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Abstract 

The aim of this study is to gain a greater understanding of how companies use the social 

media platform Instagram to represent and promote a place. More precisely, it is of interest to 

analyze the media production of luxury tourism and how communication tools are applied in 

order to affect the consumers’ perceptions and increase tourism. In this study we examine the 

city Dubai’s official tourism account Visit Dubai on Instagram. We focus our research on how 

the social actors are represented in both image and text, but also the environments in which 

they are located. In order to investigate how the marketing company Visit Dubai uses 

semiotic tools to portray its city as a luxury city, we apply a multimodal critical discourse 

analysis (MCDA). The theoretical framework is therefore based on research regarding social 

semiotics and place branding. To achieve the aim of the study, the following questions are 

formulated: In what ways are social actors and the environments in which they are visually 

represented? In what ways are social actors and the environments they are placed 

represented linguistically? In what ways are visual and linguistic resources combined to 

create performances of Dubai as a tourist destination in the material? What discourses are 

articulated in Visit Dubai´s material and which relevant discourses are excluded? The result 

of the analysis shows that all 18 images examined can be related to either luxury, power or 

status. It is clear that Visit Dubai via their Instagram account, encourages and reinforces the 

need to achieve high social status, financial status and also to promote luxury consumption. 

Keywords: multimodal critical discourse analysis, social semiotics, Instagram, social actors, 
luxury, Dubai, @visit.dubai 
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1. Inledning 

Landskapet för sociala medier har genomgått en snabb förändring de senaste åren och de är 

inte längre endast textbaserade plattformar och funktioner. Utvecklingen av 

kommunikationsteknologin har lett till att sociala medier idag istället kan definieras som 

multimediala tjänster för kommunikation. Sociala medier har öppnat upp för många nya 

möjligheter inom området för marknadsföring och företag kan idag kommunicera med 

konsumenterna på ett helt nytt sätt. Den sociala plattformen Instagram tillåter exempelvis 

företag att enkelt se vad användare gillar och vad de inte gillar. Företag kan utifrån denna 

information anpassa utvecklingen av sin marknadskommunikation och reklam på ett enkelt 

och förmånligt sätt, vilket därav kan hjälpa dem att växa och gynna sin lönsamhet i längden 

(Sou, 2018). Instagram är den mest populära plattformen att dela visuellt innehåll på och 

bildappen kan användas som en effektiv kanal att bygga sitt varumärke på (Instagram, 2019). 

Den sociala medieplattformen bör inte enbart ses som en viktig kanal för e-handlare, utan för 

de allra flesta bolag och branscher. Instagram har framförallt förändrat hur 

turistorganisationer marknadsför en destination och sig själva, vilket har fått en betydande 

inverkan på hur vi människor väljer vårt nästa resmål idag. Vi uppdateras kontinuerligt med 

Instagrambilder på spektakulära och drömliknande platser runt om i världen och desto 

lyxigare och exklusiv tillvaro som visas, desto större spridning får bilden. Turismbranschen 

är en bransch som med tillväxten av sociala medier har utvecklats det senaste decenniet och 

de har skapat nya möjligheter och nya sätt att arbeta med turism. Instagram, tillsammans med 

andra sociala medier bidrar till skapandet av vår uppfattning och fantasi av en plats vilket kan 

ses som en central del av själva turism-upplevelsen innan, under och efter resan (Munar et al., 

2013).  

De semiotiska resurserna, dvs. de betydelseskapande verktygen, som erbjuds i denna nya 

online-miljö är avgörande för hur turismverksamheter väljer att skapa sig en 

varumärkesidentitet som sticker ut på marknaden och ökar konkurrenskraften (Fei-Wen 

Cheng, 2016). Detta har lett fram till att turistföretag många gånger använder sig av 

semiotiska resurser för att framställa sina destinationer som de mest attraktiva, exklusiva och 

önskvärda turistmålen. Turistföretag producerar härigenom inte längre ett innehåll där 

destinationen är i fokus, utan istället ett innehåll som är estetiskt tilltalande, intressant och 
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relevant för betraktaren. Framställningen av den spektakulära platsen knyts ofta samman med 

en lyxig tillvaro, dyra materiella ting och statussymboler. Att befinna sig i en exklusiv miljö 

och ha en glamorös livsstil kan kopplas samman med social status (Clark et al., 2007). På 

detta sätt tenderar turistföretag att uppmuntra till social status och lyxkonsumtion via sina 

Instagramkonton. Detta kan därav ses som en bidragande faktor till att strukturer av stora 

ojämlikheter och privilegier upprätthålls (Thurlow och Jaworski, 2017). Kommunikation 

spelar en central roll i genereringen av sådana klassprivilegier, men även i bildandet av 

maktförhållanden och identiteter (ibid).  

Staden Dubai är ett populärt turistresmål som i vår mening blivit en symbol för lyx och flärd 

och kan definieras som den typiska lyxdestinationen. Lyxen har fått en central roll i 

framställningen av Dubai som ett nationellt varumärke. Vi finner det därför intressant att 

studera hur detta kommer till uttryck i det digitala innehåll som publiceras på sociala medier, 

framförallt Instagram. Utifrån detta är det av intresse att undersöka de visuella aspekterna i 

framställningen av lyxturism på Instagram. Genom att undersöka hur lyx framställs i språk 

och kommunikation, samt hur det används för produktion av status, makt och upprätthållande 

av privilegier, avser vår studie att undersöka hur medieframställningen av lyxturism ser ut på 

Visit Dubais Instagramkonto. För att undersöka detta kommer vi att genomföra en fallstudie 

där vi analyserar hur semiotiska resurser samverkar och hur multimodala diskurser 

konstruerar och rekonstruerar en plats (Jaworski och Thurlow, 2017). Den kritiska 

diskursanalysen lämpar sig väl för studiens ändamål då vi vill undersöka och synliggöra vilka 

diskurser som kommer till uttryck i Visit Dubais kommunikation på Instagram. Diskurser kan 

definieras som frambringare av sociala värderingar och ideal i samhället som resulterar i att 

en viss verklighet skapas (Machin och Mayr, 2012).  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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur medieframställningen av lyxturism ser ut på Visit 

Dubais Instagramkonto. Närmare bestämt vill vi undersöka hur Visit Dubai på Instagram 

producerar föreställningar om lyx, status, klass och privilegier. Forskningsfokus i studien 

kommer att riktas mot hur sociala aktörer framställs i bild och text, samt i vilka miljöer de 

befinner sig i. 

För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

● På vilka sätt representeras sociala aktörer och miljöerna de befinner sig i visuellt och 

lingvistiskt? 

● På vilket sätt samverkar de visuella och lingvistiska resurserna för att skapa 

föreställningar av Dubai som turistmål i materialet? 

● Vilka diskurser uttrycks i Visit Dubais material och vilka relevanta diskurser utesluts? 

● Hur ser produktionen av status, klass, privilegier och lyx ut på Visit Dubais 

Instagramkonto?  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2. Bakgrund  

Detta avsnitt avser att ge bakgrundsinformation om Sociala medier och 

marknadskommunikation, Instagram, Staden Dubai, Sharialagar och Visit Dubai på 

Instagram.  

2.1 Sociala medier och marknadskommunikation 
  

Sociala medier kan definieras som sociala nätverk eller plattformar för användargenererat 

innehåll. Alla sociala medier grundar sig på kommunikation mellan människor och 

användarnas egna innehåll (Leigert, 2013). Idag kan företag kan dra stora nytta av att 

använda sig av sociala medier. Med hjälp av sociala medier kan företag skapa förtroende och 

goda relationer till konsumenter. Konsulter ges möjlighet att skapa ett personligt varumärke 

och säljare kan bygga upp ett värdefullt kontaktnät. Sociala medier är ett effektivt 

komplement till aktiviteter utanför nätet för företag (ibid). Sociala medier medför att företag 

kan ha en aktiv dialog med omvärlden och de får därmed ett ökat inflöde av nya kunskaper. 

Fler positiva aspekter är att sociala medier kan bidra till ökad försäljning då företag kan nå ut 

till fler kunder. Detta medför i sin tur bättre service och support eftersom personalen blir mer 

tillgängliga där kunderna är. Den främsta anledningen till att företag använder sig utav 

sociala plattformar är för att stärka företagets eget varumärke och göra det mer synligt (ibid).  

Sociala medier erbjuder dock inte bara möjligheter utan förutsätter ett annorlunda sätt att 

tänka i jämförelse med andra traditionella kanaler för marknadsföring. Det kan vara en 

utmaning för företag och varumärken att tävla med varandra för att vinna människors 

uppmärksamhet (Leigert, 2013). En annan stor utmaning idag är att många kunder generellt 

finner det tröttsamt med reklam och om möjlighet ges så väljer många att avstå från 

reklamen. Flertalet undersökningar visar däremot att sådan reklam som kunden finner 

relevant och som dyker upp vid rätt tillfälle är uppskattad (ibid). Människor tar gärna del av 

annonser och nyhetsblad som de själva registrerar sig på online eller sådan reklam som 

rekommenderas av någon bekant. Allt detta kan företag ta i beaktande när de använder sig 

utav sociala medier, då de exempelvis kan betala personer med stora kontaktnät för att skriva 

produktrecensioner eller köpa s.k. “likes” (ibid). 
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2.2 Platsmarknadsföring 

Det är få turistorter idag som inte är föremål för någon form av varumärkesarbete. Många 

företag gör stora insatser för att marknadsföra en plats som attraktiv, idyllisk och mångsidig. 

Detta arbete grundar sig i att locka turister, göra investeringar samt öka den ekonomiska 

tillväxten. Platsmarknadsföring kan förklaras som ett långsiktigt och strategiskt arbete som 

har för avsikt att antingen förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats (Syssner, 

2012). Orsaken till varför länder och städer marknadsförs i sådan stor omfattning beror 

främst på den globala konkurrensen (ibid). Simon Anholt, en brittisk konsult och författare, 

var delaktig i myntandet av begreppet place branding under 1990-talet. Anholt anför följande 

förklaringsmodell till place branding:  

“The rapid advance of globalization means that every country, every city and every 

region must compete with every other for its share of the world´s consumers, tourists, 

investors, students, international sporting and cultural events, and for the attention and 

respect of the international media, of other governments, and the people of other 

countries.” (Anholt, 2007: 1 se Syssner, 2012: 22). 

