna resor till Kina. Detta har skett sedan början på 2000-
talet.  
 
Vi var också intresserade av att få reda på hur Kina marknadsförs av researrangörerna. Vi 
ville ta reda på vilka symboler som används och förknippas med Kina och genom vilka 
kanaler marknadsföringen görs. Ylva svarade att marknadsföringen främst görs genom 
                                                 
77 www.kinaresor.se/  
78 http://www.sydasien.se/0302chinind.html  3/1-06 
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Kinaresors hemsida79, där man försöker förmedla spännande resor som förhoppningsvis kan 
erbjuda något utöver det vanliga. Bland annat erbjuds en 26 dagars motorcykel resa längs med 
Sidenvägen. Förutom Internet är katalogerna viktiga marknadsföringskanaler för att nå ut med 
sina erbjudanden och resor. Kinaresor har dessutom 3 anställda som är sinologer som 
antingen pratar kinesiska eller har östasiatiska studier bakom sig. Dessutom har alla som är 
anställda på Kinaresor tidigare jobbat på svensk-kinesiska resebyrån. Detta gör att det finns en 
väldigt samlad kunskap på företaget som gör Kinaresor väldigt konkurrenskraftigt. Anställda 
på Kinaresor åker runt till olika återförsäljare och marknadsför Kina och resorna dit. 
Annonsering sker i första hand i morgonpress såsom DN och Metro. Dessutom görs 
direktmarknadsföring till Kinaresors register på ca 15 000 kunder. De symboler och bilder 
som används i marknadsföringen är framförallt det ”klassiska” bilder och symboler som de 
allra flesta människor förknippar eller tänker på när dom hör ordet Kina. Kinesiska muren, 
Förbjudna staden, Himmelska fridens torg, Terrakotta armén, TV-tornet i Shanghai och 
människor i traditionella, kinesiska kläder, Kinas vackra och speciella natur och kinesiska 
tecken är alla väldigt vanligt förekommande bilder och symboler i både annonser, kataloger 
och på hemsidan.  
 
Avslutningsvis frågade vi Ylva om vad hon personligen tyckte att Kina främst borde förbättra 
och anpassa för att underlätta för utländska besökare och turister. Även om väldigt mycket har 
hänt i Kina de senaste tio, tjugo åren så är landet i grund och botten fortfarande ett U-land och 
det existerar enligt Ylva enorma skillnader mellan städer och landsbygd. Infrastrukturen är till 
viss del extremt bra och utbyggd på vissa ställen (särskilt runt storstäderna), medan den är 
extremt dålig på andra håll. Detta borde fixas till. Dessutom är kunskaperna i engelska 
fortfarande väldigt dåliga på många håll. Peking som är ett sådant populärt turistmål är, enligt 
Ylva, i stort behov av att anpassa mer information för besökare och turister på engelska. Fler 
ställen i Kina borde ta efter exempelvis Shanghai där de allra flesta invånare talar engelska 
och lär sig språket från tidig ålder. 
 
               
3.4 Egna undersökningar 

I detta avsnitt presenterar vi våra egna undersökningar. Dessa undersökningar har vi valt att 
göra för att få en uppfattning om vad människor associerar med Kina. Vilka bilder har de av 
Kina? Vi ville också se vilka bilder resebyråer använder vid marknadsföringen av Kina som 
resmål. I analysen använder vi resultaten för att se om det finns någon koppling mellan 
bilderna som företag använder vid marknadsföringen och vad människorna tänker på. 

 

3.4.1 Enkätundersökning 

Den första undersökning vi gjorde var en enkätundersökning. Vi gjorde denna för att se om 
symboler påverkar människans mentala karta och vi bestämde oss för att fråga 50 personer 
om vad de tänker på när de hör landet Kina. De tillfrågade var 50 personer mellan 16-55 år 
som vi hade i vår närhet. Vi har inte delat upp de intervjuade i kön då vi inte är intresserade av 
att ta reda på vad resp. kön tänker på när de hör landet Kina. Syftet var att ta reda på vad de 
associerar med Kina och se om det stämmer överrens med hur Kina marknadsförs i media. 
Sammanställning av resultaten som vi fick redovisas i ett stapeldiagram där vi listat upp fyra 

                                                 
79 www.kinaresor.se/   
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olika kategorier. Dessa kategorier har vi valt då de mest förekommande svaren tillhörde 
någon av dessa kategorier. Ex. Kinesiska muren är ett historiskt monument som vi samlat 
under kategorin historiska monument. Ett annat svar som gavs var kinesiska tecken. Detta 
svar går under kategorin kultur och nöje. 

