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Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar till att skapa insikt och kunskap kring turistiska diskurser rörande natur, 

genom att undersöka vilka bilder och representationer kring natur i de svenska 

nationalparkerna som framhävs i turistbroschyrer, hur människa-natur-relationer framställs 

men även vilka implikationer det kan framkalla. Med ett avgränsat fokus på nio 

nationalparker som uppfyller kriterierna av fjällkaraktär eller inbegriper renskötande 

samebyar. Genom en visuell diskursanalys som metod har turistbroschyrernas bilder, texter 

och kartor analyserats med applicering av Foucaults diskursperspektiv där makt, kunskap och 

sanning är centrala begrepp. Resultatet denna studie påvisar är att de diskursiva formationerna 

består av tre huvuddrag gällande naturen. Den framställs som något exotisk, externt, sublimt, 

orörd och förhistorisk, men även som en tillgänglig och romantiserad plats för just turisten 

ifråga samtidigt som naturen porträtteras som något speciellt för Sverige vilket då också 

symboliserar dess identitet. Turisten porträtteras även som tillfällig besökare, vars relation till 

naturen särskiljs från samers, vilka istället framställs som ”naturliga” sevärdheter för turisten. 

Allt som allt resulterar denna studie i ett igenfyllande av en kunskapslucka gällande olika 

praktikers framställande av representationer kring svenska nationalparker, samtidigt som den 

påvisar liknande representationer som tidigare studier resulterat i.   
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Abstract 

This essay aims to create insight and knowledge about tourist discourses regarding nature, by 

examining which images and representations about nature in the Swedish national parks that 

are highlighted in tourist brochures, how human-nature relations are produced, but also what 

implications it can induce. With a delimited focus on nine national parks that meet the criteria 

of mountain nature or include reindeer herding Sami villages. Through a visual discourse 

analysis as a method, the pictures, texts, and maps of the tourist brochures have been analyzed 

with the application of Foucault's discourse perspective where power, knowledge, and truth 

are central concepts. The result of this study is that the discursive formations consist of three 

main features of nature. It is presented as something exotic, externally, sublime, untouched, 

and prehistoric, but also as an accessible and romanticized place for the tourist, and at the 

same time as something special for Sweden, which symbolizes its identity. The tourist is 

portrayed as a temporary visitor, whose relation to nature is distinguished from Sami people, 

who instead are presented as "natural" attractions for the tourist. All in all, this study results in 

a refilling of a knowledge gap regarding the presentation of representations by various 

practitioners about Swedish national parks, while at the same time demonstrating similar 

representations that previous studies have resulted in. 
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1. Inledning – ”Det stationerade sammanhanget” 
Just nu lever vi i en värld som domineras av det västerländska antropocentriska synsättet, där 

människan står i centrum. Naturen anses vara en extern och separerad värld som återfinns 

utanför det mänskliga samhället, och ofta visualiseras exempelvis skogar, berg och sjöar som 

natur, vilka människan borde tämja och dominera över (Robbins et al, 2014; Soper, 1995). 

Inom detta synsätt är natur och kultur två begrepp som ses som varandras motsatser (eg. West, 

Igoe & Brockington, 2006; Soper, 1995), där världen består av två olika verkligheter. Ena 

sidan innefattar världen av människor och det sociala, varav den andra av det icke-mänskliga 

såsom djur och natur, och således anses naturen ha ett egenvärde utan människans 

inblandning (Valkonen & Valkonen, 2019; Johannisson, 1984). Ett perspektiv som har lett till 

att naturen betraktas som ett objekt, som något inorganiskt, fundamentalt matematiskt och 

därav också objektivt kvantifierbart (Birkeland, 1998; Soper, 1995). De vetenskapliga 

sanningarna om naturen, härlett från forskare och deras praktiker, har i stort sett bestämt 

människans kunskap om naturen (Mels, 1999). Den så kallade naturen och kunskapen kring 

den är därför ofta något som tas förgivet och aldrig egentligen ifrågasätts.  

 

Ett koncept som påvisar denna särskiljning mellan natur och kultur i samhället är 

nationalparken. Den ”externa och orörda naturen” ska bevaras på grund av dess så kallade 

”inneboende” värden, skyddas från själva människans inverkan för att på så vis kunna behålla 

sin värdefulla ”naturlighet” (Mels, 1999). Sverige var först ut i Europa att etablera 

nationalparker år 1909 (Fredman & Klas, 2009), och numera finns det 30 parker runt om i det 

svenska riket (SCB, 2018). Nationalparken anses vara den mest prestigefyllda och starkaste 

skyddsformen av dem alla, och de anses bevara ”…de finaste och mest värdefulla delarna av 

det svenska landskapet…” (Naturvårdsverket, 2019a), vilka består av sex olika 

landskapstyper vilket nationalparkerna ska ge skydd åt. Hurusom, går 90 % av 

nationalparkernas totala yta att finna i områden bestående av fjällnatur (Naturvårdsverket, 

2019b), vilket gör att den naturtypen har en överrepresentation vad gäller nationalparker. 

Inom vissa av de svenska nationalparkernas område, varav största andel fjällnatur, bedriver 

även olika samebyar renskötsel utifrån särskilda rättigheter, ett resultat av olika historiska 

händelser (Mels, 1999). Samtidigt lyfts samer fram som turistattraktioner, där de anses vara så 

kallade ”naturliga”, medan andra människor är ”onaturliga”, något som skapar en vi-och-dem-

känsla (Maraud & Guyot, 2016; Valkonen & Valkonen, 2019). Just nationalparker av 

fjällkaraktär och de som är innehavare av samebyar är det särskilda fokuset för denna uppsats. 
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Dock, vad som kallas för natur kan egentligen ses som något som blivit ihopmixtrat med 

kultur på ett förvirrande sätt (Mels, 1999), naturen finns som sagt i materiell mening, men är 

diskursivt berättade och socialt förmedlade (Latour, 1993). I fråga om nationalparker är de 

manipulerade abstrakta rum, oaktat deras fysiska, rättsliga eller territoriala ”verklighet”, alltid 

ett subjekt av olika former av representationer (Mels, 1999). Hur nationalparker och dess 

natur förstås och värderas beror alltså till stor del på hur dessa representeras av olika 

praktiker, genom vilka de tar på sig mening och värde (Castree, 2014). Nationalparkerna och 

dess betydelse har samtidigt en stor inverkan på hur natur förstås i dagens samhälle, då de kan 

ses som diskursiva apparater som har producerat, begränsat och format diskurser om naturen, 

och har motiverat vissa sociala och kulturella preferenser som naturliga och nödvändiga 

(Patin, 2012), något som tar avstamp i olika praktikers produktion av representationer. 

Utöver nationalparkens bevarandesyfte har den även ett positivt inflytande på turistnäringen 

då de fungerar som turistattraktioner (Skr. 2001/02:173). I och med detta faktum, har 

turistbroschyren, som en form av praktik, betydelse för hur nationalparken och dess natur 

förstås, eftersom broschyren innehåller särskilt valda och konstruerade texter, bilder och 

kartor som påverkar hur olika människor ser på naturen men även samer.  Genom skapandet 

av en turistbroschyr reduceras alltså den tredimensionella visuella upplevelsen av 

nationalparkerna till något tvådimensionellt (se Macnaghten & Urry, 1998), där det abstrakta 

rummet blir förenklat till makten av kartan, bilden och texten som tillsammans förmedlar 

särskilt valda budskap till läsaren (Mels, 1999). En kanadensisk studie har framhållit att ett 

sätt att ”göra om” idéerna kring nationalparkerna har varit genom deras förändrade 

representationer i just turistbroschyrerna (Saari, 2015). Saari (2015) menar att med tanke på 

hur starkt representationer påverkar synen av nationalparken, är dess gestaltning i 

turistbroschyrerna viktig i och med att parker är lika mycket producerade genom 

publikationer som de är stationerade på marken. Samtidigt har nationalparksbroschyrerna 

även genom tiderna varit med och upprätthållit denna så kallade klyftan mellan kultur och 

natur. Därutav kommer denna uppsats att behandla praktiken turistbroschyrer.  

I dagsläget finns det lite forskning kring svenska nationalparkers representationer (eg. Mels, 

1999; Mels, 2002; Fälton & Hedrén, kommande), och ingen gällande praktiken turistbroschyr. 

Det är en lucka som behöver fyllas för att skapa en större förståelse kring hur natur i 

nationalparker uppfattas och hanteras, men samtidigt för att påvisa en kritik och 

problematisering kring dualismkonceptet av natur och kultur som florerar i dagens samhälle, 

som många inte uppmärksammar utan bara tar förgivet. Genom att synliggöra, ifrågasätta och 
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kritiskt närma sig det som anses vara det självklara och det för-sant-hållna, kunskapen kring 

naturen, kan det skapa en medvetenhet och en insikt hos människor som sedan kan leda till 

förändring, en möjlighet till ett förändrande av dess diskurs (se Andersson, 2011).  Detta är 

något som denna uppsats kommer att handla om, undersökandet av representationer av 

fjällkaraktäristiska nationalparker och nationalparker som inbegriper renskötande samebyar i 

turistbroschyrer, för att på vis fylla den rådande kunskapsluckan samt bidra till 

möjliggörandet för förändring. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att skapa insikt och kunskap om turistiska diskurser rörande 

natur, genom att undersöka vilka bilder och representationer kring natur i de svenska 

nationalparkerna som framhävs i turistbroschyrer, hur människa-natur-relationer framställs 

men även vilka implikationer det kan framkalla. Mer specifikt bidrar denna uppsats till insikt i 

hur detta tar sig uttryck i relation till nationalparker av fjällkaraktär och nationalparker som 

inbegriper renskötande samebyar, genom att avgränsat fokusera på nio parker som uppfyller 

de kriterierna. Detta fokus gör att uppsatsen bidrar till en insikt i hur turistiska diskurser 

skapar och upprätthåller föreställningar om fjällvärldens nationalparker, men också parker 

som inbegriper renskötande samebyar.  

 

Syftet ska besvaras med hjälp av dessa frågeställningar:  

• Hur porträtteras nationalparkerna och deras natur utifrån text och bild i 

turistbroschyrerna?  

• Hur porträtteras, turistens och samens relation till naturen i nationalparken utifrån text 

och bild i turistbroschyrerna? 

• Vilka implikationer kan porträtteringarna leda till? 

Nationalparkerna som uppsatsen syftar till att undersöka är: Abisko nationalpark, Fulufjällets 

nationalpark, Muddus/Muttus nationalpark, Padjelanta/Badjelánnda nationalpark, Pieljekaise 

nationalpark, Sarek och Stora Sjöfallets/Stour Muorkke nationalpark, Sonfjällets nationalpark 

och Vadvetjåkkas nationalpark, varav alla ligger i norra delen av Sverige. Valet av 

avgränsning för denna studie grundar sig först och främst i faktumet att innefattandet av 

nationalparker som omfattar renskötande samebyar vidgar perspektivet och 

problematiseringen kring dualismkonceptet av natur och människa inom 

nationalparkskontexten, då två ”olika” människor, turisten och samens, tillskrivna relationer 

till naturen kan jämföras. Vad gäller valet av fjällnatur, förankras det i faktorn att den 
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naturtypen är den mest överrepresenterade i nationalparkskontexten, varav flertalet av 

samebyarnas områden går att finna just där. Beträffande det turistiska fokuset uppsatsen har är 

det på grund av att nationalparkerna har en funktion som turistattraktioner, och hur det yttrar 

sig i olika praktiker, som turistbroschyrer, spelar roll för hur natur uppfattas och hanteras av 

människan. 