Det är inte helt oväntat destinationer som har en “positiv image” klarar av konkurrensen 

bättre än de platser som har en “dålig image” eller ingen alls. Detta blir särskilt betydelsefullt 

för turistnäringen och dess potential att frambringa tillväxt och arbetstillfällen på en plats 

(Syssner, 2012). Genom god kommunikation och marknadsföring kan man på ett strategiskt 

och förmånligt sätt öka förutsättningarna för en plats att utvecklas (ibid). Mediernas allt mer 

framträdande roll i samhället är också en viktig faktor till det ökade intresset för 

platsmarknadsföring som strategiskt verktyg. Visuella uttryck är av stor vikt för 

kommunikationen mellan aktörer idag (ibid). Syssner anser att arbetet med att skapa en viss 

bild av en plats ofta är kopplad till en långsiktig politisk förändringsprocess. Detta innebär att 

frågan om makt, styrning och legitimitet får en större betydelse och det väcker frågor såsom; 

“vilka är aktörerna?”, “vilken legitimitet har de?” och “vilka är de som formar den offentligt 

godkända bilden av en plats?”.  Dessa bör således tas i beaktande vid undersökning av olika 

platsers marknadsföring (ibid). 
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2.3 Instagram 
  

Den sociala media plattformen Instagram, som grundades år 2010, är idag en av världens 

mest använda och populära mobilapplikation för delning av fotografier och kortare filmklipp 

inom sociala nätverk (NE, 2019). Idag har Instagram över en miljard aktiva användare 

världen över och det är en applikation som tillåter användare att ta egna bilder och publicera 

dem för andra att ta del av (Statista, 2019). Användare styr själva sin egen bilddelnings-

process, vilket innebär att de kan redigera bilderna, addera filter, skriva bildtexter, hashtagga 

och ange geografisk plats. Med hjälp av geo-tagging blir bilden sökbar och lättillgänglig för 

andra användare att ta del av (Instagram, 2019).  

2.3.1 Visit Dubai på Instagram 
  

På Instagram hittar vi många @visit-konton som har till uppdrag att marknadsföra olika 

destinationer och platser. Flera av dessa Instagramkonton finansieras gemensamt av 

näringslivet och syftar till att utveckla och marknadsföra turistnäringen. Genom information 

och marknadsföring via bilder och text på Instagram, försöker dessa konton stärka 

destinationens attraktionskraft i syfte att gynna turistnäringen. Visit Dubai är Dubais officiella 

turism-konto på Instagram. Kontot är verifierat av Instagram och har i dagsläget mer än 1,3 

miljoner följare. Verifiering av ett Instagramkonto innebär att ett blått “check-” märke visas 

bredvid Instagram-kontots namn. Detta innebär således att Instagram bekräftat att kontot är 

autentiskt för vad kontot representerar (Instagram, 2019). Visit Dubais främsta uppgift att 

marknadsföra staden Dubai och locka potentiella besökare. Kontot ämnar att främja stadens 

besöksnäring och stärka landets konkurrenskraft. Utöver Visit Dubais Instagramkonto finns 

även en officiell hemsida som de länkar till i sin biografi. Hemsidan finns till för att besökare 

lättare ska kunna planera sin eventuella resa till Dubai i detalj. Hemsidan är skräddarsydd för 

att marknadsföra Dubai med information om allt från mat, shopping och utflykter (Visitdubai 

2019).  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2.4 Presentation av Dubai 

Dubai är en av de sju emiratstäderna som utgör landet Förenade Arabemiraten på den 

arabiska halvön. Staden är idag emiratets viktigaste hamnstad och administrativa centrum 

med över 3,1 miljoner invånare (2018). Under 1990-talet kom Dubai att bli känt som 

mellanösterns finanscentrum, där inte bara oljeindustrin blev stor utan numera även 

tillverkningsindustrin (NE, 2019).  

I jämförelse med andra arabländer har Dubai en betydligt öppnare inställning till utländska 

seder. Dubai har ett omfattande utbud av nöje, attraktioner och underhållning som lockar 

turister från hela världen. Besökare av staden hittar bland annat världens enda sjustjärniga 

hotell, världens högsta byggnad, världens största shoppingcentrum och 200 konstgjorda öar i 

form av en palm (Emirates, 2019). Till skillnad från den moderna pulserande och 

internationella atmosfär som staden har, kan vardagskulturen i Dubai beskrivas som mer 

traditionell och går i mycket trögare takt. Dubai är en muslimsk stad där religionen islam är 

starkt sammanvävd i samhällslivet. Muslimer tolkar Koranen bokstavligen som Guds ord och 

den muslimska traditionen är inte annorlunda i Dubai. För många besökare kan detta bli 

något utav en kulturchock då de måste anpassa sig och visa respekt för muslimska traditioner, 

lagar och regler (ibid). 

2.4.1 Sharialagar 
  
I jämförelse med den västerländska kulturen, skiljer sig synen på vad som anses vara 

acceptabelt i Dubai. Förenade arabemiraten är ett muslimskt land som styrs av sharialagar, 

vilka stöds av ett antal föreskrifter i Koranen. Dessa innefattar bland annat lagar och regler 

om klädsel, alkohol och äktenskap. De klädkoder som besökaren bör ta hänsyn till om hen 

väljer att besöka Dubai är bland annat att inte klä sig för utmanande. Det vill säga, täcka 

bröstkorg, axlar och inte bära för korta plagg. När det kommer till att konsumera alkohol, är 

det förbjudet att dricka och uppträda berusad på offentliga platser. Även synen på relationer 

och äktenskap kan för många människor från den västerländska kulturen kännas mycket 

främmande. Oavsett om ett par reser till Dubai som nykära, sambos eller gifta är det inte 

tillåtet att visa sin kärlek offentligt. Detta innebär att par inte får pussas, göra sexuella 

anspelningar eller gå hand i hand på offentliga platser. Vissa hotell i Dubai accepterar 
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exempelvis inte att en man och en kvinna som inte är gifta, delar hotellrum tillsammans. Här 

tar de inte hänsyn till om paret har gemensamma barn eller ifall de bor ihop som en familj i 

deras hemland. Enligt sharialagarna är homosexualitet strikt förbjudet. Väljer en besökare att 

inte respektera eller följa dessa lagar och regler kan påföljden eventuellt leda till 

fängelsestraff eller böter (Dubaicityguide, 2018). Vi anser att detta avsnitt är en relevant 

kontextuell faktor för vår analys av studiens resultat. Följande bakgrundsinformation är av 

betydelse för att vi ska kunna skapa oss en övergripande bild av den kultur som råder i Dubai, 

för att sedan kunna dra slutsatser kring hur de vill porträttera staden som turistmål.  

3. Tidigare forskning 
  
I detta avsnitt presenterar vi relevant forskning relaterat till vårt forskningsområde. Första 

delen berör elitdiskurser och skapandet av elit genom semiotik. Vidare behandlas forskning 

som undersöker lyxkonsumtion och lyxturism. Avslutningsvis redovisas forskning om 

marknadsföring i relation till den digitala utvecklingen och medier. 

3.1 Representationer av eliter och klassprivilegier 

I en studie av Thurlow och Jaworski (2017) kartläggs, med hjälp av både text- och fältdata, 

tre semiotiska landskap; Eventet Luxury Travel Fair i London, Burj Al Arab-hotellet i Dubai 

och sedan "Elite"- och "lyx" -märkningar från hela världen (Thurlow och Jaworski, 2017). I 

studien avser man att undersöka den diskursiva formationen och upprätthållandet av 

klassprivilegier och ojämlikheter i ett sådant semiotiskt landskap. Forskarna hävdar att det 

semiotiska landskapet av (super)elitresor vanligtvis är uppbyggd av en “till synes alkemisk 

blandning av språkliga, visuella, rumsliga och materiella resurser” (Thurlow och Jaworski, 

2017, s. 548). Genom att granska hur dessa resurser används, försöker de visa på varför 

dagens klassprivilegier organiseras och rationaliseras genom en så kallad “post-class” 

ideologi (ibid).  

 

Utifrån sin fältundersökning av hotellet Burj al Arab i Dubai, ställer sig Thurlow och 

Jaworski kritiska till många av de sätt som skapar distinktion. Det konstateras bland annat att 
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hotellets huvudentre med namnet "Welcome Center", inte uttrycker ett välkomnande till en 

speciellt stor grupp människor trots att ordet “Welcome” är allmänt igenkänt. Gruppen som 

denna interjektion riktar sig till inkluderar endast de personer som har uppfyllt vissa villkor; 

såsom bokning eller betalning av hotellets lyxsviter etc. De konstaterar utifrån sin 

genomgående analys att hotellets “Welcome Center” skapar dubbla budskap då den både är 

inbjudande och frånstötande.  

Vidare noteras att distinktion även skapas genom konnotationer med ett flertal texter och 

objekt som indexerar prestige och lyx. Dessa innefattar bland annat världskända kockar, 

internationella sportstjärnor och lyxiga varor och varumärken i överflöd. I sammanställningen 

av analysen, konstateras bland annat att Dubai har lyckats etablera sig som en viktig 

utmärkande markör för exklusiva resor och för elitens globala medborgarskap. De fastslår 

även att allmänheten berörs av elitdiskurser oavsett plats och att vi alla, på ett fördelaktigt 

eller ofördelaktigt sätt, är inblandade i de rådande formationer av klassprivilegier (Thurlow 

och Jaworski, 2017).  