V a d  t ä n k e r  N i  p å  n ä r  N i  h ö r  la n d e t  K in a ?
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Fig. 2. Diagrammet visar att de flesta tänker på saker som är förknippas med Kinas kultur 
såsom mat och kinesiska tecken. (se bilaga 1 för svaren från undersökningen ) 

 

3.4.2 Granskning av resekataloger 

Den andra studien vi har gjort är att studera resekataloger. Med denna undersökning ville vi se 
vilka bilder resbyråerna använder när de marknadsför Kina som resmål för att se om det finns 
någon koppling mellan bilderna som resebyråer använder vid marknadsföringen och vad 
människorna tänker på. 

Resekatalogerna vi valt att studera är Kinaresors Kinakatalog, Lotustravels Kinakatalog 2006 
samt Svensk-kinesiska resebyråns Kinakatalog 2006. Majoriteten av bilderna som visades i 
katalogerna var bilder på historiska monument som Kinesiska muren, Terrakottaarmén, 
tempel och den Förbjudna staden i Peking. Den näst största kategorin av bilder var kultur- och 
nöjes bilder exempelvis bilder på människor, kinesiska tecken, röda tyger, mat etc. Den tredje 
största gruppen av bilder som visades var naturbilder som bl.a. bilder på floder med höga 
gröna berg i bakgrunden. Nedan visar vi några bilder från katalogerna.  
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Bilder på historiska monument som Kinesiska muren, Terrakottaarmén och tempel var det 
mest förekommande bilderna i båda katalogerna. 

     

Fig 3. Den Kinesiska muren.  

Källa: http://www.lotustravel.se/sv/pdf/LotusTravel_Kinakatalog2006.pdf och 
http://www.svenskkinesiska.se/upload/files/resekatalog_kina_2006.pdf 

 

  

Fig 4. Terrakottaarmén i Xian.  

Källa: http://www.lotustravel.se/sv/pdf/LotusTravel_Kinakatalog2006.pdf 

Den andra mest förekommande kategorin av bilder var sociala bilder. Bilder som visar det 
kinesiska folket, tecken osv.  

 

Fig 5. Sociala bilder i form av människor i rörelse var ofta återkommande.  
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Källa: http://www.lotustravel.se/sv/pdf/LotusTravel_Kinakatalog2006.pdf 

 

 

Fig 6. Bilder liknande de ovanför var vanligt förekommande i alla de kataloger vi granskat. 
Bilder som visar på kinesiskt kulturella inslag som Tai Chi utövande och kinesiska operor och 
teaterföreställningar.  

Källa: http://www.svenskkinesiska.se/upload/files/resekatalog_kina_2006.pdf 

 

Den tredje största kategorin av bilder som vi såg var naturbilder. I Lotus katalog hittade vi 13 
bilder som visade något från naturen. I Svensk-kinesiska katalogen hittade vi 6. 

 

Fig 7. Bilder liknande denna visar naturen och de långa floderna som Kina har. 

Källa: http://www.lotustravel.se/sv/pdf/LotusTravel_Kinakatalog2006.pdf 
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Peking beskrivs i katalogerna som en stad med de historiska monumenten och en anrik kultur 
medan Shanghai beskrivs som en modern storstad med nöje, shopping och höga skyskrapor.   

 

Fig 8. Bilder på storstäderna Peking och Shanghai förekom ofta.  