1.2 Begreppsförklaring av turism/turist 

Då denna uppsats syftar till att undersöka turistiska diskurser, behövs en förtydning kring 

turismbegreppets innebörd. Det som menas med begreppet turism i denna kontext är en 

fritidsaktivitet, något som är motsats till ens vardag (regelbundet och organiserat jobb). Resan 

och själva vistelsen är också utanför ens vardag, samt endast tillfällig (Urry, 2002), där 

turisten ifråga är en person som gör det frivilligt och för nöjes skull (Syssner, 2011). Det som 

utöver detta utmärker turismen är att det är upplevelsefokuserat, då det finns en strävan inom 

den att uppleva det annorlunda och det autentiska (Andersson, 2011) något utanför det 

vardagliga livet. En del av denna upplevelse är att blicka och betrakta olika uppsättningar av 

scener, varav landskap är en utav dem (Urry, 2002).  

      1.2.1 Turismens förankring till naturen  

Naturen spelar en stor roll för turismen, där naturen har varit huvudattraktionen för de 

nordiska länderna i Europa sedan årtionden tillbaka (Fredman & Tyrväinen, 2010). Vad gäller 

den svenska kontexten anses fritid- och turistaktiviteter i naturen definiera både vad det menas 

med att vara svensk men och också Sverige som ett turistlandskap (Fredman, Gössling & 

Hultman, 2006). Däremot håller turismen fast vid det antropocentriska synsättet, där naturen 

anses vara en extern plats och då också separerad från människan. Naturen betraktas, enligt ett 

turistiskt synsätt, att vara en självständig och levande källa för icke-materiell konsumtion, 

något som förutsätter att naturen förblir orörd (Johannisson, 1984), en orördhet som också 

nationalparkernas existens bidrar till att upprätthålla (Mels, 1999).  

1.3 Representationer kring nationalparker 

Som tidigare nämnts i inledningen är turismen en stor del av nationalparkerna, och den har 

varit en grundläggande komponent av nationalparkskonceptet från dess början (Frost & Hall, 

2009a). Från ett turistiskt perspektiv, kan skyddade områden, så som nationalpark betraktas 

som en form av markering, för objekt som bär på information om attraktioner (Wall-Reinius 

& Fredman, 2007), och genom att ett naturområde får statusen nationalpark, kan dess 

besökarantal öka (Fredman et al, 2007). Nationalparken har även koppling till landets identitet 

och turismen spelar även stor roll för hur den uppfattas, detta eftersom hur nationalparken 
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skapas och konstrueras kan ses som en form av uttalande för hur landet är samt hur landet 

önskas att bli sedd som, både av dess invånare och samt utländska besökare (Frost & Hall, 

2009b). 

 I Sverige har Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelsen ansvar för nationalparkerna 

(Naturvårdsverket, 2018), och det finns en vision att Sveriges nationalparker ska utvecklas för 

att just bli en framgångsrik attraktion, ”…den mest populära naturattraktionen i Europa. 

Genom världsledande pedagogik i natur” (Naturvårdsverket, 2011, s. 12). Naturvårdsverket 

(2011) hävdar att Sveriges nationalparker aldrig kommer att kunna konkurrera med 

spektakulär natur som Afrikas savanner, Niagarafallen eller Grand Canyon, men att genom att 

förmedla rätt sorts kunskap på rätt sorts sätt, kommer att höja själva upplevelsen av naturen. 

Samtidigt menar de på att genom att öka antalet besökare till nationalparkerna, kommer även 

kunskapen om skyddad natur och dess betydelse att öka, vilket i sin tur kommer öka 

opinionen för betydelsen av naturvård (Naturvårdsverket, 2011).  

Det finns som sagt i dagsläget lite forskning kring svenska nationalparkers representationer, 

men en artikel som behandlar detta ämne ur ungefär samma utgångspunkt som denna studie är 

Emelie Fälton och Johan Hedréns artikel Welcome to Your Finest Nature: A Touristic 

Discourse on Nature Coming to Sight in Swedish National Park Information Materials 

(kommande). De har granskat hur naturen är visuellt och diskursivt konstruerad i 

turistinformationsmaterial rörande de svenska nationalparkerna, bestående av texter och bilder 

från böcker och hemsidor, för att på så vis problematisera den diskursiva konstruktionen av 

natur i svenska nationalparker. Deras resultat påvisade en tvåfaldig diskurs som både 

fokuserar på en natur som är exotisk, unik, extraordinär och tillgänglig för en viss typ av 

människor, mot naturen som en tillgänglig utställning som alltid är öppen för alla. Vilka enligt 

Fälton och Hedrén (kommande) förenas i fragment av utopi, där naturen förstås vara idealisk 

och av en sublim karaktär och blir därmed en typ av utopi där människor är tillfälliga gäster 

som iakttar och utforskar naturen, samtidigt som hen lär sig om dess hemligheter också.  

En avhandling som också behandlar detta ämne, men med utgångspunkt i 

nationalparksplanen, (och då inte från ett turistiskt perspektiv), är Tom Mels Wild Landscapes 

– The Cultural Nature of Swedish National Parks (1999). Enligt Mels (1999) representerar de 

svenska nationalparkerna tre olika ”rum”, det absoluta rummet, det organiska rummet och det 

optiska rummet. Det absoluta rummet ska representera nationalparker som ”naturliga” 

landskap eller ”tom” natur, associerad med idéen om vildmarken, extern natur och strikta 

naturliga ekosystem. Nationalparker företräder de förhistoriska landskapen, där människan 
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som turist egentligen inte hör hemma, vilket särskilt gäller parkerna i norra Sverige. Vad 

gäller det organiska rummet företräder nationalparker istället ”hem” landskap eller ”nationell” 

natur, associerad med idéen om ett band mellan människor, land och nation i en universal 

natur, något som förankras i praktiker av social in- och exkludering. Medan enligt det optiska 

rummet representeras nationalparker som ”sceniska” landskap, associerat med idéen av 

autentisk njutning, oförmedlat intryck av naturlig och natur som en uppsättning inneboende 

värden. Dessa representationer menar han på tas i uttryck genom nationalparksplanens olika 

medier, som text, bilder och kartor.   

Vad gäller samernas porträttering i relation med nationalparkerna och dess natur har den 

enligt Mels (2002) varierat med historien. Från att ses som ”en del av naturen”, där 

renskötseln ansågs ha minimal påverkan på naturen, blev de på så vis de hindrades de från att 

vara aktivt involverad i den "civiliserade" planering av parkerna. Medan i olika publikationer 

gällande nationalparkerna (exempelvis Nationalparksplan för Sverige 1989, National Parks in 

Sweden: Europe's Last Wilderness 1987) av Naturvårdsverket framställs de helt annorlunda, 

som att deras kultur är ”onaturlig” och modern. Mels (2002) hävdar att genom att definiera 

samisk kultur som modern, kan den betraktas som avskild från landet och återuppfinnas som 

ett hot mot naturen, istället för att anses vara en del av den. Värderingsaspekten varierar alltså 

beroende på kontexten och det särskilda behovet. 

Luckan som denna uppsats kommer att fylla är hur en annan form av praktik (än de tidigare 

nämnda), turistbroschyrer, framställer representationer kring nationalparker men med en 

turistisk inriktning med avgränsning till nationalparker av fjällkaraktär och nationalparker 

som inbegriper renskötande samebyar, genom att avgränsat fokusera på de nio parker som 

uppfyller de kriterierna. Ett fokus som den tidigare forskningen inte påvisat, men som anses 

vara av särskilt intresse då kunskapsförmedlingen om nationalparkerna är en viktig del i det 

svenska nationalparkskontexten, vilket turistbroschyrerna har en viss roll i dess förmedling. 
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2. Analytiskt ramverk  
Det analytiska ramverket som denna studie är baserat på tar avstamp i Michel Foucaults (eg. 

1980, 1986) perspektiv kring diskurs, där makt, sanning och kunskap är centrala begrepp. 

Denna teoretiska ansats är av särskilt intresse då uppsatsen syfte är att undersöka vilka bilder 

och representationer kring natur och människa som konstrueras i empirin och vilka 

implikationer det kan ge. Genom att applicera Foucaults diskursperspektiv går det att studera 

hur dessa får sin betydelse, vilken makt och kunskap bilder, kartor och text har i 

betydelseskapandet av representationer kring natur och människa samt hur diskurser i sig 

jobbar för att övertyga. Nedan redogörs det analytiska ramverkets delar som ligger till grund 

för studiens analys. 

2.1 Diskurs 

Denna studies teoretisk inriktning är inspirerat av Foucault perspektiv kring diskurs, där 

utgångspunkten är att ”sanningen” inte ses som sann, utan att den istället är konstruerad i och 

av samhället, genom en sammansättning av människors värdering, vilket då också sätter 

samhällets ramar .Människans vetande om världen och hens handlingar är istället påverkade 

av de språk, texter och praktiker hen använder, då dessa innefattar vissa redan bestämda 

normer, föreställningar eller sätt att se på världen, men även nationalparker och dess natur. De 

bidrar till att skapa eller föra vidare dessa idéer och föreställningar om världen, där vissa 

föreställningar kan gå långt bakåt i tiden och bygga på olika lager av idéer (Andersson, 2011). 

Diskurser är en samling av påståenden som i sin tur frambringar strukturen gällande hur något 

är tänkt kring, och sättet människan beter sig på grund av det tänkandet, (Rose, 2016) de är 

meningsskapande påståenden, som är uttryckta genom alla sorters visuella eller verbala bilder 

och texter, så som turistbroschyrer, men även andra praktiker. Diskurs är alltså den process 

genom vilket den sociala verkligheten kommer till uttryck, det som styr vad som är görbart, 

icke görbart, sägbart, osägbart, normativt respektive avvikande (Escobar, 1996). Samtidigt 

som diskurserna styr människan, så är det också människan som styr diskurserna (Foucault, 

1993).  

Diskurser är även ordnade kring blicken, de formar människors sätt att se, vilket avgör vilka 

saker det är som uppfattas och inte uppfattas, hur människan ser omvärlden på specifika sätt 

(Foucault, 1976), varav turismen som bedrivs i nationalparker kan forma en turistisk blick 

som påverkar hur och vad besökaren ser i parken (se Urry, 2002). Däribland kan fotografierna 

i turistbroschyrerna ge en konstruerad bild av vad som är lämpligt estetiskt och vad som inte 

är värt ”sightseeing” i nationalparken. De exkluderar lika mycket som de inkluderar 
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(Macnaghten & Urry, 1998), då ett specifikt sätt att gestalta något kan göra vissa saker 

synliga, medan andra förblir osynliga (Rose, 2016). 

2.2 Makt, kunskap och sanning  

Foucault har inom det diskursanalytiska fältet framställt ett perspektiv som behandlar 

begreppen makt, sanning och kunskap, ett sätt att förstå hur diskurser verkar. Dessa begrepp 

är av relevans i denna kontext då de utvidgar omfattningen gällande vad som är involverat i 

representationer, i detta fall kring natur och människa. 

Enligt Foucault så är det de mångfaldiga relationer av makt i ett samhälle, som genomsyrar, 

karaktäriserar och skapar den sociala världen. Människan utsätts för produktion av sanning 

genom makt och vi kan inte utöva makt förutom genom produktionen av sanning. Människan 

är också tvingad till att producera maktens sanning som samhället efterfrågar, eller som den är 

i behov av. För att kunna fungera ”måste vi tala sanningen”, alltså följa normer och göra det 

som anses vara sant och normalt. Genom upprätthållandet formas alltså sanningen, men också 

människors ”tilltänkta” förhållande till sanningen (Foucault, 1986). Sanningen och makten är 

förenade med skapandet av kunskapen, den underförstådda kunskapen, den som tas för givet 

inom den tiden, den platsen och av de människorna (Feder, 2011), som exempelvis kunskapen 

kring att natur är något som anses vara något objektiv kvantifierbart (Soper, 1995), vilket har 

bidragit till en ”naturaliserande diskurs” då naturens värden blivit alltmer inbäddade med 

dessa miljömässiga termer (Carolan, 2006).  