Thurlow och Jaworski (2006) redogör i en annan studie för elitdiskurser, genom att studera 

hur eliter avbildas i språk. I följande studie genomför de en kritisk diskursanalys av 51 stora 

internationella flygbolag för att undersöka flygbolagens Frequent Flyer Programs 

(flygbolagens bonusprogram) och de “Business-Class”-tjänster som erbjuds. I studien 

refererar de till diskurser som ideologiska då de; (1) tolkar och utgör identiteter och 

relationer, (2) representerar och reproducerar system av tro och makt och (3) etablerar och 

upprätthåller strukturer av ojämlikhet och privilegium (Thurlow och Jaworski, 2006). Utifrån 

denna begreppsdefinition försöker de visa på hur alla dessa tre ideologiska processer är 

strategiskt implementerade i den semiotiska marknadsföringen av Frequent Flyer Programs 

(FFP). Forskningsintresset riktas framförallt mot hur dessa bonusprogram förhåller sig till ett 

grundläggande belöningssystem där "lojalitet" definieras och belönas till de som är 

medlemmar och som samlar bonuspoäng. Dessa program gör det möjligt för vanliga 

människor att bli stämplade som "elit" med vilket då status och privilegium tilldelas och 

regleras.  
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I sin analys undersöker Thurlow och Jaworski (2006) dels den sociala konstruktionen av 

"eliten" genom det semiotiska förverkligandet av “elit”-medlemskap och dels den normativa 

produktionen av lyx och privilegier ur maktcentrums perspektiv. I studiens sammanställning 

konstateras att det finns ett flitigt användande av flera diskursiva strategier i 

bonusprogrammen, vilka framgångsrikt skapar symboliskt kapital. Forskarna noterar att det 

finns ett aktivt och flitigt arbete bakom flygbolagens bonusprogram som bidrar till att 

allmänhetens uppfattning och syn på privilegium och distinktion breddas. Vidare trycker man 

på det faktum att eliten inte nödvändigtvis behöver ses som något materiellt och verkligt, utan 

att det snarare bör ses som ett normativt ideal eller en ideologisk process (Thurlow och 

Jaworski, 2006). 

3.2 Lyxkonsumtion  

  

Clark, Zboja och Goldsmith (2007) har tillsammans utfört en studie som jämför 

statussökande konsumenter med konsumenter som handlar utifrån behov, inom ramen för 

personliga, sociala och marknadsförebyggande faktorer. Denna forskning syftar till att 

förbättra förståelsen för dessa värdefulla konsumenttyper genom en empirisk undersökning 

(Clark et al., 2007). I studien undersöks människans behov av att uppnå social status.  Utifrån 

sin analys kommer de fram till att detta behov bottnar i en strävan efter att känna 

gruppmedlemskap, vilket både är nödvändigt och psykiskt tillfredsställande för människor. 

Gruppmedlemmar söker likhet med andra gruppmedlemmar för att accepteras i gruppen. 

Dock räcker det inte alltid med acceptans för en del eftersom vissa även vill bli igenkända 

och uppmärksammade i en grupp. En person med status kan definieras som en gruppmedlem 

som står högst i rang i en grupp baserat på prestige, ära och respekt vilket har beviljats av 

andra medlemmar (ibid).  

Forskarna menar på att statuskonsumtion skiljer sig från “normal” konsumtion då vissa 

produkter och varumärken kan generera status till konsumenterna. Eftersom statussökande 

konsumenter är villiga att betala höga priser för produkter som uppfattas förmedla status och 

prestige, är det en särskilt viktig aspekt för marknadsförare av status-produkter och 

varumärken (Clark et al., 2007).  
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Till skillnad från den statussökande konsumenten, beskrivs den lättsamma konsumenten som 

en individ som är inriktad på mer praktiska aspekter snarare än de ytliga aspekterna. Den 

lättsamma konsumenten väljer främst att köpa produkter baserat på hur användbara de är 

istället för produkter som förmedlar prestige och status. Det innebär dock inte att dessa 

konsumenter är mer sparsamma än de statussökande konsumenterna eller att de utesluter att 

köpa märkesvaror helt och hållet. Därmed är de lättsamma konsumenterna fortfarande 

värdefulla för marknadsförare även om det är något besvärligare att nå dem. Denna typ av 

konsument är även mindre oroad för att uppnå respekt i en grupp än att upprätthålla 

självrespekt. De lägger större vikt vid en inre känsla av vad som är rätt och fel och känner 

inget behov av social ställning eller popularitet. Sammanfattningsvis visar resultatet i studien 

på att statussökande konsumenter oroar sig över vad andra anser vara det bästa och mest 

prestigefyllda valen för att uppnå gruppstatus. Den lättsamma konsumenten fattar däremot 

köpbeslut baserat på vad hen faktiskt behöver och vilka egenskaper produkten uppfyller 

(Clark et al., 2007). 

 
3.3 Lyxturism 

Fei-Wen Cheng (2016) undersöker i en studie hur två olika lyxhotell representerar och 

marknadsför sig själva för att stärka sin varumärkesidentitet. Med hjälp av en multimodal 

diskursanalys undersöks hotellens varumärkesidentitet genom att både identifiera och jämföra 

kärnegenskaper för verbal- och bildkonstruktion. I textanalysen undersöks hur språklig 

konstruktion, med fokus på lexikala val, skapar en företagsidentitet. Med hjälp av verktyg 

från korpuslingvistiken försöker författaren i studien finna de huvudteman som är mest 

dominanta på hotellens olika webbsidor. Bildanalysen i studien fokuserar huvudsakligen på 

de representativa och interaktiva betydelserna av företagens bildval på webbsidorna. 

Gemensamt för båda lyxhotell-kedjorna, är att de väljer att belysa lokaliseringen av 

lyxhotellen i sin marknadsföring och då ofta som något mycket exklusivt, i anslutning till en 

egen ö och strand exempelvis. Fei-Wen Cheng uppmärksammar även båda hotellens betoning 

på integritet i sin kommunikation. I analysen framkommer däremot att hotellen använder sig 

utav olika diskursiva strategier för att bedriva marknadskommunikation. Detta blir påtagligt 

då valen av semiotiska resurser som används för att bygga upp sin varumärkesidentitet, 

skiljer sig åt (Fei-Wen Cheng, 2016).  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I studien noteras att texterna på hotellens webbsidor är interpersonellt konstruerade. Detta 

uttrycks i texten genom den frekventa användningen av "du", vilket indikerar på att hotellen 

vill förmedla en vänlig och gemytlig attityd gentemot läsaren. Sett på analysen av den stora 

mängd bilder som publicerats, visar resultatet även här en hög grad av interpersonalitet i 

materialet. Majoriteten av bilder som har publicerats uttrycker på olika sätt engagemang och 

jämställdhet. Genom sådana visuella semiotiska konstruktioner möjliggör man för potentiella 

kunder/besökare att visualisera hur det skulle vara att "vara där”. Även olika fotovinklar och 

perspektiv som bilderna är tagna ifrån kan ses som ett sätt att bjuda in beskådare att komma 

in i scenen och njuta av hela panoramat (Fei-Wen Cheng, 2016). Sammanfattningsvis visar 

resultatet på att båda två hotellkedjorna avser att främja den “estetiska erfarenheten” av att 

befinna sig på dessa platser. Resultatet styrker även det faktum att båda företagen försöker 

framkalla en distinkt känsla av exklusivitet och skapa sig en tydlig position på den globala 

marknaden för hotell och turism. Det är genom att skapa sig en differentierad bild av 

verksamheten, som man kan utmärka sig från konkurrenterna och därmed lyckas positionera 

sig på marknaden (Fei-Wen Cheng, 2016). 

3.4 Den digitala utvecklingen  

  

I många tidigare studier undersöks det hur guideböcker kan framställa en destination och hur 

dessa bidrar till att potentiella besökare lyckas skapa sig en bild av ett visst land eller stad. 

Bhattacharyya (1997) har genomfört en semiotisk analys av den mest populära guideboken 

om Indien, publicerad av Lonely Planet. Studien syftar till att undersöka allmänna egenskaper 

i bokens berättande stil, samt analysera bilder av Indien där fokus riktats mot hur 

lokalbefolkningen representerats. Bhattacharyya konstaterar att det är en konstruerad 

representation av Indien som framställs i guideboken och hon poängterar även att det finns en 

avsaknad av minst tre teman i Lonely Planets India. Det saknades dels en skildring av 

lokalbefolkningens vardagsliv och dagliga rutiner och dels en beskrivning av den 

sociokulturella utvecklingen och de kulturella sederna. Särskilt Indiens kulturella seder kan 

vara av stor betydelse för besökare att känna till (Bhattacharyya, 1997).  Iaquinto (2011) har i 

en annan studie också granskat Lonely Planets guideböcker. Studien har en induktiv 

forskningsinriktning och avser att undersöka guideböckernas förhållande till turism och 

turister (Iaquinto, 2011). Iaquinto understryker vikten av att vara uppmärksam på vem som 
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publicerar bilder och texter om en destination. Företag och redaktörer har en stor inverkan på 

det som publiceras eftersom de besitter makten att vända och vrida på texter och bilder till sin 

fördel. Den digitala utvecklingen har dock lett till att allmänheten kan få allt mer information 

om destinationer på internet och även givit människor möjligheten att skriva ut sina 

personliga åsikter om en destination. Detta har resulterat i att företag och redaktörer för 

guideböcker inte besitter samma makt idag som tidigare (ibid).  

Idag vänder sig allt fler människor till sociala medier före traditionella guideböcker, i 

synnerhet Instagram, när de vill finna bilder och information om en plats (Fatanti och 

Suyadnya, 2015). Som nämnts i tidigare avsnitt, är det vanligt att företag skapar officiella 

turismkonton på Instagram för att bedriva en mer effektiv marknadsföring. Detta fenomen 

undersöker Fatantia och Suyadnya (2015) i sin studie då de granskar hur Instagram blivit ett 

populärt medium för att främja turismen i Indonesien. Studien avser dels att beskriva det 

potentiella värdet som Instagram har för främjandet av turism i Indonesien och för att 

beskriva hur Instagram skapar ett varumärke av en destination genom fotografier (ibid). Här 

undersöker forskarna de två Instagramkontona @explorebali och @malangtouristguide. Både 

bilder och bildkommentarer granskas i studien där stor vikt läggs vid hur kommentarerna är 

skrivna eftersom de kan påverka turisters beslut att resa till platsen eller inte. 

Sammanställningen av det analyserade materialet visar på att Instagram medför många goda 

möjligheter för nya turistmål expandera. Det konstateras att Instagram och dess 

bilddelningsfunktioner bidrar till att användare får en ökad medvetenhet och ett ökat intresse 

för en destination (ibid). 