Källa: http://www.lotustravel.se/sv/pdf/LotusTravel_Kinakatalog2006.pdf och 
http://www.svenskkinesiska.se/upload/files/resekatalog_kina_2006.pdf 

 

Nedan sammanställs antal bilder/kategori/katalog 

Lotus Kinakatalog 2006

Historiska monument  27
Kultur 21
Natur 13
Städer 9
Totalt 70

Svenskkinesiska Kinakatalog 2006

Historiska monument 33
Kultur 19
Natur 6
Städer 2
Totalt 60

Kinaresors Kinakatalog 2006

Historiska monument 29
Kultur 72
Natur 27
Städer 12
Totalt 140

 

Resultatet visar att det i Kinaresors katalog fanns flest bilder. Det var kulturella bilder som 
visade många olika ansikten, både på kineser och turister, som dominerade. Detta kan bero på 



Södertörns högskola 
C-uppsats i Kulturgeografi HT-05 

 28

att Kinaresor har ett stort utbud av olika resor, både vanliga resor och resor med olika teman.  
Därmed vill de visa bilder från de olika resorna som går att göras inom Kina. Ett exempel på 
en resa som man kan göra är bl.a. att åka med den Transibiriska järnvägen, åka motorcykel 
längs Sidenvägen eller åka på en textilresa. I de två andra resekatalogerna såg vi flest bilder 
på historiska monument som Kinesiska muren, Terrakottarmén osv. Detta kan bero på att de 
inte än tagit fram lika många temaresor som Kinaresor gjort. Bilder på natur och städer var 
inte heller lika förekommande i Lotustravels och Svensk-kinesiska resebyråns resekataloger 
som i Kinaresors. Vi tror att orsaken till varför Kinaresor har fler bilder i sin resekatalog beror 
på att de helt enkelt är den största försäljaren av resor till Kina i Sverige och de erbjuder fler 
resor till Kina än sina konkurrenter. Kinaresors katalog var även fylligare och större till 
sidantalet än de två andra katalogerna. 
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4 ANALYS OCH SLUTSATS 
4.1 Analys och slutsats 

Vår egen undersökning visar att det är främst symboler som Kinesiska muren, maten och den 
mystiska kulturen som associeras med Kina. Även vid granskningen av resekataloger var 
Kinesiska muren och tempel utan tvekan de symboler som dominerade marknadsföringen. 
Det är viktigt att förstå vad som ligger bakom dessa symboler. Den Kinesiska muren visar 
mer än bara en lång mur. Den Kinesiska muren är en symbol för hela Kina och det finns 
många historier om hur denna långa mur kom till. Vi tror att dessa historier spär på mystiken 
och fascinationen för denna attraktion kan vara bakomliggande orsaker som intresserar 
människor att åka till Kina för att se och uppleva muren. Människor vill helt enkelt ta del av 
det de har hört och sett på t.ex. tv och genom vänner och bekanta som redan har gjort det. Vår 
undersökning visade att Kinaresors resekatalog hade flest bilder. Detta tror vi beror på att de 
är störst inom resor till Kina i Sverige och erbjuder fler resor än någon annan reseförsäljare.  
Kinaresor har i sitt utbud många rundresor, specialresor och individuella resor. En jämförelse 
mellan granskningen av resekatalogerna och vår enkätundersökning visar att medan det i 
katalogerna förekom fler bilder på historiska monument än någonting annat så är de främst 
kulturella bilder och associationer människor tänker på när dom hör Kina Detta kan bero på 
att vi tar del utav den kinesiska kulturen i form av mat, kläder, folket osv. oftare än vad vi gör 
med den kinesiska historien.  