Frågan gällande ”vad är makt?”, eller mer specifikt ”hur utövas makten, och vad exakt händer 

när någon utövar makt över någon annan?” är centralt inom Foucaults diskursperspektiv. 

Enligt Foucault kan inte frågan gällande ”vem är det som utövar makten?” bli löst ifall inte 

frågan ”hur händer det?” blir löst samtidigt. Det spelar ingen roll att vi vet vilka de riktiga 

”beslutsfattarna” egentligen är, för vi vet ännu inte hur beslutet ifråga har tagits, och hur det 

blev accepterat av alla. Därför är strategierna, mekanismerna och teknikerna som gör att ett 

beslut blir accepterade viktiga då makt inte kan studeras utan dessa ”maktstrategier” 

(Foucault, 1990). Begreppet makt ska bli förstått utifrån aspekten att makt har flera olika 

former och kan utfärdas var som helst (Feder, 2011). Makt ska heller inte ses som ett fenomen 

som endast en individ eller grupp utövar eller besitter över andra, människans specifika roll är 

oväsentlig då makten inte ska ses som något som utfärdas från toppen av samhället ner till 

botten. Det ska istället analyseras som något som cirkulerar, eller som något som endast 

fungerar som en form av kedja. Makt kan aldrig riktigt lokaliseras, utan det utövas i form av 
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en nät-liknande organisation, där individerna är maktens motor, och inte bara dess 

användningsområde (Foucault, 1986).  

Enligt Foucault så är diskursens dominans i ett samhälle grundad i att diskursen hävdar så 

kallad absolut ”sanning”. Konstruktionen av påstående sanningar ligger i hjärtat av 

skärningspunkten av ”makt/kunskap”, dessa överlappar varandra inte bara på grund av det 

faktum att alla diskurser är fyllda med makt och all kunskap är diskursiv, utan därför att de 

maktfulla diskurserna, i form av produktivitet av deras sociala effekt, är beroende av 

hävdanden och antaganden att deras kunskap är sann (Rose, 2016). Exempelvis, vad gäller de 

olika förutsättningarna för vad som kallas "natur" och "samhälle” måste de förstås som 

historiskt kopplade till just makt och kunskap (Mels, 1999). Sanning är inte utanför makt, 

eller saknas i makt, utan sanning är en sak av denna värld; något som är producerat på grund 

av flera former av begränsningar och det framkallar regelbundna effekter av makt. Varje 

samhälle har sin egen diskursiva formation (sättet betydelser är sammankopplade tillsammans 

i en särskild diskurs), sin egen ”sanningsregim”, dess ”allmänna politik” av sanning, vilket 

består av diskurserna som den accepterar och fungerar som sanning, de som utgör de särskilda 

grunderna för vilka en sanning är påstådd (Foucault, 1980). Enligt Foucault kan människan 

bara ha kunskap om saker ifall de har en betydelse, då är det diskursen, och inte saken-i-sig-

självt, som producerar kunskap (Hall, 1997). 

Ett sätt som diskurser verkar genom är via ”subjektifiering”, där själva diskurserna 

konstruerar subjekt-positioner från vilka de blir meningsfulla och har effekt (Hall, 1997), 

Människans, men även naturens särskilda subjektivitet är producerad och inte medfödd eller 

egenskapad. Den är istället konstruerad via särskilda processer (Rose, 2016), genom 

funktionen av makt/sanning inom en särskild diskurs där individen fungerar som ett subjekt. 

Det är själva diskursen, inte subjektet ifråga som talar, som skapar kunskap. Subjekt kan 

skapa särskilda texter och bilder, exempelvis Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket vid 

skapandet av turistbroschyrerna eller turisten som fotar i nationalparken, men de jobbar inom 

gränserna av den diskursiva formationen och sanningsregimen av en särskild period eller 

kultur. Subjektet av diskursen kan alltså inte vara utanför diskursen, för det måste bli 

”subjektifierat” inom diskursen (Hall, 1997). Enligt Halls (1997) tolkning av Foucaults 

”subjekt” så produceras det genom diskurs på två olika vis. Ena är att själva diskursen skapar 

flera ”subjekt”, alltså de figurer som personifierar den särskilda kunskapen vilket diskursen 

skapar. Figurerna är speciella inom särskilda diskursiva regimer och historiska perioder. Det 

andra är att diskursen också skapar platser för subjektet, från vilket dess särskilda kunskap 
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och mening mest är meningsfull. I relation till denna studie, kan både natur och människa bli 

subjektifierat genom turistbroschyrerna, där den turistiska blicken är en central aspekt. 

3. Metod & empiri 

3.1 Empiriskt material  

Eftersom denna studie avser att undersöka turistbroschyrer som behandlar nationalparker 

inom områden av fjällnatur och områden som innefattar renskötande samebyar består det 

empiriska materialet av sju nationalparksbroschyrer, som innefattar information gällande nio 

nationalparker; Abisko nationalpark (innefattar även information om Vadvetjåkkas 

nationalpark) (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016a), Fulufjällets nationalpark (Länsstyrelsen 

Dalarna, 2017), Muddus/Muttus nationalpark (Laponia, 2016), Padjelanta/Badjelánnda 

nationalpark (Laponia, 2015a), Pieljekaise nationalpark (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016b), 

Sarek och Stora Sjöfallets/Stour Muorkke nationalpark (Laponia, 2015b) och Sonfjällets 

nationalpark (Länsstyrelsen Jämtland, 2017).  

Dessa sju utvalda broschyrer är alla på skrivna på svenska, vissa med några förekommande 

samiska ord. Vad gäller broschyrernas innehåll har alla inte samma design vilket bidrar till att 

antalet förekommande bilder och texter varierar, men även kartornas utformning. Men 

samtliga innehåller bilder, bildtexter, längre informations-/beskrivandetexter (inklusive 

särskilda föreskrifter i parken) samt kartor och varje framsida pryds även av en bild, svensk 

flagga samt en guldkrona. Broschyrerna Padjelanta/Badjelánnda nationalpark, Pieljekaise 

nationalpark och Sarek och Stora Sjöfallets/Stour Muorkke nationalpark har alla liknande 

designer och har 8–9 bilder. Muddus/Muttus nationalpark och Sonfjällets nationalparks 

broschyrer har likartad utformning, och båda har 5 större bilder var medan Sonfjällets har 13 

mindre bilder och Muddus/Muttus har 20 mindre bilder, dessutom förekommer det några 

illustrationer av växter och djur i båda. Fulufjällets nationalparksbroschyr har 7 bilder men 

även några illustrationer av djur och vädersymboler. Abiskos nationalparks turistbroschyr 

innehåller 7 större/medelstora bilder, 15 mindre bilder.  

Åtta av nio utvalda parker innefattar naturtypen fjäll, baserat på Naturvårdsverket 

naturtypskategorisering (Naturvårdsverket, 2019b), varav sex av dessa innefattar områden där 

samebyar bedriver renskötsel, av vilken Muddus är den enda park som inte innefattar 

naturtypen fjäll. Töfsingsdalen nationalpark togs inte med i denna kontext, även fast den 

tillhör naturtypen fjäll, i och med att den delade broschyr med Långfjällets naturreservat, 

något som bidrog till svårigheter att avgöra vilka bilder som porträtterar naturen i 
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nationalparken och vilka som porträttera naturen i naturreservatet. Emellertid, kunde jag ha 

valt att titta på alla nationalparkers turistbroschyrer men eftersom studiens tidsram inte 

möjliggjorde detta valdes istället en särskild avgränsning av materialet. Som nämnts i syftet 

baseras denna avgränsning på kriterierna att turistbroschyren skulle innefatta nationalpark 

med antingen fjällnatur och/eller områden av som renskötande samebyar verkar i. Ett val som 

grundar sig i att hela 90 % av nationalparkens totala yta går att finna i dessa områden 

(Naturvårdsverket, 2019b), vilket då också gör dem överrepresenterade och därför intressanta 

att undersöka. Vad gäller innefattandet av samer anses det vara av intresse att studera i denna 

kontext eftersom först och främst stor del av fjällnaturens nationalparker innefattar 

renskötselverksamhet, men likaledes dualismkonceptet mellan människa och natur kan genom 

inkluderandet vidgas. Tidigare studier har även påvisat att båda dessa sorters områden 

influeras av olika former av porträtteringar som påverkar människans syn på dem (eg. Lång, 

Mårald & Nordlund, 2016; Maraud & Guyot, 2016), men nationalparksbroschyrers 

porträtteringar kring detta har inte undersökts i tidigare studier.  

Broschyrerna som empiri är som tidigare nämnt i inledningen valt utifrån aspekten att det är 

en praktik som påverkar hur turisten förstår och värderar naturen då dessa genom text, bilder 

och kartor konstruerar en vald bild och ett särskilt synsätt. Turistbroschyrer är en form av 

informationsguide för turisten under sin vistelse i själva nationalparken, något som kan ses 

som en produkt av vad nationalparksförvaltarna, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och/eller 

Laponia, vill att turisten ska uppleva och lägga fokus på.  Dessa broschyrer har därför valts att 

granska i denna uppsats för att det är viktigt att studera en särskilda praktik för att få en 

förståelse för vilken innebörd den får för hur naturen men även samer förstås och behandlas i 

olika kontexter. Denna form av empirisk analys behövs för att kunna få en större insikt i hur 

relationen mellan människa och natur skrivs fram i den kontexten, särskilt då denna praktik 

inom det svenska forskningsfältet tidigare inte har studerats.  

3.2 Visuell diskursanalys som analysmetod 

Metoden som har använts för att uppnå studiens syfte är en form av visuell diskursanalys. 

Denna metod anses som passande i och med att syftet är just att studera bilder och 

representationer kring natur och människa i svenska nationalparker, alltså vilka diskurser det 

är som framhävs genom materialet. Till skillnad från att bara genomföra en vanlig 

diskursanalys så fokuserar en visuell diskursanalys på att undersöka hur bilder och andra 

medier konstruerar en särskild vy av den sociala världen, där det visuella ses som själva 

forskningsämnet. Denna form av diskursanalys problematiserar bilder och dess sociala 
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produktion och effekt (Rose 2016). Genom att studera empirin diskursivt går det exempelvis 

att förklara varför och hur särskilda idéer om naturen har blivit normala eller tas förgivet 

(Robbins et al, 2014). 

Enligt Hardy och Phillips (2002) finns det inget riktigt renodlat ”recept” för hur en 

framgångsrik diskursanalys ska gå till. Bredden av analysformer är så stor i och med att det 

bland annat finns en sådan mångfald av fenomen att studera vilket medför att formen av 

analys varierar mellan studier. Varje studie måste därför utvecklas utifrån ett tillvägagångssätt 

som är relevant för den särskilda studien. Vissa forskare låter särskilda teoretiska ramverk 

styra deras diskursanalys, medan andra fokuserar primärt på data och låter det styra, att utgå 

ifrån en induktiv ansats. Denna form av diskursstudie är orienterad mot skapande av teorier 

snarare än testande av teorier (Phillips & Hardy, 2002), då empirin styr själva analysen för att 

syftet är att just studera vilka bilder och representationer det är som framhävs i det empiriska 

materialet. 

Denna studies metodutförande är främst inspirerat av Gillian Roses (2016) visuella 

diskursanalysriktlinjer utifrån vad hon kallar Diskursanalys I, vilken utgår ifrån Foucaults 

diskursperspektiv och är mest intresserad av diskurs, diskursiv formation och deras 

produktivitet. Denna form av visuell diskursanalys fokuserar på språket och uppmärksammar 

begreppet diskurs uttryckt genom olika bilder och verbala texter, något det valda 

analysmaterialet innefattar. Eftersom denna studie är inriktad främst på hur bilder och texter 

av naturen, turister och samer konstruerar föreställningar i den sociala världen anses Roses 

(2016) metodiska riktlinjer vara av intresse då hennes form av diskursanalys noga 

uppmärksammar bilder och texter. För att förstå visualiseringen måste dess sociala effekter 

undersökas, vilket i detta fall innebar att notera former av inkludering, exkludering, 

normalisering, hierarkierna och skillnaderna som visualiseringen naturaliserar, men även 

uppmärksamma vilken subjektifiering och objektifiering som skapas i det empiriska 

materialet (Fyfe & Law, 1988). Detta för att uppfatta och förstå hur särskilda diskurser i 

materialet jobbar för att övertyga och producera sin sanningseffekt.  