3.5 Slutsats av den tidigare forskningen 

  

I Thurlow och Jaworskis (2006; 2017) två studier teoretiseras eliten på olika, men 

användningsbara sätt. Genom dessa studier får vi en bättre bild av hur elitens makt verkar 

samt hur elitens värderingar, normer och privilegier kan ses som oundvikligen inflytelserika 

markörer av status, prestige och distinktion. Sådana markörer som kräver uppmärksamhet 

från de mindre privilegierade (icke-eliten). Då forskarna i en av studierna undersöker den 

sociala konstruktionen av "eliten", genom att dekonstruera maktcentrum, kan vi bättre förstå 

privilegium ur ett maktperspektiv. I den semiotiska analysen av de tre semiotiska landskapen, 
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framgår att eliten presenteras som något mer besläktat till ett livsstilsval snarare än något som 

människan föds in i. De konstaterar även att privilegium kan ses som en materiell, 

strukturerad verklighet som likväl är en diskursiv, dominerande formation som upprätthålls 

av en framåtsträvande ideologi (Thurlow och Jaworski, 2017). 

Clark et als (2007) studie om lyxkonsumtion bidrar med viktig information om varför folk 

känner en stravan av lyx och ett behov att uppnå status. Den tidigare forskningen om 

lyxkonsumtion visar på att människor tenderar att styra sina inköp av lyxvaror efter vad 

omgivningen förnimmer som status och prestige. I studien har det även kunnat fastställas att 

människans innehav av dyra statusprodukter ofta hänger ihop med identitetsskapande och att 

hen vill visa upp en viss bild av sig själv till andra. Med stöd i Fei-Wen Chengs studie, som 

undersöker lyxhotell, får vi en god insikt i konstruktionen och marknadsföringen av företags 

varumärkesidentitet. Studien ger oss en tydlig bild i hur semiotiska resurser används av 

företags webbplatser för att representera sin varumärkesidentitet som ett internationellt 

varumärke på global nivå. 

De tre studier som berör den digitala utvecklingen, visar framförallt på att sociala medier 

(Instagram) idag är mycket betydelsefulla när det kommer till att påverka turisters 

uppfattningar av en plats och val av resmål. Den digitala utvecklingen har lett fram till att 

sociala medier även givit privatpersoner en allt större makt idag, än företag och redaktörer, 

när det kommer till framställningen och representationen av en destination (Iaquinto, 2011). 

Sett på Instagramanvändare idag, är det numera dem som besitter makten att aktivt svara, 

delta och skapa innehåll om en destination. Detta bör nödvändigtvis inte ses som något 

negativt utan kan vara till stor fördel om användare varit nöjda med sin vistelse och väljer att 

dela detta med andra (Fatanti och Suyadnya, 2015). Då vår studie avser att undersöka Visit 

Dubais Instagramkonto, finner vi det viktigt att noga granska vem som är upphovsmannen 

bakom ett publicerat material samt om det eventuellt kan finnas dolda eller missvisande 

budskap. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

  

Följande avsnitt avser att presentera det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår 

studie. De teoretiska utgångspunkter som vi redogör för nedan är ekonomisk elitism, 

socialsemiotik samt kritisk diskursanalys. Vi bedömer dessa teorier som relevanta för vår 

analys. 

4.1 Iögonfallande konsumtion 

Den amerikanska sociologen och nationalekonomen Thorstein Veblen (1899) var den första 

att mynta begreppet conspicuous consumption (iögonfallande konsumtion) i sitt mest kända 

verk ”The Theory of the Leisure Class”. Begreppet Iögonfallande konsumtion hänvisar till 

den onödiga konsumtion av dyra produkter eller tjänster, i syfte för att manifestera status och 

rikedom (Veblen, 1967). Den iögonfallande konsumtionen innefattar en konsumtion som 

främst syftar till att väcka uppmärksamhet från omgivningen eller för att skapa en illusion av 

att vara mer förmögen än man egentligen är (ibid). Idén om iögonfallande konsumtion kan 

illustreras genom att en person överväger att köpa en dyr lyxväska framför en budget väska. 

Trots att alla väskor fyller samma funktion, det vill säga fungerar som en bärbar behållare för 

transport av föremål, riktar sig ändå användningen av en lyxväska uppmärksamhet mot 

personens ekonomiska välstånd, vilket tillför status.  

 

Begreppet användes av Thorstein Veblens (1967) för att förklara hur de nyrika amerikanerna 

under sin tid hävdade sin sociala makt och prestige inför andra. Veblen konstaterade att 

konsumtion av pråliga och dyrbara produkter blev ett verktyg för denna nya amerikanska 

överklass att markera sina privilegier och sin ekonomiska status på, samt särskilja sig från de 

övriga samhällsklasserna (ibid). Det blev även ett sätt för dem att markera vad som är av god 

smak så att man noga kunde skilja på fin och tarvlig konsumtion (Veblen, 1926). Begreppet 

bygger således på utvecklingen av det Veblen kallar för “den arbetsfria-klassen". Den 

arbetsfria klassen kan identifieras med den mest förmögna klassen i samhället. Det vill säga, 

samhällets absoluta elit. Med “arbets-fri” menas att desto rikare denna elit var, desto mer 

sysslolös blev den och allt mer fritid frigjordes. Den nya eliten som växte fram kom att bli en 

maktfaktor i samhället och deras tillgångar skapade en helt ny form av konsumtion, den så 
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kallade lyxkonsumtionen (Veblen, 1967). I boken “Den arbetsfria klassen”, som är en 

förkortad svensk översättning av Thorstein Veblens verk, beskrivs lyxkonsumtionen på 

följande sätt; 

 

          “Hela lyxkonsumtionen har till förutsättning att den för att öka konsumenternas    

           anseende måste bestå av överflödsvaror eller -tjänster. Det skulle inte ligga något    

          “hedersamt” i en konsumtion av nödvändighetsartiklar annat i jämförelse med rent   

           nödlidande människor.” (Veblen, 1926: 73).  

Veblens teori knyter ihop lyxkonsumtion med materiella privilegier i syfte att hävda sin 

sociala position och makt, samt visa på kunskap om den goda smaken. Ett fenomen som 

fortfarande kvarstår än idag. Det har givetvis skett stora förändringar sedan början av det 

tjugonde århundradet och det som han skriver om i sin bok “The Theory of the Leisure 

Class”. Den värld som Veblen skrev om skulle vi inte kunna uppleva igen. Men trots det, 

återstår ett konsumtionsbeteende som fortfarande tjänar till att särskilja en grupp människor 

från de andra som inte har råd att konsumera på samma sätt. Även om detta är gjort diskret, 

är många av oss i dagens samhälle skyldiga till att projicera känslor av underlägsenhet till de 

personer som inte kan konsumera på samma sätt som vi har visat att vi kan (Watson et al., 

2015). Detta berör oss inte enbart i den fysiska världen utan numera även i den digitala 

världen. 

4.2 Socialsemiotik  
  
Semiotik är ett samlingsnamn för läran om tecken, deras egenskaper och funktioner. 

Semiotiken undersöker hur människor skapar betydelse genom att kommunicera med olika 

tecken (Nordström, 2003). Inom den socialsemiotiska teorin framhävs, i jämförelse med 

traditionell semiotik, det sociala perspektivet. Grundaren av socialsemiotiken, Michael 

Halliday, motiverar för att allt som är betydelseskapande är socialt underbyggt och baserat på 

våra behov att skapa mening i en social kontext tillsammans med andra människor (Halliday, 

1978 se Björkvall, 2019). Detta innebär att därav språket realiseras utifrån det sociala 

sammanhanget. Betydelseskapande är inom det socialsemiotiska perspektivet alltid 

funktionellt och det är till följd av människans behov av att skapa betydelse, som vi genom 
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språk, bild och andra kommunikationssätt skapar resurser (funktionella uttryck). Oavsett 

kommunikationssätt behövs det resurser för att människor ska kunna uttrycka betydelse och 

för att kunna strukturera vår förståelse av vår omgivning. I jämförelse med semiotiken, talar 

man inom socialsemiotiken om semiotiska resurser istället för tecken (Björkvall, 2019). 

Semiotiska resurser beskrivs enligt Björkvall (2019) som det meningsskapande material som 

finns tillgängligt när vi kommunicerar för att vi ska kunna uttrycka betydelse. När dessa 

semiotiska resurser används på ett mer organiseras sätt, talar man istället om semiotiska 

modaliteter såsom bild-, skrift- och tal modaliteter (ibid). Enligt Kress (2010) kan forskare 

med ett socialsemiotiskt angreppssätt på kommunikation undersöka hur semiotiska resurser 

används av kommunikatörer för att kommunicera, antingen verbalt eller visuellt (Kress, 2010 

se Björkvall, 2019). I jämförelse med den traditionella semiotiken riktas intresset mot 

detaljerna såsom form och färg i en bild, men även korrelationen mellan dessa (Björkvall, 

2019). Med multimodal socialsemiotik ges möjlighet att även undersöka vilka modaliteter 

som används för att skapa mening och inte enbart hur de används (Machin och Mayr, 2012). 

Semiotiska resurser beskrivs som ideologiskt signifikanta då de bidrar till att både framställa 

och upprätthålla ideologier och sociala praktiker i samhället (ibid). För att bättre kunna förstå 

och undersöka syftet med en semiotisk resurs vid kommunikation, bör författaren dels ställa 

sig kritisk till hur den har använts tidigare och hur den har använts för kommunikation idag 

(Van Leeuwen, 2005). 

4.3 Kritisk diskursanalys (CDA) 

  

Kritisk diskursanalys (CDA) intresserar sig huvudsakligen för språkbruket och den språkliga 

konstruktionen av ordval, meningar och grammatiska strukturer i både det verbala språket 

och den skrivna texten. CDA är en metod som kan användas för att synliggöra underliggande 

diskurser och ideologier (Machin och Mayr, 2012). Metoden erbjuder forskare ett flertal 

verktyg för att exponera ideér, värderingar och åsikter som finns gömda i en text eller i ett tal 

(Hansen och Machin, 2013). Genom att analysera den språkliga uppbyggnaden av en text kan 

utövare av metoden kartlägga vilka ideologiska och politiska budskap som framhävs och 

vilka budskap som eventuellt döljs (Machin och Mayr, 2012). Inom CDA ses språket som ett 

medel för social konstruktion. Fokus riktas inte på språket i sig, utan på den lingvistiska 
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framställningen av kulturella och sociala strukturer och processer. De lingvistiska val som en 

skribent gör kan samspela med den eventuella ideologiska ståndpunkten i en text, vilket 

innebär att diskurser i förhållande till ideologi diskurser exkluderar vissa, och normaliserar 

vissa tendenser i samhället (ibid).   