Bilder och symboler ger platser en egen image vilket i sin tur skapar en platsidentitet. Denna 
identitet är viktig för att det är genom den som en plats kan skilja ut sig och utmärka sig 
gentemot andra platser världen över. Identiteten gör en plats unik, något som är viktigt då 
platser över hela världen konkurrerar med varandra. Kina får en unik identitet genom 
symboler och bilder som t.ex. Kinesiska muren, Terrakottaarmén, dess kultur, historia och 
natur. Det är också dessa bilder och symboler som marknadsförs i resekataloger. Platser måste 
börja tänka som företag för att överleva dagens konkurrens. Det är viktigt att platser lägger 
tonvikten på det som är unikt för just den platsen och göra reklam för det. Eftersom det idag 
är stor konkurrens mellan platser världen över för att locka till sig både inhemska och 
utländska besökare är det viktigt att platser skiljer ut sig ifrån mängden. Detta kan göras 
genom en så kallad platsmarknadsföring. Platsmarknadsföringens syfte är att plocka fram det 
unika för en plats, försöka skapa en mental bild som människor världen över finner attraktiv 
och får positiva associationer till och sedan marknadsföra denna bild i hopp om att få 
människor att besöka platsen. Platsmarknadsföringen hämtar sin inspiration ifrån den 
företagsekonomiska läran. Detta är inte så konstigt då det har blivit allt tydligare att platser 
måste börja tänka som företag för att klara av den stora, globala konkurrensen. Precis som 
företag bör även platser göra strategiska planeringar som bl.a. ska förklara vilka mål som ska 
nås och hur målen ska uppnås och göra marknadsundersökningar som ska lära beslutsfattarna 
på platsen mer om kunderna och marknaden. Sedan bör det tas en närmare titt på vilka 
naturliga resurser som finns på platsen. Dessa naturliga resurser kan vara infrastruktur, hotell, 
slott, attraktioner, parker osv. De resurser som är unikt för en plats bör plockas fram och vara 
i fokus. Slutligen bör helheten paketeras och marknadsföras. Ett hjälpmedel som kan 
användas av i platsmarknadsföringen är ikoniska och symboliska kännetecken. I vår 
undersökning där vi har tittat närmre på hur Kina framställs och marknadsförs i resekataloger 
visade det sig att det framförallt är ikoniska kännetecken som Kinesiska muren, 
Terrakottaarmén och TV-tornet i Shanghai som visades upp. 
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Det har helt klart skett en förändring hos resenärers medvetande. I och med att människor 
förändrat både livsstil och värderingar så återspeglar sig detta i turism- och reseindustrin som 
har blivit tvungna att anpassa sig till resenärernas önskemål och behov. Några exempel på 
detta är de ständigt nya resmålen som dyker upp inför varje säsong samt att det nu är helt 
möjligt för en resenär att själv sätta ihop sin resa genom att boka alltifrån flyg till hotell och 
bil genom Internet. Turismen till Kina har ökat kraftigt på senare år och vi tror att ökningen 
kommer att fortsätta i samband med att fler, unika resmål tas fram. Vi har också lärt oss att 
turismen till Kina har förändrats de senaste 20 åren. Det har skett en ökning av affärsturism 
till Kina. Av dagens ca 55 000 svenska viseringar till Kina så räknas ca 35 000 av dessa vara 
affärsresenärer som reser i  affärssyfte medan resten är privatresenärer. Vi tror att ökningen av 
affärsturism kan ge en ny marknadsföringsstrategi för Kina. För att sälja en plats till 
affärsresenärer kan vi tänka att det kanske behövs användas andra symboler i 
marknadsföringen. Detta är spekulationer från vår sida men intressant att ta upp då vi inte tror 
att en bild på ex. Kinesiska muren eller vackra naturbilder lockar en affärsresenär att besöka 
landet. Istället tror vi att bilder och symboler som symboliserar Kinas gynnsamma 
företagsklimat kan bli allt mer vanligare. Vi har sett bilder i resekatalogerna som visar glada, 
trendiga människor som står och pratar i mobilen men de är inte många. Människans relation 
till en plats kan vara olika beroende på vilken identitet platsen har, hur människan förhåller 
sig till platsen och vad hon/han har för bild utav den. Det finns en koppling mellan symboler 
och den regionala identiteten. Som Heldt Cassel skriver i sin avhandling spelar t.ex. symbolen 
mat en stor roll för en skärgårdsregion. Till exemplet Kina kan vi dra många paralleller till 
vad Heldt Cassel skriver. För det första är det viktigt att hitta symbolerna för en viss plats och 
för det andra måste dessa bilder och symboler marknadsföras på rätt sätt och vid rätt tidpunkt 
för att människor ska få en positiv bild av platsen. I Pia Sillanpääs avhandling har hon kommit 
fram till att människors mentala bilder styr våra val av resmål. Hur människor uppfattar en 
plats, vilka positiva och negativa associationer människor får av en plats kan kallas för image. 
Denna image kan delas upp i fyra delar. Vår egen undersökning av både resekataloger och 
människors mentala bilder och associationer av Kina visade att människors bild av Kina 
framförallt är kopplat till den empiriska verkligheten. Undersökningen av resekataloger och 
människors associationer av landet Kina stämmer ganska bra överens. Det är framförallt 
monument som Kinesiska muren, Himmelska fridens torg, Förbjudna staden och andra gamla 
palats och byggnader samt bilder på Terrakottaarmén, TV-tornet i Shanghai samt en del 
naturbilder som figurerar i de resekataloger som vi har tittat närmre på och det är också främst 
dessa bilder som människor verkar associerar med Kina enligt vår undersökning.  