Som Phillips och Hardy (2002) argumenterar är det viktigt att vara medveten om att reflektera 

över hur undersökningen är utförd och förstå hur själva utförandeprocessen formar resultatet, 

vilket är något som har tagits i beaktning under hela analysprocessen (Phillips & Hardy, 

2002). Samtidigt har jag varit medveten om att jag alltid är påverkad av sociala 

konstruktioner, vilket gör att diskursanalysen kommer att ses som min egen konstruktion och 

tolkning av språkets effekter (Rose, 2016), och inte som en form av sanningsskapande. När en 
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diskursanalys utförs så innefattar det även en rad antaganden gällande språkets konstruktiva 

effekt (Phillips & Hardy, 2002), något som också påverkar utfallet av studien. Till skillnad 

från Foucault (Rose, 2016), argumenterar Rose (2012) för att reflexivet är väldigt centralt 

inom denna form av studie då bland annat särskilda val av granskningar på specifika ställen 

görs. Inom denna form av studie så existerar alltså inte det så kallade empiriska objekten jag 

har valt att studera där ute, utan det införlivas i mötet mellan objektet och mig som analytiker, 

förmedlat av det teoretiska bagaget jag själv har (Bal, 2003). Det är därför viktigt att förstå 

denna undersökning som en performativ handling, där slutsatserna är något som är mer 

tillfälligt än statiskt (Rose, 2012).  

3.3 Operationalisering – Analysprocessen 

Steg ett i analysprocessen var att jag först gjorde mig familjär med materialet. Detta innebar 

att jag tittade igenom broschyrerna med dess bilder och kartor och läste texterna för att på så 

vis skapa en överblick av materialet och dess innehåll. Rose (2016) lyfter fram i hennes 

riktlinjer att den visuella diskursanalysprocessen ska få ta tid, varje element av bilden ska 

tittas på, och deras inbördes förhållande, och därför har jag gått igenom empirin ett flertal 

gånger för att bli familjär med det. Därefter genomfördes en systematisk kodningsprocess för 

att göra det hela mer enkelt övergripande och då ställdes en rad frågor gentemot materialet för 

att på så vis konkretisera vad jag egentligen såg och läste. Denna process reducerar stora delar 

av materialet och det innebar att mycket går förlorat, och varje kod måste då täcka varje 

aspekt av bild och text som studien berörs av. Bilder och texterna har därför blivit reducerade 

till en mängd komponentsdelar, koder, som kan bli märkt på ett sätt som har någon analytisk 

signifikans utifrån studiens syfte (Rose 2016), vilka presenteras nedan.  

Bilder, texter och kartor kodades separerat från varandra, eftersom dessa olika komponenter 

påverkar porträtteringen på skilda vis, då de jobbar annorlunda för att förmedla och producera 

diskursiva sanningar. Frågor ställdes därför också till dem. Analysfrågorna baserades på 

studiens frågeställningar och syfte, vilka tillsammans ska ”dissekera” materialet för att fram 

olika former porträtteringar som framhävs. 
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Vad gällde bilderna i materialet så ställdes frågorna som presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1.  Analysfrågor till materialets bilder  

Vad innehåller och 

sker på bilden? 

Vilken vinkel är bilden 

tagen i? 

Vilket väder är 

det? 

Om det 

förekommer 

något djur, i så 

fall vilket/vilka? 

Vilket ljus och 

stämning ger bilden? 

Om det är någon 

människa på bilden, i så 

fall hur många, vilka är 

det, vad gör de/hen och 

hur är de/hen placerade i 

bilden? 

I vilken kontext 

förekommer 

människan i? 

 

Texterna i materialet som både fungerar som bildbeskrivningar men även mer övergripande 

information gällande nationalparkerna, genomgick samma process som bilderna men med 

andra sorters frågor, som presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Analysfrågor till materialets bilder 

Vad säger texten om naturen 

och hur framställs den? 

Vad säger texten om 

människan och dess relation 

till naturen och vem är 

människan texten pratar 

om? 

Hur bör naturen hanteras 

enligt texten?  

Vilken natur är det texten 

pratar om? 

Hur förstärker texten en viss 

bild?  

 

Nämner texten något djur? 

På vilket sätt i så fall? 

 

Vad gäller kartorna i broschyrerna är dess tolkning- och kodningsprocess inspirerad av Mels 

(1999) analysering av kartor i sin avhandling samt Macnaghten och Urry (1998) beskrivning 

av vilken representation kartor kan ha och hur de gör sig uttryck, med förankring i de 

övergripande frågorna i Tabell 3.  

Tabell 3. Analysfrågor till materialets kartor 

Vilken information framhåller kartan? Vilken information undanhåller kartan?  

 

 

Eftersom diskurser framträder i en mångfald av olika former, är intertextualiteten en viktig 

aspekt för att förstå diskurs, alltså att en diskursiv bild eller text inte bara är beroende av 
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denna särskilda bild eller text, utan också dess betydelse genom andra bilder och texter (Rose, 

2016). Därför har relationen mellan olika bilder, kartor och texter studerats för att få den 

helheten. Men som Rose (2016) argumenterar finns det svårigheter med reflexiviteten i denna 

process eftersom det kan vara svårt att veta när en ska sluta göra intertextuella 

sammankopplingar, samt grunda dessa sammankopplingar empiriskt, något som har tagits i 

beaktning och reflekterats över. Genom kodningsprocessens olika analysfrågor kunde 

nyckelteman identifieras, vilket baserades på särskilda återkommande mönster och 

sammankopplingar i materialet kopplat till syftet, där det viktigaste i materialet inte behöver 

vara det mest återkommande (Rose, 2016). Både det synliga och det osynliga har tittats efter i 

materialet, men jag har även varit uppmärksam på detaljer.  Analysen har inte skett under en 

linjär process, utan jag har gått fram och tillbaka till materialet och med tiden funnit nya 

mönster och teman, eftersom det alltid finns en möjlighet att genom att titta på materialet igen 

så kan vad som ses och inte ses förändras. Eftersom diskursanalysen är en sådan flexibel 

analysmetod, så behövde jag inte börja om när en ny fråga dök upp (ibid). Sedan har jag tagit 

i beaktning vilken typ av publik som kan påverka typen av bild/er som används, framförallt 

turisten i detta fall, eftersom enligt Rose (2016) riktlinjer bör en vara uppmärksam av 

särskilda aspekter av den sociala kontexten av diskursproduktionen vid en diskursanalys. I 

relation till detta granskades strukturen av de funna teman, där jag adresserade produktionen 

av sanning och kunskapssystem, men också strukturer av normalisering, differentiering, 

exkludering, inkludering, hierarkisering, subjektifiering och objektifiering för att på så vis 

förstå visualiseringens sociala effekt.  

De teman som valdes baserades på det som ansågs vara materialets mest centrala utsagor, 

utifrån de valda frågeställningarna och de analytiska frågorna. Denna tematisering utgör 

grunden för studiens resultat och kommer härmed att presenteras i uppsatsens analysdel.  
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4. Analys 
I det följande avsnittet kommer analysen av det empiriska materialet att presenteras. 

Analysdelen är indelad två i två huvuddelar, vilka är baserade på de teman som har 

identifierats i det empiriska materialet utifrån det valda syftet och frågeställningarna. 

Huvuddelen Porträttering av naturen är baserat på teman visualiserade i Tabell 4 och Den 

porträtterade relationen mellan människan, samen och turisten, och natur är baserat på de 

som visualiseras i Tabell 5.  

Tabell 4. Teman kopplade till naturens porträttering 

 Naturporträtteringar  

Historisk Romantiserad Sublim 

Inbjudande Extern Sevärdhet 

Exotisk Speciell Nationalistisk 

 

Tabell 5. Teman kopplade till porträtteringen av människan, samen och turistens, relation till 

naturen 

 Relationsporträttering  

Samen  Turisten  

Del av naturen Tillfällig besökare 

 

Dessa två delar går till viss del ihop då porträtteringen av naturen förutsätter en subjektifiering 

genom människan och människans påverkan av porträtteringen, men i huvudsak så är det 

fokus på vartdera område under särskild rubrik. Sedan är vardera huvuddel uppdelad i fem, 

respektive två delar baserat på de teman som har blivit framtagna ur det empiriska materialet, 

där vissa teman har genom deras sammankoppling till varandra slagits ihop till en del, 

samtidigt som vissa teman återkommer i analysdelarna. Vad gäller frågeställningen kring 

”Vilka implikationer kan porträtteringarna leda till?”, kommer den att besvaras genomgående 

i analysen då den är kopplat till frågeställning 1 och 2:s olika utfall. I analysdelen förekommer 

även vissa ord i fetstil och de är valda utifrån att dem anses vara särskilt uttrycksfulla för valet 

av citat, där fetstilen fungerar som en markering och påvisning av dessa ord.   

Av upphovsrättsligaskäl har bilderna som analyserats i broschyrerna inte kunnat tas med i 

uppsatsen, då alla fotografer inte kunnat nås för förfrågan om tillåtelse. 

4.1 Porträttering av naturen 

Det finns ingen entydig natur i nationalparkerna som porträtteras i materialet, utan snarare en 

mångfald av olika representationer av naturer, vilket även andra studier har pekat på (Mels, 
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1999, Fälton & Hedrén, kommande), samtidigt som de olika representationerna förankras i 

varandra och skapar varierande implikationer som påverkar hur människan förstår och 

hanterar naturen.  

4.1.1 Exotisk, sublim & romantiserad – en sevärd natur 

Ett återkommande tema i materialet (som även är återkommande i analysdelen), är 

porträtteringen av naturen i nationalparken som något exotiskt, som i detta fall stärks med 

hjälp av förekomsten av djur i broschyrerna. I varje broschyr förekommer det bilder av djur, 

vilka porträtteras som någon exotiskt och då också som en sevärdhet för människan. Detta 

visualiseras med hjälp av texter som framhåller att människan får ”med lite tur” 

(Länsstyrelsen Jämtland, 2017; Länsstyrelsen Dalarna, 2017) bevittna dessa djur eller spår 

från dem eller som det står i Pieljekaises broschyr så ”…kan vandraren möta storälgar med 

mäktiga hornkronor” i nationalparken. Att djuren existerar i nationalparken framställs som 

något utmärkande och annorlunda, en aspekt som framkommer väldigt tydligt i Sonfjällets 

broschyr, där parkens beskrivning ifråga är ”Lågfjäll och naturskog med gott om björn” 

(Länsstyrelsen Jämtland, 2017) samt står texten ”Björnens hemvist” (Länsstyrelsen 

Jämtland, 2017) på framsidan av broschyren tillsammans med en bild av en björn i en solig 

skog. Samtidigt som sannolikheten att se en björn framställs att vara låg i och med dess 

skygghet, men desto större är chansen för besökaren att se någon form av björnspår. Djuren 

och platserna subjektifieras som något exotiskt, genom att djuren och dess spår är något som 

turister inte kan se hemma i staden och platsen blir ”speciell” då djuren förekommer just där. 

Djuren ses som de ”andra”, en del av den ”vilda” naturen, som inte tillhör den mänskliga 

världen (Soper, 1995), och därför blir sedda som något exotiskt. Denna aspekt är även något 

som framträder i tidigare studiers resultat, och går att förankra i Mels (1999) 

representationskategoris absoluta rum, där naturen i nationalparken framställs som något 

externt i nationalparksplanen, något den porträtterande exotifiering i detta fall bidrar till att 

tillskriva. Just i denna kontext, är den exotiska aspekten även något som har stor betydelse 

utifrån det turistiska synsättet på naturen, genom att tillföra denna form av exotism på platsen 

kan det bidra till en ökad lockelse av att besöka platsen (se Andersson, 2011).  