Diskurs kan förklaras på många olika sätt av olika teoretiker, men är alltid central inom den 

kritiska diskursanalysen (Machin och Mayr, 2012). Enligt Van Leeuwen och Wodak (1999) 

bör diskurser förstås som inkluderande av deltagare, mål, värderingar, platser och beteenden 

(van Leeuwen och Wodak, 1999 se Machin och Mayr, 2012). Fairclough (2000) definierar 

istället diskurser som skapare av sociala värderingar och ideal i samhället, vilka bidrar till att 

en viss social verklighet skapas (Fairlough, 2000 se Machin och Mayr, 2012). Det är alltså 

genom språket som vi skapar den sociala världen. Diskursbegreppet tar avstånd från den den 

semantiska och grammatiska nivån, för att kunna förstå vad som händer när språkliga former 

används inom olika kulturella, sociala och situationer (Machin och Mayr, 2012). Diskurser 

kan också ge uttryck genom visuella element som förmedlas, det vill säga - betydelsen av de 

idéer, värderingar och identiteter. Genom semiotiska val i en text kan författare utmåla vissa 

saker som idealiska eller/och normativa. Det är först när diskursen blir vedertagen, som den 

förmedlar sociala värderingar och normer i samhället (ibid).  

Begreppet makt grundar sig på privilegierade tillgångar till sociala resurser som t.ex. 

utbildning och hälsa, vilka ger makt, status och inflytande som gör det möjligt att tvinga och 

kontrollera underordnade grupper. Maktbegreppet inom CDA syftar till att uppenbara vilka 

typer av maktförhållanden som skrivs ut direkt och indirekt i texter (Machin och Mayr, 

2012). Ideologi är ett annat centralt begrepp inom CDA och är skapat av den franska 

filosofen Destutt de Tracy (ibid). Ideologier kan beskrivas som representationer av världen 

och de innefattar olika sätt att tänka och se på den verklighet som vi lever i. Begreppet kan 

ses som en uppsättning idéer och övertygelser om hur världen fungerar och hur samhället ska 

organiseras. Ideologier återfinns främst i språk eftersom det är genom språket som människor 

vanligtvis delar sina åsikter och sin syn på hur världen fungerar. Ideologier är avgörande för 

vilka diskurser som blir allmänt accepterade i samhället. De döljer det ojäm samhället och 

begränsar vår syn och vårt tänkande kring vad vi kan göra åt det (ibid).  
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5. Material och metod 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för studiens material, metod samt relevanta 

analysbegrepp för analysen. Därefter presenteras en kortfattad beskrivning av 

tillvägagångssättet för utförandet av analysen. För att få ett djupare och mer kritiskt 

perspektiv av Visit Dubais Instagramkonto har en multimodal kritisk diskursanalys 

tillämpats. 

5.1 Material, urval och avgränsningar 

Materialet i analysen består av både bilder och tillhörande bildtexter från Visit Dubais 

officiella Instagramkonto. Totalt 18 stycken bilder samlades in 2019-04-17, vilka är 

publicerade på Instagram inom tidsspannet 2018-10-24 - 2019-03-29. Detta tidsintervall 

grundar sig på det faktum att vi vill studera fenomenet i nutid och generera en så uppdaterad 

forskning som möjligt. Den urvalsmetod som tillämpats är ett strategiskt urval, som enligt 

Bryman (2011) innebär att forskaren på ett strategiskt sätt väljer ut ett material som mest 

sannolikt kommer att frambringa mest data för att besvara studiens frågeställningar (Bryman, 

2011). För att kunna skapa oss en så bred och rättvis bild av hur de sociala aktörerna 

representeras på Dubais officiella turismkonto på Instagram, har sådana bilder som inkluderar 

sociala aktörer i olika kontexter valts ut. Vårt urval består därav endast av bilder där sociala 

aktörer förekommer, vilka också innefattar många olika aspekter och perspektiv på staden 

Dubai. Detta urvalskriterium går i linje med studiens syfte och hjälper oss att få fram relevant 

information för att besvara våra frågeställningar. Då vi väljer att undersöka hela kontexten, 

genom att studera både den lingvistiska och visuella uppbyggnaden av materialet, får vi fram 

ett resultat som tillåter oss att bättre förstå hur Dubai vill framställas som ett turistmål. 

Bildkommentarer har exkluderats i analysen eftersom denna studie inte ämnar genomföra en 

undersökning ur ett mottagarperspektiv. Även hashtags har utesluts då dessa inte bidrar med 

någon meningsfull information för vårt syfte. Genom att utesluta bildkommentarer och 

hashtags i vår analys bidrar detta till ett resultat som exkluderar väsentliga aspekter, såsom 

användares kritik och inställning till bilderna etc. Vidare kommer rörliga bilder inte att 

inkluderas i materialet.  
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5.2 Multimodal kritisk diskursanalys  
  

Studien utgår från en kvalitativ text- och bildanalys där en multimodal kritisk diskursanalys 

(MCDA) appliceras. Vi avser att väva samman bildanalysen med textanalysen och utifrån ett 

kritiskt angreppssätt analysera det insamlade materialet. Med denna analysmodell tillåts vi att 

studera bilder och texter på ett djupare plan för att se hur dessa skapar mening. Metoden 

möjliggör även för oss att undersöka hur olika diskurser kommuniceras via semiotiska 

resurser, samt hur de semiotiska resurserna fungerar för att skapa betydelse. På så sätt 

kommer vi att kunna undersöka om bild och bildtext samspelar eller om bilder kan förstås 

utan de tillhörande bildtexterna. 

MCDA är en kritisk diskursanalys (CDA) med multimodala inslag. Den främsta skillnaden 

mellan metoderna är att CDA, till stor del, fokuserar på verbal och skriven text medan 

MCDA huvudsakligen intresserar sig för de hur de lingvistiska och visuella elementen 

samverkar för att skapa betydelse (Machin, 2007). Gemensamt för båda metoderna är att de 

ser olika kommunikationsformer som socialt konstruerade, vilket innebär att språklig- såväl 

visuell kommunikation formar och formas av  sin omgivning (ibid). Metoden kan beskrivas 

som ett socialsemiotiskt tillvägagångssätt till visuell kommunikation vilken möjliggör för 

analys av både lingvistiska- och visuella element (Machin och Mayr, 2012). Den multimodala 

kritiska diskursanalysen berör inte enbart hur kommunikation genom språk skapar betydelse, 

utan även hur semiotiska resurser används för att skapa mening (ibid).  

 

Med hjälp av ett kritiskt angreppssätt kan vi fördjupa oss i materialet för att synliggöra de 

underliggande och förgivettagna diskurser och budskapen (Machin, 2007). De semiotiska 

resurser som kommer att behandlas i denna studie är: det lingvistiska (språkets funktion) och  

det visuella (symboler, omgivning, personer och objekt). Fördelen med att tillämpa en 

multimodal kritisk diskursanalys är att metoden tillför välutvecklade verktyg, som gör det 

möjligt för oss att utföra en systematisk och kritisk analys av materialet. Materialet som i vårt 

fall består av Instagrambilder, är multimodala eftersom de består av både visuellt och 

skriftligt innehåll, i form av en bild och tillhörande bildtext. För att koppla åter till vårt syfte, 

kommer MCDA vara användbar för att kritiskt kunna granska och analysera den implicita 

innebörd som finns i Visit Dubais Instagrambilder (ibid).  
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5.2.1 Metodkritik 

Svårigheter med att använda MCDA som metod i en kvalitativ undersökning är att analysen 

tenderar att bli för personligt tolkad och vinklad. Det är därför viktigt att vara saklig och 

transparent vid observation och tolkning av de insamlade materialet. Kritik som ofta riktas 

mot den kvalitativa metoden, är att den kan vara svår att replikera och generalisera till en hel 

befolkning (Bryman, 2018). Vi är väl medvetna om att våra egna förkunskaper om sociala 

medier kan påverka objektiviteten i studien. Det faktum att vi båda är medvetna om hur 

klimatet på sociala medier fungerar och hur de “perfekta” bilderna framställs, kan ses som en 

fördel i denna studie. Detta gör att vi kan distansera oss bättre och på så sätt ha en mer kritisk 

syn på det vi studerar. 

5.2.2 Analysbegrepp  
  

Detta avsnitt ämnar ge en genomgång samt förklara viktiga analysbegrepp som är 

nödvändiga för studien. Denotation och konnotation är två centrala begrepp som semiotikern 

Roland Barthes (1977) använder i sin modell för semiotisk bildanalys (Barthes 1977 se 

Ekström och Larsson, 2010). Denotation är den första nivån för analys inom semiotisk metod 

och syftar till den självklara meningen, det vi faktiskt ser i en bild. Den andra nivån i 

bildanalysen benämns som konnotation och avser de kulturella associationer som kan utläsas 

av en bild (ibid). Konnotation syftar till att tolka den djupare meningen av en bild och handlar 

om de sociala normer och kulturella associationer som kan utläsas i bilden. Konnotationer 

kan därmed beskrivas som de underliggande betydelser i en bild, vilka kan synliggöras 

genom en analys av dess olika element (Barthes 1977 se Ekström och Larsson, 2010). Ett sätt 

att undersöka de visuella elementen i bilder och texter är genom Ikonografi (Machin och 

Mayr, 2012). Vid en ikonografisk analys studeras de enskilda elementen i det visuella 

materialet, såsom objekt och miljö, samt vilka idéer och värderingar dessa element 

kommunicerar. På detta sätt undersöks även vilka diskurser som framhävs och förstärks. Tre 

grundläggande begrepp vid en sådan analys är attribut, settings och salience (ibid). 
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Attribut används för att gestalta eller identifiera ett objekt eller en person. Hur idéer och 

värden kommuniceras genom objekt och hur de representerade är av intresse när attribut 

undersöks. Vid analys av objekt ska betydelsen av alla objekt tas i beaktande (Machin och 

Mayr, 2012).  