Kina har fått allt mer uppmärksamhet som destination och detta är något som Kina har arbetat 
fram. Hotellbyggen, aktivitetscenter osv. är bara ett fåtal tecken på detta. Pekning står som 
värd för sommar OS 2008 och nyligen hölls WTO:s möte i Hong Kong, vilket gör att Kina får 
ännu mer uppmärksamhet i media och skapar uppmärksamhet kring sig själva. Det som 
kanske kommer att förändras är att det i framtiden kommer fokuseras allt mer på mindre 
städer som har något unikt att erbjuda. Våra intervjuer antyder att Kina kommer att bli en allt 
större destination. Våra intervjuer visar att de flesta av resorna som säljs går till de större 
städerna Shanghai, Peking och Hong Kong. Det är också bilder från dessa städer eller 
regioner som reseförsäljare har valt att ta med i marknadsföringen. Varför just dessa städer 
valts ut tror vi beror på att det är i de större städerna saker och ting händer. Med 
urbaniseringen har de större städerna ett större och bredare utbud av varor, produkter, tjänster 
och service. När dagens nya turister är ute och reser vill de gärna försöka ta del av och hinna 
med så mycket som möjligt under en begränsad tid. Till skillnad från de gamla turisterna så 
räcker det inte att endast besöka en plats utan de nya turisterna vill gärna hinna med att besöka 
så många platser som möjligt. De större städerna har oftast dessutom en bättre infrastruktur än 
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de mindre och det är i närheten av de större städerna de internationella flygplatserna ligger. 
Något som vi tycker skulle vara intressant att diskutera omkring är hur platser kommer att 
säljas i framtiden och kommer vi att få se nya bilder i marknadsföringen av Kina? Vi tror att 
det kommer att ske en förändring. Kina är ett sådant stort land och än så länge har i stort sett 
endast de större städerna berörts vid marknadsföringen av landet. Vi har än så länge inte tagit 
del av det rika natur- och djurlivet som landet Kina har. När språkskillnaden inte kommer att 
vara ett så stort problem tror vi att turismen till Kina kommer att öka.  

Vi tycker att det har varit intressant att skriva om symboler och image då det idag har en stor 
påverkan på oss konsumenter. Vi associerar många symboler och bilder med olika platser och 
ofta förlitar vi oss på vad vi hör och ser. Här har producenterna en stor påverkan. Vi tror att 
producenter som exempelvis reseförsäljare och myndigheter kan påverka produkten genom att 
använda symboler och bilder som passar produkten.  
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Bilaga 1. 

Lista över vad de tillfrågade svarade att de tänkte på när de hör landet Kina: 

• Kinesiska muren (kultur) 
• Kineser (kultur) 
• Shanghai (kultur) 
• Peking (kultur) 
• Mat (ris) (kultur) 
• Shopping (kultur) 
• Kinesiskt tyg (röda färger och mönster (kultur) 
• Buddhism (kultur) 
• Taihsan-berget (kultur) 
• Kinesiska tecken (kultur) 
• Kommunism (politik) 
• Kampsport (övriga, släkt och vänner) 

 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågorna  

* Vad har resenärer för bild av Kina innan de åker?  
* Vilken stad/städer attraherar flest svenska besökare? Varför just dessa städer/denna stad?  
* Varför är människor intresserade av att åka till Kina?  
* Är det vanligare idag med försäljning av resor till Kina än för t.ex. 10 år sedan?  
  - När skedde den stora förändringen? När märktes det av att fler människor blev intresserade 
att resa till Kina?  
  - Varför? Vad hände? Vad ledde fram till förändringen och fick mer människor att vilja resa 
till Kina?  
(dessa frågor med ett - framför sig är följdfrågor)  
* Vad mer kommer att göras för att öka människors intresse att vilja åka till Kina? 