Emellertid, är det inte alla djur som har samma plats i turistbroschyrerna. Två djur som 

överrepresenterar är hjortdjuren renen och älgen. Renen gestaltas i text- och bildform i alla 

renskötande samebyars nationalparksbroschyrer, och vad gäller älgen så förekommer den på 

samma vis men både i renskötande och icke-renskötande nationalparkers turistbroschyrer. En 

annan egenskap som sammankopplar dessa djur är att de även framställs vara enkla att se, än 
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flera andra djur som förekommer i parkerna. Denna form av inkludering kan frambringa en 

osynlig makt där renen och älgen framförallt blir en symbol för den turistiska blicken när det 

kommer till djur i överlag i nationalparkerna (se Urry, 2002), samtidigt som att turisten 

genom materialet blir subjektifierad att nästan förvänta sig se dessa djur i och med dess 

särskilda porträttering. En subjektifiering som då kan påverka just turistens förväntningar i 

parken.  Däremot, inkluderas några andra särskilda djur lite mer än andra, såsom lo, björn och 

järv i broschyrerna, varav lo och björn förekommer bara på bild varsin gång. Dessa beskrivs 

vara svårare att se, något som tillsammans med den bristande förekomsten av bilder, bidrar att 

dessa blir ännu mer eftertraktade av den turistiska blicken (Urry, 2002), då de framställs som 

mer exotiska och annorlunda (se Andersson, 2011). Detta är något som också kan tolkas som 

en form av hierarkisering (Foucault, 2017), där djur som porträtteras vara svårare att se kan ge 

upphov att bli mer värdefulla för turisten och dess blick. 

Med koppling till aspekten kring inkluderandet av djur, ger alla broschyrerna även intryck av 

naturen i nationalparkerna som stor, tom och ”vild”, egenskaper som enligt Macnaghten och 

Urry (1998) är del av det sublima. Något som visualiserar detta är, återigen, inkluderandet av 

bilder av ”vilda” djur i broschyrerna, men även mångfalden bilder på berg och bergslandskap 

i broschyrerna, vilket är en tydlig symbol för det sublima (Cochrane, 2012). Det förekommer 

även ett stort antal bilder som gestaltar stora ”tomma” utrymmen, utan vare sig människa eller 

djur där sikten är lång. När väl människan är med på bild så figureras det ofta med en eller ett 

fåtal personer, något som enligt Mels (1999) kan symbolisera folktomhet. Vissa bilder där 

människan finns med i, verkar användas som ett slags mått som påvisar hur stor naturen är i 

jämförelse med människan. Andra former av foton som går att förankra i denna porträttering 

är de som visualiserar rinnande jokkar/forsar/vattenfall, vilka kan symbolisera en form av 

”vildhet” (se Macnaghten & Urry, 1998; Johannisson, 1987). Texter som porträtterar naturen 

som vild är bland annat Sareks nationalparksbeskrivning som är ”storslagen och krävande 

vildmark i ett unikt fjällandskap” (Laponia, 2015b), och Abisko som är en mer lättillgänglig 

turistanpassad nationalpark, har en rubrik som heter ”det vilda livet” (Länsstyrelsen 

Norrbotten, 2016a), där lodjuret med hjälp av de klara färger som framträder genom 

vegetationen i dess porträttering, avbildas som något vackert istället för någonting otäckt. 

Denna form av subjektifiering av naturen går som sagt att förankra i den sublima visuella 

diskursens naturistiska synsätt, där mer ”otäcka” aspekter av naturen, i likhet med de som 

beskrivits ovan, får en mer meningsfull autentisk upplevelse och är något som ska ses som 

sceniskt och spektakulärt, ett synsätt som har även fäste i diskursen av den ”visuella 
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konsumeringen av naturen” (Macnaghten & Urry, 1998). Men samtidigt är porträtteringen av 

naturen som just vild, en vildmark, ett sätt att särskilja det västerländska civiliserade samhället 

från just ”naturen” som sådan, då samhället är allt som inte naturen är (Soper, 1995).  

Hurusom, framhåller även Cronon (1996) att denna form av separering likaså har bidragit till 

att människan börjat utveckla värderingar om skyldigheter och ansvar för den icke-mänskliga 

världen, att exempelvis inrätta nationalparker. Broschyrerna som är påverkade av denna 

diskursiva makt och sanning, bidrar också till att den upprätthålls genom förmedlandet av den 

form av porträttering som skildrar naturen som sublim. Denna porträttering är även något som 

förekommer i tidigare studiers resultat. Fälton och Hedrén (kommande) lyfter porträtteringen 

av nationalparkens natur som sublim direkt visualiserat i deras nationalparksmaterial, medan i 

Mels (1999) avhandling är aspekten en tolkningsfråga, då representationen av både det 

optiska rum och absoluta rum tillsammans skulle kunna ses som en sublim porträttering, då 

den sceniska naturen (optiska rummet) gestaltas som stor, tom och vild (absoluta rummet). 

En annan form av visuell konsumeringsporträttering som framkommer i materialets bilder och 

texter är en romantiserad natur som är stilla, skön och vacker, ett element som också har ett 

starkt fäste inom turismen och som är en aspekt som styr dess turistiska ”blick” (Urry, 2002). 

Detta visualiseras bland annat genom bilder i broschyrerna som porträtterar naturen med en 

rosa skimrande himmel, och i både Sonfjällets och Muddus/Muttos turistbroschyr visar dessa 

bilderna spegelblanka vatten också, vilket kan associeras med stillhet. Sonfjället 

romantisering av naturen förstärks ännu mer med hjälp av den målande textuella 

beskrivningen av bilden, men som då också ger upphov av ett mer sublimt intryck:  

”På miltals avstånd syns Sonfjället ligga för sig själv i ett hav av skog. Den branta 

nordsidan och de djupa ravinerna i fjällsluttningen ger ett vilt och dramatiskt intryck. 

På närmare håll syns det att Sonfjället är ett kargt bergsmassiv med flera toppar och 

den omgivande skogen är högrest och gammal.”  

(Länsstyrelsen Jämtland, 2017) 

Genom att använda sig av ord som ”branta”, ”djupa”, ”vilt”, ”dramatiskt”, får plötsligt bilden 

och dess naturavbildning en dubbel betydelse, naturen tillskrivs egenskaperna som något 

förskönat och stilla men samtidigt också som något sublimt. Sammantaget får naturen i 

nationalparken sceniska egenskaper (Mels, 1999; Macnaghten & Urry, 1998) tillskrivna 

genom denna form av subjektifiering, något som Fälton och Hedrén (kommande) också 

uppmärksammar i deras material. Dessutom bidrar inkluderandet av detta romantiserande 



24 
 

perspektiv även till att turisten ifråga subjektifieras att betrakta objektet, naturen utifrån den 

romantiska blicken och då känna sig känslomässig gällande den naturliga världen och 

sceneriet, vilket är en vanligt förekommande aspekt inom den turistiska blicken (Urry, 2002). 

Med koppling till den visuella konsumering av naturen, är det heller ingen tvekan om att 

naturen förväntas att besökas i dess ”vackraste” tillstånd, då nästan alla bilder i broschyrerna 

uppvisar ett fint väder som innefattar, sol, blå himmel samt ibland lite moln, men även då 

väder såsom regn och storm är nästan helt exkluderat. Samtidigt förmedlar nästan alla bilder 

någon form av ett vackert och sceniskt intryck. Detta tas i utryck genom de romantiska och 

sublima tendenserna som tidigare nämnts, men även genom att det är enbart en grönskande 

och blomstrande natur som broschyrerna gestaltar, som då inte innefattar några träd utan löv 

eller vissna blommor. Exkluderingen av denna form av natur och väder bidrar till en form av 

implikation, en osynlig makt, att parkerna och dess natur inte anses vara värt att besöka ifall 

dåligt väder och icke grönskande natur förekommer. I Pieljekaises broschyr, vars anledningen 

till existens är till för att skydda ”vidsträckta och vackra fjällbjörkskogar” (Länsstyrelsen 

Norrbotten, 2016b), är denna aspekt väldigt tydligt. ”När jag ser de gultorra stjälkarna av 

smörboll, fjälltorta och stormhatt bestämmer jag mig för att återvända. Kommer åter till 

försommaren och blomprakt, blåhakesång och vårbäckar.” (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016b) 

Detta är något som kan tolkas som att när naturen i nationalparken inte är lika visuellt 

”vacker” så ska en inte vara där heller. Att dess natur inte är lika värdefull utan dess 

”skönhet”. Inkluderingen av detta citat förmedlar en sanning om att naturen är endast värd att 

betrakta och besöka ifall den faller inom särskilda ramar som ger ett ”bra” visuellt intryck. 

Vilket i sin tur medför en form av osynlig makt, genom subjektifiering, som bidrar till att inte 

all natur kommer att kunna värderas lika ifall den inte är ”sevärd” utifrån särskilda kulturellt 

producerade kriterier, något som kan ses som en form av implikation som porträtteringen 

bidrar till.   

4.1.2 En öppen och välkomnande natur? 

En annan form av porträttering som förekommer i broschyrerna, är att nationalparkerna och 

dess natur framställs som öppna och välkomnade platser för människan. Detta visualiseras i 

turistbroschyrerna bland annat genom inkluderandet av de tydliga instruktionerna på hur och 

vars en kommer in i nationalparkerna, förekomsten av ord som ”tillgänglighet” och bilder 

som förmedlar ett öppet och ljust intryck av parkens natur, där bland annat djupa gamla 

skogar porträtteras i ljusa och klara färger. Det inbjudande intrycket förmedlas även i form av 

citat som ”Lavskrikan, vår nationalparkssymbol, hälsar dig välkommen.” (Länsstyrelsen 
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Dalarna, 2017), ”Den omväxlande naturen i Sonfjällets nationalpark och angränsande 

naturreservat ligger öppen för dig…” (Länsstyrelsen Jämtland, 2017) och ”Fjäll och dal att 

njuta av” (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016a), vilka som sagt ger en bild av naturen som 

inbjudande och en plats som vill ha människan mer än väl där. Denna form av porträttering 

kan leda till att människan kan få en större vilja att besöka dessa platser, än ifall naturen 

istället hade porträtterats som mer skräckinjagande, motbjudande och otäck, vilket den ”vilda 

naturen” tidigare betraktades som (Urry, 2002).  En annan faktor som också bidrar till det 

inbjudande intrycket är kartornas själva utformning som utöver höjdskillnader och naturtyp, 

innefattar information som hjälper turisten, så som utsträckande leder, var dass, broar, 

nödtelefon, vindskydd, ingångar till nationalparken och stugor finns och i vissa fall vars 

intressanta sevärdheter förekommer. Denna visualisering blir särskilt framträdande då 

kartorna exkluderar andra aspekter som exempelvis enstaka träd, stenar eller andra element 

som också existerar i området, men som inte spelar någon större roll för själva turistens 

vistelse. Nästan alla kartor ger därför nationalparkerna ett visuellt intryck av att naturen är 

något som är till för just turisten ifråga. Naturen i nationalparken får en sanning tillskriven av 

att vara en välkomnade plats för besökaren, genom kunskapen broschyren förmedlar som 

inkluderar och exkluderar vissa särskilda aspekter. Detta är även perspektiv som Fälton och 

Hedrén (kommande) lyfter fram i deras studies resultat, där delar av deras material också 

ansågs porträttera naturen som öppen samt att de turistiska tjänsterna porträtterades ofta som 

något som ska göra det lättare för turisten att stanna i naturen.  Men just denna aspekt att 

parkens natur framställs att innefatta civilisatoriska mönster, som turistiska tjänster, skapar 

samtidigt en paradox, då turismens kärna är just ”äktheten” (Johannisson, 1984), vilket då kan 

ifrågasätta vilken ”äkthet” naturen i nationalparken har.  