Settings innefattar det som syns i omgivningen av en bild. Beroende på vilken miljö eller 

vilket sammanhang en bild är tagen i, kan den konnotera olika saker. Settings används för att 

avläsa vad som kommuniceras genom allmänna idéer, diskurser, identiteter och värden. 

Omgivningen i en bild kan ge betraktare en idé om vad som utspelar sig, utan att det skrivs ut 

explicit (Machin och Mayr, 2012).  

Salience är ett annat analysbegrepp som handlar om hur olika element och funktioner i bilder 

kan vara konstruerade för att få vår uppmärksamhet eller vara av betydelse. Olika element i 

en bild kan t.ex. få en ljusare färg eller en central position i syfte för att dra till sig 

uppmärksamhet. På så sätt skapas olika hierarkier av betydelse (Machin och Mayr, 2012). 

En vanlig lingvistisk analysform inom CDA kallas för lexikala val. Lexikala val är en 

semiotisk resurs som syftar till de ord som används i en text. De lexikala val som författaren 

gör är avgörande för vilken social verklighet som skapas. Vid en sådan analys undersöks 

valet av ord som har använts i texten samt om vissa ord används mer frekvent än andra. En 

annan aspekt som undersöks vid lexikala val, är om och i så fall hur författare kommunicerar 

eller uttrycker auktoritet i en text. Det är vanligt att författare vill försöka influera sina läsare 

genom påståenden och uttalanden och på så sätt utöva en viss typ av makt över sina läsare 

(Machin och Mayr, 2012). 

För att kunna undersöka framställningen av sociala aktörer, studerar man hur personer 

presenteras i den aktuella texten och i det visuella materialet (Machin och Mayr, 2012). Vid 

analys av texten undersöks på vilket sätt författaren med ord valt att beskriva och presentera 

de sociala aktörerna. Här undersöks bland annat om personen i fråga har identifierats, 

kategoriserats eller skildrats på ett visst sätt av författaren. Faktorer att analysera är kön, 

religion, ras, ålder och klass. Vid analys tas även i beaktning ifall personerna namnges eller 

anonymiseras och om de skildras som individualister eller kollektivister. Intresse ligger också 
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vid att studera om de sociala aktörerna förenas med någon statistik i texten. För att istället 

studera den visuella framställningen av sociala aktörer, analyseras bland annat avståndet till 

personen i bilden och kameravinklar. Personens placering i bilden är också av betydelse för 

att förstå hur makt manifesteras i bilden. Det vill säga, om personen visas uppifrån, 

underifrån, från sidan eller bakifrån (ibid).  

5.2.3 Tillvägagångssätt  
  
Analysen inleds med en tematisering av de huvudteman som kunde identifieras utifrån vårt 

insamlade material. Varje huvudtema exemplifieras med de bilder som främst tydliggör 

temat, men kan likväl ingå i flera av de angivna huvudteman. Vi fortsätter därmed vår analys 

med att undersöka vad bilderna denoterar, för att sedan studera vad de konnoterar. Detta gör 

vi med hjälp av följande analysbegrepp; attribut, salience, settings, framställning av sociala 

aktörer och lexikala val. Utifrån dessa analytiska verktyg undersöker vi representationen och 

framställningen av de sociala aktörerna i både text och bild. I analysen riktas fokus mot hur 

de sociala aktörernas utseende, i vilken miljö de befinner sig i, vilka objekt som finns i bilden 

samt vad dessa konnoterar. Sambandet mellan bild och text analyserades även för att se ifall 

bilden får en ny betydelse tillsammans med texten. Slutligen kunde analysen sammanställas 

och olika diskurser kunde utläsas från materialet. Vid analys av det visuella materialet, 

studerades hur de sociala aktörerna representeras och framställs. Här riktades fokus på de 

sociala aktörernas utseende och i vilka miljöer de befinner sig i. Det lades även stor vikt vid 

att analysera kameravinklar och de objekt som finns i bilderna, samt vad dessa konnoterar.  

5.3 Reliabilitet och validitet  
  

Två av de viktigaste kriterierna för bedömning av kvantitativ och kvalitativ forskning är 

reliabilitet och validitet (Bryman, 2018). Reliabilitet är ett forskningskriterium som handlar 

om tillförlitligheten i en studie och berör frågan om huruvida studien är replikerbar eller inte. 

Validitet innebär huruvida det resultat som en studie har genererat är giltigt eller inte. Det vill 

säga, validitet berör frågan om forskaren mäter det som hen avser att mäta. Inom kvantitativ 

forskning är validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att forskare ska kunna skapa sig en 

bild av kvaliteten på en undersökning. Det finns däremot skilda uppfattningar mellan 
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kvalitativa forskare kring huruvida relevanta dessa begrepp är då man vanligtvis inte 

intresserar sig för mätningar inom kvalitativ forskning. Medan vissa menar på att 

tillämpningen av dessa kriterier bör accepteras menar andra på att de bör förkastas (ibid).  

Inom kvalitativ forskning kan reliabilitet förklaras genom de två begreppen intern reliabilitet 

och extern reliabilitet (Bryman, 2018). Intern reliabilitet handlar om att 

forskningsmedlemmarna är överens om hur materialet ska tolkas och analyseras i en studie. 

Med extern reliabilitet menas i vilken utsträckning en studie kan replikeras vid ett annat 

tillfälle. Extern reliabilitet kan många gånger vara svårt att uppfylla då det krävs att 

tillvägagångssättet beskrivs av forskaren på ett mycket tydligt och begripligt sätt så att 

forskningsstudien kan replikeras. Kriteriet kan även ses som svårt att uppnå då det är omöjligt 

att “frysa” en social miljö (ibid). Vi är medvetna om denna problematik och strävar därför 

efter att ge noggranna beskrivningar av de valda analysbegreppen, samt ge en tydlig koppling 

till vår teori och metod. Den interna reliabiliteten är av särskilt stor vikt när man är fler än en 

som utformar en studie. Genom att utföra analysen tillsammans kan vi säkerställa att båda är 

överens och att det insamlade materialet tolkas och analyseras på samma sätt i studien.   

På liknande sätt som reliabilitet delas in i två begrepp, kan även validitet delas upp i intern 

validitet och extern validitet (Bryman, 2018). Med intern validitet menas hur väl forskarens 

observationer och teoretiska begrepp och idéer som hen utvecklat överensstämmer. Extern 

validitet handlar om i vilken utsträckning studien kan generaliseras till andra sociala 

situationer och miljöer. Intern validitet uppnås i studien då vi applicerar de analysbegrepp 

som presenteras i vår metod, MCDA. Detta kriterium stärks även av att vår metod är en 

vidareutveckling av den teorin vi har valt att applicera på studien, CDA, och att begreppen är 

tätt sammanbundna med teorin. På detta sätt stärks våra resultat och slutsatser. Sett på extern 

reliabilitet i kvalitativ forskning, kan detta många gånger bli problematiskt att uppfylla då 

urvalet ofta är begränsat (ibid). I vår studie kan det uppstå svårigheter med att nå extern 

reliabilitet då resultatet blir svårt att generalisera till andra situationer. Vi kan endast uttala oss 

om det utvalda materialet i studien, vilket är ett litet empiriskt material. Med detta i åtanke 

eftersträvar vi inte att göra en generalisering av resultatet i denna studie, utan vi syftar främst 

till att fördjupa oss i ett problem. 
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Istället för validitet och reliabilitet har det tagits fram alternativa kriterier för att bedöma och 

värdera kvalitativa studier, där ett utav dessa är tillförlitlighet (Bryman, 2018). Tillförlitlighet 

berör frågan gällande om en studie är tillförlitlig, vilket bedöms utifrån fyra stycken 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Genom dessa delkriterier bedöms bland annat ifall forskningen har utförts i 

enlighet med de regler som finns, om forskare uppfattat verkligheten korrekt och om 

forskningsprocessen redogörs på ett korrekt och fullständigt sätt (ibid). Sett på 

tillförlitligheten i vår studie, har vi kontinuerligt försökt att vara konsekventa och 

transparenta så att inte våra personliga värderingar och subjektiva bedömningar får utrymme i 

uppsatsen.  

6. Resultatredovisning av analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av analysen att redogöras. Genom att använda 

analysbegreppen attribut, settings, salience och lexikala val har vi undersökt hur detta 

framkommer och hur de sociala aktörerna framställs. Analysen är indelad efter fyra 

huvudteman som identifierades; Lyxen blir din vardag, En stad för äventyraren, Staden där 

allt är möjligt och Celebriteter i Dubai. 

6.1 Lyxen blir din vardag 

I vårt material, som består av 18 Instagrambilder, kan vi se att de sociala aktörerna alltid 

befinner sig i mycket unika och exklusiva miljöer. Studerar vi den denotativa nivån, kan vi i  

bild 1 se en kvinna klädd i en vit morgonrock och med en handduk lindad runt håret. Kvinnan 

sitter ner i en fåtölj med en kopp kaffe i händerna och tittar ut genom det stora fönstret med 

en vy över staden Dubai. Här syns världens högsta byggnad, Burj Khalifa, på avstånd. 

Undersöker vi salience i bilden kan vi se att hotellrummet är mörkt, medan fönstret som 

skymtar Burj Khalifa lyses upp av solen och den blå himlen. Detta gör att vår 

uppmärksamhet genast dras dit. Attribut såsom de stora och höga fönstren, den ljusa 

inredningen, morgonrocken och kaffet indexerar tillsammans en känsla av lyx (Machin och 

Mayr, 2012).  
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Bildtexten till bild 1 informerar läsaren om att det är måndagmorgon och att kvinnan i bilden, 

vid namn Nina, har hela dagen för sig själv. Texten uppmanar även läsaren att göra som 

henne då det står; “Take a cue from Nina and indulge in pure bliss and serenity, soaking in 

sweeping views of the city with a warm cup of latté”. Bildtexten antyder att Nina inte ska till 

något jobb denna morgon, utan bara kommer ta det lugnt och unna sig tid för sig själv. Att 

kvinnan bor på ett av Dubais femstjärniga hotell förstår vi först när vi läser hotellets namn 

som angetts vid bilden. Detta indikerar på att kvinnan har råd att bo på hotellet, vilket 

konnoterar rikedom och status (Clark et al., 2007). Som Clark et al (2007) tidigare kunnat 

fastställa i sin studie, tenderar människor att styra sina lyxrelaterade inköp efter vad 

omgivningen uppfattar som status och prestige (ibid). Det blir därav påtagligt att Visit Dubai, 

på ett strategiskt sätt, försöker utnyttja detta i sin marknadsföring för att framställa Dubai som 

ett turistmål där besökaren realiserar hög status.   