Men en nationalpark som verkligen inte har tillskrivet samma inbjudande intryck är 

Vadvetjåkka, som endast i en liten ruta bredvid en lista av 12 ”utflyktsmål” vid en stor karta 

över Abiskos nationalpark i Abiskos turistbroschyr har beskrivningen:  

”Vadvetjåkka är Sveriges nordligaste nationalpark. Den saknar anordningar och 

leder. En 11 km lång markerad sommarled går från Kopparåsen vid E10 fram till en 

bro strax söder som parkgränsen. Kopparåsen ligger cirka 15 km Nordväst om 

Abisko”  

(Länsstyrelsen Norrbotten, 2016a)   
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Beskrivningen ger knappt någon bild av parken förutom att den är den ”nordligaste” och 

”saknar anordningar och leder”. Genom att nästan exkludera Vadvetjåkka och dess 

information, så kan det tolkas som att parkens turistiska värde är lägre än de andra 

nationalparkerna, då den inte har samma form av plats som de i turistbroschyrerna (se 

Macnaghten & Urry, 1998). Särskilt då Abisko framställs som en sådan lättillgänglig 

nationalpark med massa information. Exkluderandet av Vadvetjåkka har alltså en slags makt, 

något som tillskriver en form av sanning där parken inte har ett lika stort värde utifrån det 

turistiska perspektivet, vilket i sin tur kan bidra till att mindre antal människor kommer att 

besöka parken. Detta är något som skulle kunna ha att göra med aspekten att i dagsläget är 

naturen i parken ”orörd”, då den till och med saknar leder och anordningar. Genom att inte 

tillgängliggöra den på samma vis som andra parker kan den fortsätta ha samma ”orördhet”, då 

naturen kan bara vara orörd ifall inga människor är där och rör den (Mels, 1999). En plats som 

på så vis saknar påverkan av det mänskliga samhället, kan därför tillskrivas ett högre 

”naturligt” värde, i och med att den upphör vara fullt ”naturligt” när människan har blandat i 

sitt arbete med den (Soper, 1995), något Vadvetjåkka verkar ej har utsatts för i samma 

utsträckning som de andra parkerna.   

Emellertid är Vadvetjåkka inte ensam att sakna leder och andra tillgänglighetsanpassningar, 

Sarek är också en park som framställs att ha ungefär samma förutsättningar. Men till skillnad 

från Vadvetjåkka har Sarek ett annat utrymme i turistbroschyren. Att parken saknar leder, 

verkar inte kunna tolkas som någon form av nackdel för besökaren i detta fall. Istället verkar 

det bidra till att naturen i parken har en högre form av svårighetsgrad då det anses kräva ”god 

fjällvana att sig fram i nationalparken” (Laponia, 2015b), och då locka till sig andra sorters 

turister än resterande av parkerna riktar sig till, något som stärks visuellt genom inkluderingen 

av en bild där en man vadar genom forsande vatten.  

4.1.3 Den intakta naturen med spår av dåtiden 

Naturen i nationalparkerna kan också ses som en plats där tiden står ”stilla”, en plats som 

människan kan besöka och då förflytta sig bakåt i tiden, eller som Mels (2002) benämner det i 

sin avhandling, nationalparken är ett förhistoriskt landskap. ”Ett besök vid dagens glaciärer 

flyttar oss tillbaka till istidens landskap” och ”Här flyter årtusenden och århundraden ihop 

med min egen vandring…” (Laponia, 2015b), är båda citat som ger intryck av att naturen i 

nationalparkerna är något som är kvar sedan urtiden. Samtidigt är ”spår” ett väldigt 

förekommande ord, spår av både människa och naturhändelser, något som också kan påvisa 

att naturen är en historisk plats. Denna företeelse stärks även genom bilder som visualiserar 
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”mänskliga” historiska spår där även turisten syns i bakgrunden, en inkludering som kan 

tolkas som en påvisning av spårets förankring till människan, att hen har varit där tidigare, 

särskilt då bilder som behandlar naturens historiska spår ej innefattar någon människa. Andra 

citat, (även det förstnämnda) ger upphov av att naturen porträtteras som en slags färdig 

slutprodukt från en lång utvecklingsprocess, och två tydliga exempel går att finna i 

Padjelantas/ Badjelánndas och Pieljekaises broschyrer. ”Under årsmiljoner nöttes den ner till 

dagens fjäll […] Slutligen har inlandsisarna format landskapet…” (Laponia, 2015a) och 

”Under årsmiljoner nöttes den sedan ner till den fjällkedja vi ser idag” (Länsstyrelsen 

Norrbotten, 2016b). Dessa två citat ger båda en känsla av att naturen är färdigskapad genom 

användningen av orden ”slutligen” och ”format” i Padjelantas/Badjelánndas fall, och ” nöttes” 

när det gäller Pieljekaise. I kontrast till detta, är de enda förändringsprocesserna som nämns i 

broschyrerna förutom skogsbränderna i Muttos och fjällbjörkens ”naturliga” död av 

larvangrepp i Pieljekaise, de smältande glaciärerna i Sarek som sker på grund utav den 

globala uppvärmningen och vattenkraftsutbyggnaden i Luleälven som förändrat älven Stour 

Julevädno helt, och andra delar av Sareks natur, vilka båda förs fram som ”negativa” 

förändringar skapat av människan. 

Genom att nästan helt exkludera dagens pågående landskapsförändring tillskrivs en sanning i 

materialet att naturen i dagsläget skulle vara nästintill intakt och inte förändras av sig självt 

längre, förutom av människans inverkan på landskapet såklart, när naturen i själva verket är 

under en ständig förändring. Detta är något som i sin tur går att koppla till den socialt 

konstruerade fördelningen av människa och natur som genom nationalparkerna tar rumslig 

form (Macnaghten &Urry 1998). Denna form av fördelning tar utryck i detta sammanhang 

genom användandet av likheter och skillnader, naturen är något ”intakt” och människan är 

den som skapar förändring, för att på så vis upprätta relationen mellan dem (se Hall, 1997). 

Samtidigt som denna aspekt kan påverka läsaren av broschyren att just se naturen utifrån detta 

synsätt, som en form av historisk plats.  

Ett ord som kopplar till naturen som något ”intakt” och som återkommer i både Muttos och 

Pieljekaises broschyr, är ordet orörd. Den övergripande beskrivningen av Pieljekaise, som går 

att finna på baksidan av varje uppdaterad broschyr är ”Vidsträckta orörda fjällbokskogar” 

(Laponia, 2016; Länsstyrelsen Jämtland, 2017; Länsstyrelsen Dalarna, 2017) medan i själva 

broschyren så beskrivs nationalparken som att den ”…kan tyckas vara en orörd vildmark, 

men den har under årtusen varit hem för samer som levt med renen” (Länsstyrelsen 

Norrbotten, 2016b). I Muttos broschyr så framförs det istället att ”Det finns de som säger att 
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Muttos är orört. Ändå finns här spår som flyttleder, husgrunder, eldstäder och kulturmärkta 

träd” (Laponia, 2016). Denna så kallade orördhet av naturen förstärks även genom att kartorna 

i broschyrerna förmedlar en slags ”tomhet” i landskapet förutom den information som berör 

själva turistens vistelse, exempelvis som leder, broar och ”nybyggda” stugor. Detta genom att 

platser som visar på någon form av mänsklig historia exkluderas, en aspekt som även 

framkommer i Mels (1999) avhandling. Detta gäller alla kartor förutom i Abiskos broschyr 

vilket bland annat har utmärkt en plats som turistattraktion som ligger i förankring med en 

helig plats där samerna förr offrade till sina gudar. Naturen framställs att sakna koppling till 

den mänskliga kulturen. Som Harley (1988) hävdar, så utövar kartor socialt inflytande lika 

mycket genom dess utelämnande som de funktioner de avbildar och betonar, något som han 

förankrar i Foucaults diskursperspektiv gällande makt. Genom att kartorna i broschyrerna 

visar en särskild vald förenkling av platsen som utesluter något som skulle innefattas som ”det 

rörda”, något som visar på ”mänsklig” historia, främjas bilden av en plats som också är tom 

och orörd (se Harley, 1988). Att ordet orörd använts, visar på att det finns ett behov av att 

utrycka det i samband med naturen. Som Mels (1999) påpekar, anses natur vara något som 

existerar utanför samhället, som ”orörda ekosystem” eller vildmark, vilket nationalparkerna 

som platser ska upprätthålla. Något som i sin tur går att grunda i idéen av att utifrån ett 

västerländskt perspektiv är naturen endast fullt ”naturligt” när människan inte har blandat in 

sitt arbete i den (Soper, 1995), och när väl någon människa har vistats där och lämnat avtryck 

måste det också påvisas eftersom det skulle innebära skillnad i värderingen av naturen.  

Allt som allt, skapar den historiska förankringen ett högre värde i naturen utifrån människans 

öga, något som går att förankra i aspekten att ifall en plats har ett historiskt värde så 

klassificeras den som en form av turistisk plats och då blir ett objekt för den turistiska blicken 

(Urry, 2002). Något som ytterligare visualiserar denna aspekt är två bilder på träd som 

förekommer i Sonfjällets och Fulufjället broschyrer, varav ena är fotograferad i dåligt väder, 

vilka ha beskrivningarna ”…en av världens äldsta levande trädkloner…” (Länsstyrelsen 

Jämtland, 2017) och ”Ett av världens äldsta träd…”. Träden tillskrivs ett värde genom att de 

subjektifieras som riktigt gamla, då bilderna inte har samma ”sceniska” egenskaper som andra 

bilder i materialet, något som det dåliga vädret på ena bilden bidrar till att gestalta. Detta är 

tydligt exempel som påvisar på hur naturen är en del av kulturen och inget som är separerat 

från varandra (Mels, 1999), då natur kan värderas olika genom att appliceras i historisk 

kontext, en särskild vald värdering som människan har valt att producera och tillämpa.  Det 

visualiseras i broschyrerna då det skapas ett mervärde hos vissa bilder genom text, då naturen 
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tillskrivs särskilda historiska egenskaper eller en förklaring av dess skapande. Genom de 

diskursiva maktstrukturerna påverkas alltså broschyrens utformning och visualisering av 

naturen, vilket bidrar till att broschyren upprätthåller och förmedlar dess sanning. Turisten 

som läsare av broschyren och då också ett av subjekten ifråga, utsätts för en slags osynlig 

makt då hen genom broschyren kan påverkas av detta redan bestämda värderingsperspektiv 

och något som i sin tur influerar dess syn på naturen.  

4.1.4 Sveriges speciella natur 

Med koppling till värderingsperspektivet, så porträtteras även naturen i nationalparkerna som 

speciell, eller innefattade speciella ”element”, utöver de historiska aspekterna, som verkar 

vara till för att förmedla ett högre värde hos platserna. Citat som exemplifierar denna 

porträttering är ”Inte vilken skog som helst” (Laponia, 2016) ”…400 kärlväxter, något av ett 

rekord för fjällen” (Laponia, 2015a) och ”…är Njupeskär Sveriges högsta vattenfall.” 

(Länsstyrelsen Dalarna, 2017). Även fast citaten beskriver helt olika saker, så subjektifieras 

naturen i nationalparken att vara något utöver det vanliga, något som skulle kunna koppla till 

det exotifierade perspektivet som tidigare nämnts i analysen, att naturen i nationalparken är 

mer exotisk än annan natur. En sanning som tillskrivs genom användandet av 

jämförandeaspekten (se Hall, 1997; Rose, 2016), att naturen får en betydelse med hjälp av 

relatering till annan natur, samtidigt som det skapar en form av rangordning i naturen, en 

värdehierarki som beror på jämförelse mellan särskilda ”värden” (Foucault, 2017). Precis som 

nämnts ovan, kan turisten påverkas av detta redan bestämda värderingsperspektiv, något som i 

sin tur kan influera hens syn på naturen. En osynlig makt som kan medverka till att personen 

värderar naturen utifrån särskilda kulturella värderingar även utanför parken, i och med 

nationalparkens starka koppling till naturdiskursens utformning (Patin, 2012). 