Även i bild 2 kan vi se hur Visit Dubai framställer en dag på stranden som något som skiljer 

sig från den typiska stranddagen på semestern. Det vill säga, en strand där vi vanligtvis finner 

mycket människor och täta parasoller. På bilden syns en man, sittandes på en solstol med hela 

stranden för sig själv. Mannen är omgiven av ljus sand, blått vatten och i bakgrunden reser 

sig det sjustjärniga lyxhotellet Burj Al Arab högt. Att befinna sig på stora luftiga platser kan 

många gånger associeras med lyx (Machin och Mayr, 2012). Även det faktum att mannen 

ligger ner på stolen och är själv på stranden konnoterar avkoppling och avskildhet. 

Tillsammans med den rena stranden och det stora moderna lyxhotellet som ligger på en egen 

ö, framställs en unik och lyxig miljö för avkoppling. Studerar vi bildens salience, blir det 

tydligt att hotellet avsiktligt centrerats i mitten för att dra till sig betraktarens uppmärksamhet. 

Burj Al Arab, med sin form av ett segel, kan även ses som en symbol för Dubai idag.  

 

Läser vi den tillhörande bildtexten i bild 2, förstår vi att stranden som mannen befinner sig på 

är en privat strand som endast hotellets gäster får ta del av. Vetskapen av att stranden tillhör 

Burj al Arab gör det därmed uppenbart att inte vem som helst får besöka platsen, utan endast 

de besökare med mycket god ekonomi. Stranden blir därmed inbjudande för den mindre 

grupp som har råd att bo på hotellet samtidigt som den för många förblir en lyxdröm.  
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Bilderna representerar en livsstil som innebär att människan får känna sig högklassig och 

separerad från andra, det vill säga medelklassen. Att använda semiotiska resurser för att 

framställa denna typ av livsstil i bilder, beskrivs av Thurlow och Jaworskis (2006) som ett 

sätt att avbilda eliter på. I bildtexten beskrivs stranden som “avskild och ren” samt att det är 

en strand där besökaren kan “lämna världen bakom sig och koppla av”. Dessa lexikala val 

används främst för att framställa platsen som en flykt från vardagslivet och istället som en 

inbjudan till en idyllisk miljö där avkoppling och lyx står i fokus. Det nämns även i texten att 

stranden har namnet “Secret Beach”. Utifrån strandens namn uppstår en känsla av mystik, 

vilket fångar läsarens intresse samt nyfikenhet av att vilja besöka denna hemliga plats. 

Utifrån settings, blir det tydligt att den omgivning som visas i Visit Dubais bilder skapar 

märkbara konnotationer med lyx och rikedom. De sociala aktörerna visar upp en vardaglig 

glamour. Det blir märkbart att den glamourösa livsstilen ska framställas som något 

allmängiltigt och något som turisten kan förvänta sig att efterleva när hen besöker Dubai. 

Lyxen blir därmed ett faktum och något självklart som finns runt hörnet överallt i hela staden. 

Följande bilder (bild 1 och 2) är tydliga exempel på hur denna lyx och glamour blir en 

självklar del av vardagen i Dubai. 

! "  

 Bild 1                                                               Bild 2             

6.2 En stad för äventyraren  
  
Medan vissa av Visit Dubais bilder visar upp sociala aktörer i en lugn och rofylld miljö, där 

njutning och avkoppling står i fokus, så visas även bilder upp på de sociala aktörerna i en mer 

äventyrslysten miljö. Vi finner att majoriteten av bilderna är på sociala aktörer som utför 
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någon form av extraordinär aktivitet eller som besöker en storslagen attraktion. Dubai 

presenteras på detta sätt som en innovativ stad som ligger i framkant med att erbjuda 

nydanande, ikoniska och de mest spänningsfyllda turistattraktionerna. 

I bilderna 3 och 4 kan vi se sociala aktörer utföra olika typer av aktiviteter, såsom att åka 

vattenskoter och hoppa fallskärm. Både vattenskotern och fallskärmen är attribut som här 

konnoterar äventyr och fartfylldhet. Det faktum att bilderna är tagna på personerna i stunden 

gör att bilderna framstår som mer levande och dynamiska (se bild 3 och 4). I bild 3 ser vi en 

ung man som kör vattenskoter i ett vattenlandskap där även Dubais sjustjärniga hotell Burj al 

Arab syns i bakgrunden. Att åka vattenskoter i en sådan unik och spektakulär miljö gör att 

själva aktiviteten framstår som exklusiv i sitt slag och blir därmed utmärkande för Dubai. I 

bild 4 ser vi två män som hoppar fallskärm över den konstgjorda ön The Palm Jumeirah 

utformad som ett stort palmträd. Männen ler mot kameran och visar tummen upp, vilket 

konnoterar att de gillar det dem gör och att de har en positiv samt tillfredsställande 

upplevelse. Genom en kameravinkel ovanifrån tillåts betraktaren att se hela panorama 

perspektivet av både fallskärmshoppare i luften och The Palm. Bilden blir härigenom 

effektfull och aktiviteten sticker ut. Fallskärmshoppning konnoterar mod och äventyrlighet, 

vilket tillsammans med The Palm i bakgrunden förstärker exklusiviteten med att hoppa 

fallskärm i just Dubai. Att utföra dessa aktiviteter, såsom fallskärmshoppning och 

vattenskoter, i sådana utmärkande och attraktiva miljöer gör att Dubai framställs som en 

metropol fylld med förstklassiga aktiviteter.  

De lexikala valen i bild 3 utmärker sig genom att man skriver på följande sätt: “Why walk on 

the water when you can fly?” och “Take to the streets or hit the waves, there are no stop signs 

and there is no final whistle”. Bildtexten är kaxigt skriven och upplyser läsare om att inte låta 

sig hindras av något för att uppnå sina mål eller för att åstadkomma något i livet. I bild 4 låter 

skribenten läsaren veta att Dubai är staden där hen kan ta äventyr till “nya nivåer”. Dubai 

framstår som staden där turisten erbjuds spektakulära aktiviteter utöver det vanliga.  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Bild 3                                                            Bild 4                                                                           

Vi finner även många gånger att de sociala aktörerna befinner sig i miljöer utöver det vanliga. 

I bilderna 5, 6 och 7 visas de kända turistattraktionerna Dubai Aquarium & Underwater Zoo, 

Dubai Butterfly Garden och Miracle Garden. Dessa är tre attraktioner vars miljöer kan 

beskrivas som sagolika och drömska till utseendet. I bild 5 ser vi ett par som håller varandra 

hand i hand, gåendes genom en undervattenstunnel där många olika fiskarter simmar runt 

dem. Då bilden är tagen i stunden, skapas här en känsla av att de sociala aktörerna ska 

ledsaga oss in i den idylliska undervattensmiljön. I bilden får vi inte ögonkontakt med någon 

av de sociala aktörerna. De riktar sina blickar mot varandra och har båda ett leende på 

läpparna, vilket konnoterar glädje och lycka. Uppmärksamhet riktas främst på den unika 

miljö som de befinner sig i och inte på den sociala interaktionen mellan dem.                         

I bild 6 ser vi en kvinna i Dubai Butterfly Garden som är omringad av mycket grönska och 

blommor. Kvinnan tittar ner på sina kupade händer där några fjärilar har sattit sig. Med all 

den gröna växtlighet framstår miljön som sagolik och fridfull. Fjärilarna konnoterar lycka och 

glädje, vilket tillsammans med omgivningen inger en drömsk och nästintill förtrollande miljö. 

Bildtexten förstärker detta genom att använda lexikala val som “bli trollbunden av över 

15,000 arter av fjärilar” och “magisk miljö av blommor”. Även i bild 7 kan vi se hur en 

spektakulär miljö skildras i Visit Dubais bilder. Här ser vi en kvinna som står med ryggen 

mot kameran och betraktar en plantering i form av en jättelik nallebjörn som håller i ett stort 

rött hjärta. Den perfekt trimmade nallebjörnen är detaljrik och inger en känsla av perfektion 

och exklusivt handarbete. Kvinnan är omgiven av en färgglad miljö av blommor och växter, 

som tillsammans med den klarblå himmelen skapar positiva känslor. Detta överflöd av 

blomster täcker majoriteten av bilden och döljer det faktum att trädgården finns placerad mitt 
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ute i öknen. Platsen presenteras därigenom som en sagolik plats med exklusiv karaktär. I alla 

de tre bilderna (5, 6, 7) bidrar bildtexterna med fakta och information om attraktionerna. 

Något som inte går att förstå genom att endast betrakta bilderna. Att Miracle Garden har en 

area på 72 000 kvadratmeter och består av närmare 50 miljoner blommor är inget som 

betraktaren kan förutsäga genom att endast titta på bilden. De lexikala val som används i 

bilderna lyckas även höja platsens värde. Med den fakta som anges framstår 

turistattraktionerna som högklassiga och utmärkande. Exempelvis beskrivs det i bild 5 att 

Dubai Aquarium rymmer 10 miljoner liter vatten och är ett hem åt 33,000 vattenlevande djur 

från över 200 arter.  