En annan framträdande aspekt kopplat till porträtteringen, är att alla nationalparksbroschyrers 

framsidor pryds av en form av en guldkrona, en symbol som kan kopplas med att platserna 

anses vara ”…de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet…” (Sveriges 

Nationalparker, 2019), en aspekt som även framkommer i Fälton och Hedréns (kommande) 

studie i och med att dessa guldkronor förekommer i delar av deras empiriska material också. 

Precis som nämnt ovan, så kan inkluderandet av guldkronan, som funkar som en 

differentiering av nationalparkens natur från annan natur, ses som ett sätt att tillskriva en form 

av sanning att nationalparkernas natur är mer värdefull. Något som förmedlar och implicerar 

en kunskap att viss natur kan ha ett högre värde en någon annan natur. Hurusom, denna aspekt 

går även att förankra med nationalparken som en form av nationalistisk symbol för Sverige, 
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vilket är en återkommande representation i både Fälton och Hedréns (kommande) och Mels 

(1999) publikationer, men även poängteras det i den stora nationalparkskontexten också 

(Frost & Hall, 2009b). Detta eftersom parkerna tillsammans symboliserar de svenska 

landskapen, Sverige i sin helhet, något som tydligt visualiseras genom inkluderandet av den 

svenska flaggan på varje broschyrs framsida. En aspekt som även stärks genom citat som 

”Här finns vår mest dramatiska fjällnatur…” (Laponia, 2015b) eller ”Stigarna vi vandrat” 

(Laponia, 2016), som tydligt poängterar en form av svensk ”vi-samhet” genom parkernas 

rumslighet. Nationalparksnaturen subjektifieras genom materialet att vara en symbol för 

Sverige, samtidigt som läsaren subjektifieras att uppfatta nationalparkerna som ett objekt som 

symboliserar svenskhet. En aspekt som även Mels (1999) menar på går att förankra i praktiker 

av social in- och exkludering.  

4.2 Den porträtterade relationen mellan turisten, samen och naturen 

I stora delar av materialet, fem av sju broschyrer, framställs en distinktion, mellan den så 

kallade ”turisten” och samen, och dess porträtterade relation med naturen är något som yttrar 

sig väldigt olika gentemot varandra, något som kan fungera som en form av 

utestängningsprincip (Foucault, 1993). Detta är en aspekt som väldigt tydligt framträder i 

nationalparken Abiskos turistbroschyr. När broschyren beskriver Människans marker så 

framhävs det att samerna ”nyttjar” området medan turisten ”upplever” det, ”Samerna har 

under århundraden nyttjat området kring Torneträsk.” och ”Abisko har en lång tradition av 

fjällturism. Hit kommer vandrare och många andra för att uppleva fjällen” (Länsstyrelsen 

Norrbotten, 2016a). Detta är även något som framkommer i Padjelantas/ Badjelánndas 

nationalparksbroschyr, då dessa två ”typer” av människor ställs gentemot varandra utifrån 

nyttjande- och upplevandeaspekten, ”Fjällvandraren har chans att se järven i stillsam galopp 

över fjället. För renägaren som förlorar renar till järven är den ett problem.” (Laponia, 

2015a) Genom att citatet förmedlar två olika perspektiv av samma händelse, där 

turistaspekten är mer en romantiserad sevärdhet, medan för samen framhävs händelsen som 

ett arbetsproblem. En särskiljning tillskrivs som annars inte skulle ha förekommit ifall bara ett 

perspektiv hade uppmärksammats i texten (se Hall, 1997; Rose, 2016). 

Materialet subjektifierar dessa två genom att särskilja dem med olika förankringar till naturen 

i nationalparken, vilket producerar en form av sanning att de inte har eller kommer ha samma 

relation till naturen. Det är oklart ifall det egentligen är någon skillnad på dessa två relationer, 

för att uppleva naturen borde räknas som ett sätt att nyttja den. Samtidigt som samen nyttjar 

naturen i nationalparken till bland annat renskötsel så behöver inte det betyda att hen inte kan 
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ha en annan relation till naturen också. Denna tydliga särskiljning skulle kunna bero på att alla 

nationalparksbroschyrer verkar vara skapade utifrån ett västerländskt naturperspektiv, i och 

med att nationalparker som sådan är västerländskt producerat då det är ett sätt exploatera 

naturen på (Kellert, 1995; Mark, 2009). Samtidigt som de renskötande samerna som höll sig i 

de berörda naturområdena inte heller fick vara delaktiga i skapandeprocessen av 

nationalparkerna (Mels, 2002).  Emellertid, i Muttos broschyr får samernas perspektiv stå lite 

mer i centrum, då två personer är citerade. Där framkommer en mer framträdande 

upplevelseaspekt från den samiska synvinkeln. ”Vi stannade där, drack te och åt en smörgås 

och tittade på de enorma stortallarna. Det var helt orörd snö. Det var så mysigt […] Sen är 

det är spektakulärt att sitta och titta ner i Måskosgårsså” (Laponia, 2016). Ett citat som 

synliggör samers uppskattande av naturen som något visuellt konsumerbart, även fast citatet 

har tendenser av romantisering av själva händelsen. Hurusom, denna distinktion som 

beskrivits skulle kunna grunda sig i särskiljningen och hävdandet att vissa samhällen 

”utanför” den typiska västerländska kulturen skulle vara ”närmare naturen” (Soper, 1995) och 

”upplever” därför inte naturen densamma som den besökande turisten i parken, något som det 

sistnämnda citatet ovan motsäger. Den diskursiva maktens strukturer bidrar till att broschyren 

förmedlar denna producerade särskiljning, vilket gör att broschyren medverkar till att 

upprätthållandet, genom förmedlandet av kunskap som förespråkar att göra skillnad på 

människor. Hurusom, i detta fall definieras de renskötande samerna i parkerna som någon 

form av motsats till det västerländska perspektivet, i och med deras förankring i ett 

ursprungsbefolkningsperspektiv. Men denna definition förankras i perspektiv och inte i själva 

människan, då även samer kan delvis eller helt utgå från ett ”västerländskt perspektiv” istället 

för eller samtidigt ha ett ”ursprungsbefolkningsperspektiv”, och besökaren i parken kan lika 

väl vara en sam som en icke-sam. 

4.2.1 Turisten - naturens ”kontrollerade” besökare 

Publiken av turistbroschyren, turisten, beskrivs som ”naturens gäst” (Laponia, 2016), eller 

som ”besökaren” (eg. Laponia 2015b, Länsstyrelsen Norrbotten, 2016b). Genom denna 

särskilda subjektifiering tillskrivs som sagt en sanning där turisten endast får befinna sig 

temporärt i nationalparken och dess natur, då egenskapen som besökaren/gästen/turisten har 

är just att vara tillfälligt och inte permanent på en viss plats, vilket är ett perspektiv som både 

Fälton och Hedrén (kommande) och Mels (1999) lyfter fram i sina material också. Emellertid, 

är detta en aspekt som går att koppla till det tidigare nämnda, särskiljningen mellan människa 

och naturen (Macnaghten & Urry, 1998), att naturen är en extern plats (Soper, 1995) som inte 

är en del av det ”civiliserade” samhället, en plats där människan inte hör hemma. 
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Relationen mellan turisten och naturen som tillskrivs i delar av materialet, är att hen söker sig 

till naturen för att de är platser som innefattar kriterierna av ensamhet och tystnad. I 

Fulufjällets broschyr så förekommer citatet ”Här kan du vandra en hel dag utan träffa en 

människa” (Länsstyrelsen Dalarna, 2017) och i Muttos ”Njut av tystnaden. Ta dig […] till 

områden du vet att nästan ingen annan är.” (Laponia, 2016). Dessa två citat porträtterar 

naturen som en plats som människan kommer till för att ”njuta av” tystnad och slippa att 

behöva ”träffa en människa”. Denna företeelse stärks även genom att mångfalden av bilder 

som gestaltar just tomma platser, eller bilder med bara en eller ett fåtal människor. Tystnaden 

och ensamheten porträtteras nästan som något eftertraktat, nästintill exotiskt, något som inte 

verkar förekomma någon annan stans än just där, vilket inte är konstigt när det kommer till 

porträtterandet av naturen överlag (Macnaghten & Urry, 1998; Soper, 1995; Mels, 1999). 

Återigen särskiljs naturen från det mänskliga samhället. Sanningen som tillskrivs är att 

samtidigt som naturen tilldelas dessa egenskaper genom subjektifiering, så subjektifieras 

turisten att hen ska förvänta sig finna dessa egenskaper i naturen.  

Hur turisten ska bete sig i parken, hur hen ska vara i naturen tillskriver också materialet. Som 

tidigare nämnts i analysen är en av huvudsakerna turisten ska göra i nationalparkens natur, en 

konsumering av naturen genom iakttagelse (Macnaghten & Urry, 1998), där 

nationalparksturisten, porträtteras i egenskap av en av observatörer, precis som Fälton och 

Hedrén (kommande) beskriver det i deras analys. En observation som antingen ska ske 

stillastående, vandrandes eller på skidor. Denna naturrelation visualiseras genom flertalet 

bilder som visar på dessa särskilda aktiviteter och texter som påvisar att naturen ska handskas 

på detta vis. Det förekommer heller inga alternativa bilder på aktiviteter i naturen som 

exempelvis någon människa som badar, klättrar upp för ett berg eller ett träd eller en text som 

förespråkar skrikande. Denna exkludering av andra sorters aktiviteter kan tolkas som en form 

av makt som påverkar turistens nationalparksbesök och dess hantering av naturen, i och med 

att materialet tillskriver en form av sanning gällande hur besöket i nationalparken ska gå till 

väga och hur naturen bör hanteras. Denna form av kontrollering går även att förankra i 

broschyrernas kartor. Macnaghten och Urry (1998) hävdar att besökaren av olika miljöer, som 

nationalparker i detta fall, också kan ses som ett subjekt för omfattande övervakning, där 

kartor och landskap använder det visuella sinnet som ett medel för kontroll och övervakning. 

Kartornas utformning med utmarkerade leder och det särskilt valda landskapsbilderna i 

materialet, kan därför ses som en form av osynlig makt (se Harley, 1988) som styr turisten 
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vars hen kommer att vilja ta sig i parken, något som bidrar till att hen kanske inte kommer att 

gå var som helst.  

Denna konstruerade framställning av hur parken bör upplevas, förekommer också till viss del 

när det gäller vem det är som har utrymme att synas i turistbroschyrerna. Hurusom, bilden 

varierar som sagt beroende på vilken park det handlar om, men också beroende på vars i 

parken fotografiet gestaltar. Överlag är det som tidigare framförts i analysen, en person eller 

en liten grupp med människor i funktionella kläder som förekommer i materialet, ett 

perspektiv som även är förekommande i andra turistiska nationalparksmaterial (Fälton & 

Hedrén, kommande). Exkluderandet av andra människor i materialet kan tolkas som en form 

av sanning att alla inte är välkomna, samtidigt som platserna förmedlar en öppenhet gör det 

hela lite motsägelsefullt. Men när det gäller parker som beskrivs vara mer lättillgängliga, som 

framförallt Abisko men också Muttos, förekommer det en större andel bilder på barn och 

barnfamiljer i broschyrerna. Beträffande Sonfjällets broschyr förekommer en barnbild i 

samband med information om ”Familjeslingan” en ”…kortare vandring som kan vara lagom 

om man inte vill gå så långt” (Länsstyrelsen Jämtland, 2017). Ett samband som även 

visualiseras i Muttos broschyr då en barnfamiljsbild involverande fika vid en bänk 

förekommer med citatet ”En perfekt tur för barnfamiljen eller dig som inte vill gå så långt.” 

(Laponia, 2016). Där båda bilderna är tagna på platser i utkanten av nationalparken. Detta 

främjar en bild av att barnfamiljer är välkomna till naturen i nationalparkerna, men utifrån 

särskilda premisser där vissa parker och områden är att föredra mer för barnfamiljer. Själva 

exkluderandet av barn och barnfamiljer i andra delar av materialet, kan ses som en slags 

osynlig makt som bidrar till att barnfamiljer kanske besöker vissa områden framför andra, 

något som går att förankra i den tidigare poängterandet kring kartutformnings makt ovan. 

Hurusom, så förekommer en bild med ett barn som fiskar i Padjelantas/ Badjelánndas 

turistbroschyr, något som skulle motsäga faktumet kring vem och vars någon är välkommen i 

parkerna.  

4.2.2 Samen – den ”naturliga” sevärdheten 

Utöver den distinktion som tidigare benämnts, mellan samer och turister, så porträtteras även 

samen som en form av sevärdhet för turisten ifråga, som en del av nationalparkens natur, 

något som kan förankras i termen av urbefolkningsturism (Maraud & Guyot, 2016).  Detta 

sker genom att samer är tydligt inkluderade i turistbroschyrerna, genom olika bilder och 

texter, och då inte bara via texter gällande dess historia i området, en aspekt som skulle kunna 

främja ett intresse hos läsaren av broschyren, utan även deras pågående förankring. Att 
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turisten genom att besöka nationalparken, en av dem som har anknytning till en eller flera 

samebyar, besöker också hen de renskötande samernas arbetsplats. Något som medför att 

samerna och dess arbete indirekt kommer att kunna betraktas som en form av attraktion för 

turisten, då nationalparken i sig är en form av turistattraktion (Skr. 2001/02:173). Det 

tillskrivs en form av sanning genom denna inkludering av information i broschyren, vilket kan 

tolkas som att samerna i området är en ”attraktion” för turisten, och vilket främjar just detta 

synsätt av samer till läsaren av broschyren. En implikation som detta bidrar till är att, förutom 

subjektifierandet av samer som turistattraktion och sevärdhet, blir även turisten subjektifierad 

i form av en betraktare av samer, objektet, som en turistisk sevärdhet.  

Det förekommer även tendenser av romantisering och exotifiering av samerna i broschyrerna, 

något som visualiseras i de fyra bilder som innefattar samer, vilka inte inräknar de bilder där 

bara renar förekommer, något som enligt Mels (2002) gör den samiska kulturen också indirekt 

närvarande. Tre av de fyra bilderna, porträtterar samer bland eller vid renar i ett skimrande 

rosa ljus eller midnattssol, ett porträtteringsljus som ingen av bilderna med turisterna påvisar. 

Sedan den enda bilden som närgånget porträtterar en renskötare, är personen ifråga klädd i 

traditionella samiska kläder. Bilden innefattar även en förklarande text av personens 

huvudbonad ”Oväderskragen är ett överdragsplagg. Perfekt för att slippa få i snö i nacken när 

man färdas i snöig skog” (Laponia, 2016), en bild och ett citat som frambringar exotism, då 

kläderna porträtteras med hjälp av citatet som något som borde uppmärksammas och 

förklaras, en förklaring som kan tolkas som ett konstaterande att det är något annorlunda. 

Dessutom inkluderar inte dessa bilder något arbetshjälpmedel, som skoter, fyrhjuling och 

helikopter även fast dessa är väl förekommande i deras arbete (Lyngnes & Viken, 1998). 

Samtidigt beskrivs deras renskötselarbete också som ”…en fortsättning på det urgamla 

nyttjandet av landskapet” (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016b) där det inte nämns att de har 

andra former av arbetsmetoder, något som endast poängteras i Muddus broschyr kortfattat. 

Exkluderandet kan tolkas som en indirekt form av romantisering av deras arbete, att de skulle 

vara kvar i sina urtida arbetsmetoder, något som också stärker faktumet att nationalparkerna 

skulle vara ett förhistoriskt landskap (Mels, 1999). Detta blir ännu mer framträdande då 

porträttering skiljer sig mycket från hur i Sonfjällets broschyr informerar om en fäbod som 

varit i drift i nationalparken sedan ett par hundra år tillbaka, som en icke-samiskfamilj driver. 

Det framkommer att ”Idag finns dock modernare hjälpmedel som gör livet på fäboden lite 

lättare” (Länsstyrelsen Jämtland, 2017), en beskrivning som står i kontrast till hur samernas 

renskötselarbete framställs i andra broschyrer. 
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Makten dessa porträtteringar har är att de tillskriver en form av sanning att genom att 

subjektifiera samerna som något ”annat” till det västerländska samhället, vilket tillför en viss 

sorts kunskap om dem som också bidrar till form av normalisering (Foucault, 2017) av just 

samer. Denna form av normalisering kan även ses som en form av implikation 

turistbroschyrerna har. Bilder som går att anknyta med hur det västerländska samhället 

förväntar sig att samen ska se ut, bland dess renar och i traditionella kläder, vilket är en 

väldigt vanligt förekommande porträttering (Maraud & Guyot, 2016). Denna aspekt går att 

förankra i just särskiljningen mellan det västerländska och det samiska, som till viss del har 

fäste i människans relation med naturen. Detta stärks även genom att denna romantisering och 

exotifiering går att förankra i porträtteringen av naturen som tidigare påvisats i analysen 

gällande exotiska och romantiska tendenser, vilket kan tolkas som att det finns likheter mellan 

dessa två, något som tillskriver dem en sammankoppling (Hall, 1997). Som Soper (1995) 

menar på har själva konceptet ”människa” anlänt i ljuset genom praktikerna och relationerna 

till naturen som ett utvecklat eller civiliserat samhälle. Praktiker och relationer vilken, per 

definition varken är ”primitivt”, ”vilt” eller exotiskt. ”Människans” själva mening kan därför 

sägas vara beroende av historiens exkludering av andra medlemmar eller grupper människor 

som fått dessa egenskaper tillskrivna. Vilket i sin tur kan ha gett upphov till att just samer som 

renskötare blir exotifierade i detta sammanhang, i och med bedrivandet av renskötseln är 

väldigt olikt i jämförelse med hur andra inkomstkällor kan se ut, och därför ses renskötande 

samer som ”annorlunda” då de anses leva ”närmare naturen”.  

Allt som allt skiljer sig denna form av porträttering av samen sig tydligt ifrån den som Mels 

(2002) uppmärksammat i andra publikationer av Naturvårdsverket, där samen istället 

framställs som något negativt gentemot naturen. Detta kan som sagt ha att göra med vilken 

publik dessa två praktiker riktar sig till (se Fyfe & Law, 1988) samt att de tillhör två olika 

diskurser, som innehar olika former av sanningsregimer. Däremot det är ingen nyhet att samer 

porträtteras som en turistisk attraktion och sevärdhet, i andra sammanhang utanför själva 

nationalparkskontexten (Maraud & Guyot, 2016). Men en tydlig aspekt som denna analys och 

tidigare studier (Mels, 2002; Maraud & Guyot, 2016) påvisar är att makten av samens 

porträttering ligger inom det västerländska perspektivets behov, om det inte är 

nationalparksbildning så är det turistattraktionstillverkning. 
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5. Slutsats  

Syftet med denna uppsats var att skapa insikt och kunskap om turistiska diskurser rörande 

natur genom att undersöka vilka bilder och representationer kring natur i de svenska 

nationalparker som framhävs i turistbroschyrer, men även hur människa-natur-relationer 

framställs för att skapa en större förståelse för vilken innebörd det får för hur människa och 

natur i nationalparker uppfattas och hanteras. Med fokus på turistbroschyrer som innefattar 

nationalparker inom områden av fjällnatur och/eller inbegriper områden där samebyar 

bedriver renskötsel. Naturen porträtteras inte entydigt, utan innefattar olika former av 

representationer i turistbroschyrerna.  

Denna empiriska studie påvisar att de diskursiva formationerna av nationalparksnaturen består 

av i första hand av att naturen är något sublimt, exotiskt, orört och förhistoriskt, egenskaper 

som framställer naturen som något externt till det mänskliga samhället. Naturen porträtteras 

även som en inbjudande, anpassad och romantiserad plats för just turisten, som har sceniska 

egenskaper vilka skapar ett känslomässigt band mellan naturen och människan. Samtidigt som 

naturen i nationalparken också porträtteras som en nationalistisk symbol, där naturen är något 

speciellt och utmärkande för det svenska landskapet. Representationer som både Fälton och 

Hedrén (kommande) och Mels (1999) har uppmärksammat i deras material. Emellertid, har 

inte alla parker samma utrymme och porträttering i broschyrerna, något som i sin tur kan 

anses ha särskilda implikationer på hur människan kommer uppfatta och hantera naturen i 

parkerna. Parallellt, så porträtteras samens och turistens relation till naturen att vara olika, 

vilket också särskiljer turisten och samen från varandra, en aspekt som tidigare forskning 

inom detta särskilda forskningsämne inte har lyft fram. Porträtteringen framställer också 

samen som en sevärdhet för turisten, vilket går att förankra i dess ”närmare” relation i 

naturen. En porträttering som påvisar i jämförelse med andra studier (Mels, 2002), hur samers 

relation till naturen kan förändras beroende på vilken synvinkel nationalparkskontexten har, 

bevarande- eller turistisk. Vad gäller turistens relation till naturen är hen endast en tillfällig 

observatör, varav särskilda grupper människor anses vara välkomna på specifika platser mer 

än andra, en porträttering som även Fälton och Hedrén (kommande) påpekar i deras artikel.  

De diskursiva formationerna som denna studie uppmärksammat sammanfaller allt som allt i 

en diskurs som jag har valt att kalla för Dina fantasiparker i norr. Där ordet ”dina” står för att 

det är allmänheten och svenskafolkets parker belägna i norra delen av Sverige, vilka som kan 

upplevas som nästan drömlika platser som är långt bortanför vardagen vilka är lite mystiska i 

och med dess exotism och sublimitet, och ska därför upptäckas av turisten. 
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Representationerna sammanfaller i att nationalparkerna och dess natur framställs som 

nästintill overkliga och kan därför ses som ”fantasiparker”, något som går att sammankoppla 

med Fälton och Hedréns (kommande) slutsats kring föreningen genom utopiska fragment som 

deras material visade på, då denna diskurs även cirkulerar kring en form av ouppnåeligt ideal.   

I fråga om ytterligare implikationer denna diskurs kan ge upphov till så främjar det som sagt 

det antropocentriska synsättet gällande natur och människa, varav samer normaliseras att vara 

någonting annat gentemot det västerländska, något som stärker den antropocentriska 

särskiljningen. Samtidigt kan den främja vilken natur som kommer betraktas som 

”skyddsvärd” och inte, men likaså hur människan bör och icke-bör interagera med naturen. 

Även fast denna diskurs är förankrad och påverkad av andra diskursiva maktstrukturer, så 

upprätthåller den dess olika principer och sanningar genom turistbroschyrernas 

kunskapsförmedlande. 

Avslutningsvis, för att få en större helhetsbild gällande de resterande svenska 

nationalparkerna och dess natur som denna studie inte har omfattats om, bör fortsatta studier 

undersöka deras representationer i turistbroschyrer för att på så vis få en större förståelse för 

hur dess natur kan förstås och hanteras. Hurusom, denna uppsats är i alla fall ett bidrag till 

utfyllandet av den kunskapslucka som råder idag inom detta forskningsämne, ett bidrag som 

påvisar hur kultur och natur kan hänga ihop och mixtras samman till olika former av 

fantasiparker. 
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