  

! " !  
Bild 5                                              Bild 6                                            Bild 7 

6.3 Staden där allt är möjligt   
  

Oavsett om de sociala aktörerna utför någon form av aktivitet eller bara kopplar av i staden, 

så finner vi dem placerade i många olika typer av attraktiva miljöer. I både bild 8 och 9 kan vi 

se två unga kvinnor i miljöer som ser ut att vara på två helt olika platser i världen. Medan en 

kvinna sitter på en kamel mitt ute i öknen och blickar ut över sanddynerna, befinner sig den 

andra kvinnan på en takterrass mitt i stadskärnan. Här blickar hon istället ut över höga 

skyskrapor och byggnader och kontrasten mellan miljöerna i bild 8 och 9 blir därmed 

utmärkande. Undersöker vi bilderna 10 och 11 kan vi även här se en väsentlig skillnad i hur 

miljöerna skildras i Visit Dubais bilder. Bild 10 visar upp en kvinna i full vintermundering 

och som åker snowboard i en skidbacke, omgiven av ett vitt snölandskap. I bild 11 ser vi 

istället en man iförd endast ett par badshorts som står på en lång brygga mitt i en gigantisk 

swimmingpool med klarblått vatten. Medan omgivningen i bild 11 efterliknar en typisk 

sommarmiljö på semestern, visar bild 10 upp en vintermiljö som återigen blir utmärkande för 

!30



staden Dubai. Alla dessa olika miljöer som åskådliggörs i vårt insamlade material, skapar 

tillsammans en mångsidig bild av Dubai som indikerar på lyxen att kunna uppleva flera typer 

av semesterresor i en och samma stad. Oavsett om besökaren längtar efter kyla och vinter på 

semestern eller sol och värme, så visar Visit Dubais bilder på att besökaren kan uppleva båda 

när hen reser till Dubai. Denna mångsidiga bild av Dubai som visas upp, bidrar till att Visit 

Dubai lyckas skapa en mångfacetterad bild av staden som sticker ut på marknaden och 

särskiljer sig från konkurrenterna. Fei-Wen Cheng (2016) menar att det är genom 

differentiering som företag kan skapa en distinkt känsla av exklusivitet och på så sätt 

åstadkomma en tydlig position på den globala marknaden för hotell och turism (Fei-Wen 

Cheng, 2016). På detta sätt framställs därmed staden som ett turistmål för alla typer av 

turister.  

" " ! !  
 Bild 8                              Bild 9                              Bild 10                             Bild 11                          

6.4 Sociala aktörer i relation till staden  
  

Visit Dubai använder sig kontinuerligt av bilder tagna ur ett objektivt bildperspektiv vilket 

tillåter betraktaren att ta del av stadens omgivning på avstånd. Genom att iaktta bilden på 

detta sätt kan betraktaren skapa sig en bättre förståelse kring hur gigantiska byggnaderna i 

staden faktiskt är i proportion till människorna. De sociala aktörerna framställs ofta som 

minimala i förhållande till de stora sevärdheter som visas i bilderna (se bild 12, 13, 14). 

Uppmärksamhet riktas därav inte på den sociala aktören, utan istället på det stora lyxbygge 

som finns i bakgrunden. I majoriteten av Visit Dubais bilder centreras de sociala aktörerna i 

mitten, precis framför de skyhöga konstruktionerna och byggnaderna. På detta sätt förstärks 

storleksförhållandet mellan dem markant. Byggnaderna i Visit Dubais bilder upplevs därför 

som oerhört mäktiga och det skapas således en mycket mer kraftfull skildring av staden 

Dubai.  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I bild 14 kan vi se en kvinna i profil, stående på en takterrass med en stor bukett av 

guldfärgade ballonger i handen och som tittar ut över staden Dubai. Bland byggnaderna reser 

sig världens högsta byggnad Burj Khalifa upp mot skyn. Kontrasten mellan Burj Khalifa, den 

sociala aktören och de övriga byggnaderna i bilden blir mycket påtaglig, då man med blotta 

ögat själv kan se hur storslagen byggnaden är. Storleksförhållandet mellan både Burj Khalifa 

och kvinnan och de resterande byggnader, konnoterar på detta sätt byggnadens överdådighet 

och stadens prakt. I texten används lexikala val för att uppmärksamma firandet av den 

internationella kvinnodagen. Texten är skriven som en hyllningstext till kvinnan, där fokus 

inte riktas mot Burj Khalifa utan mot kvinnor generellt. I texten används starka verb som 

know, be och raise för att lyfta kvinnan och hylla henne för att vara en stark aktör. Bilden får 

därmed en ny innebörd först när vi läser bildtexten.  

  

" " !  
Bild 12                                           Bild 13                                          Bild 14 

Ett annat vanligt förekommande bildperspektiv är ett som visar de sociala aktörerna och 

konstruktionerna underifrån. I bilderna 15 och 16 kan vi se att de sociala aktörerna är 

centrerade till vänster och tittar upp mot de jättelika sevärdheter som finns placerade i mitten 

i vardera bild. Fokus riktas återigen bort från personerna och istället på de toppmoderna 

konstruktionerna som reser sig majestätiskt mot den blå himlen. Denna bildvinkel gör att 

motivet i bilderna ser stora och överlägsna ut och används många gånger som ett sätt för att 

förstärka makthavares makt visuellt (Machin och Mayr, 2012). På detta sätt framstår de 

sociala aktörerna som små och obetydliga i förhållande till de mäktiga byggnaderna och 

Dubai skildras därmed som en mäktig stad. 

Vi får sällan ögonkontakt med de sociala aktörerna i bilderna. De står oftast vända med 

ryggen eller axeln mot kameran och blickar ut på den sagolika eller exklusiva omgivningen. 

På detta sätt skapas en känsla av att bilderna är tagna mitt i ett ögonblick och därav upplevs 
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dem inte som iscensatta. Det skapas således en känsla  av ett “verkligt ögonblick” när vi tittar 

på dessa bilder. Machin och Mayr beskriver att bilder tagna på personer bakifrån, indikerar på 

att betraktaren får möjlighet att beskåda samma världsbild som den sociala aktören i bilden 

(Machin och Mayr, 2012). Detta stämmer väl in på Visit Dubais bilder och vi kan även se att 

de sociala aktörerna fungerar som en visuell referens till sevärdheterna, för att förstärka deras 

exklusivitet och storslagenhet. Genom att använda sig av olika fotovinklar och perspektiv blir 

det tydligt att Visit Dubai dels försöker framhäva Dubai som en mäktig och storslagen stad 

och dels som en inbjudan till betraktaren att komma in i scenen och njuta av det fulla 

panoramaperspektivet (Fei-Wen Cheng, 2016).  

! !  

Bild 15                                                              Bild 16    

6.5 Celebriteter i Dubai 
  

I majoriteten av bilderna är de sociala aktörerna vardagligt klädda, likt “vem som helst” på 

semestern och de framställs inte som personer i överklassen. Vi kan även se att den generella 

klädstilen inte styrs av religion eller kultur. Personerna är inte traditionellt klädda, vilket 

indikerar på att dessa inte är bofasta i staden. Det skapas på detta sätt en igenkänningsfaktor 

som gör det lätt för betraktare att relatera till de sociala aktörerna i bilderna. Vi finner inte 

många bilder på par, familjer, äldre eller större grupper av människor vilket antyder på att 

dessa inte tillhör den ultimata målgrupp som Visit Dubai vänder sig till. På de få bilder som 

visar upp par ser vi att Visit Dubai inte strävar efter att representera Dubai som den idealiska 

kärlekssemestern, där romantik och relationen står i fokus (se bild 5 och 15). Istället 

porträtteras staden som ett mer äventyrligt semestermål som par kan besöka tillsammans.  
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Dubais officiella Instagramkonto blir även utmärkande då vi finner celebriteter som aktörer i 

några av de publicerade bilderna. Bild 17 och 18 är två exempel på detta då vi kan se den 

världskända  skådespelaren och filmproducenten Will Smith samt fyra fotbollsspelare från 

den världskända fotbollsklubben Arsenal. Bild 17 föreställer en så kallad “selfie” på Will 

Smith som befinner sig högt uppe i en skyskrapa. I bilden dras blicken främst mot den 

välkända profilen Will som ler stort. Med sitt leende och den spektakulära utsikt som visas 

över Dubai, skapas positiva konnotationer med staden. Genom att använda sig av kända 

profiler såsom Will Smith, låter man betraktaren få en känsla av platsens popularitet. Smith 

blir härigenom ett ansikte utåt för Dubai och attraktionen till platsen ökar. I den tillhörande 

bildtexten informeras vi om att skådespelaren befinner sig på toppen av Burj Khalifa. 

Användningen av de lexikala valen gör att texten framstår som kaxigt betonad; “När 

superstjärnan Will Smith är på toppen av världen, har han verkligen något att le för”. Profilen 

nämns vid namn och skildras därmed som individualist och som en säregen person (Machin 

och Mayr, 2012). 

Bild 18 visar upp fyra sportklädda män som står framför den kända sevärdheten Dubai 

Frame. De sociala aktörerna ler och pekar uppåt mot den gigantiska ramen som reser sig över 

dem. Männen bär fotbollskläder och inte civila kläder, vilket gör dem mer igenkännliga för 

den grupp som är fotbollsintresserade. På så sätt kan betraktaren lättare associera dem med 

deras fotbollsklubb Arsenal, som namnges i bildtexten. Bildtexten uppger att fotbollslaget 

varit på en rundtur i Dubai och upptäckt stadens olika sevärdheter. På liknande sätt som i bild 

17, blir attraktionen till Dubai större då vi ser att även stora sportstjärnor har besökt staden. 

För den grupp av människor som ser upp till dessa kända profiler och idoliserar dem, kan det 

här skapas en strävan av att få uppleva samma äventyr. Genom att hänvisa till dessa 

celebriteter i bilderna, kan vi se att Visit Dubai på ett strategiskt sätt försöker marknadsföra 

sina sevärdheter som kändistäta och därmed mycket attraktiva. Thurlow och Jaworski (2017) 

har i sin tidigare forskning kunnat konstatera att man med hjälp av celebriteter kan skapa 

konnotationer med prestige och lyx. Forskarna understryker även detta som en bidragande 

faktor till att Dubai lyckats etablera sig som en utmärkande markör för exklusiva resor 

(Thurlow och Jaworski, 2017). 
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Bild 17                                                 Bild 18 

7. Slutdiskussion 
  

Huvudsyftet i denna studie har varit att undersöka medieframställningen av staden Dubai 

som lyxresmål på stadens officiella turism-konto Visit Dubai på Instagram. I följande avsnitt 

diskuterar vi resultaten av analysen, besvarar studiens frågeställningar och ger förslag till 

vidare forskning. 

Vi inledde denna forskningsprocess med en nyfikenhet kring huruvida Dubai, den 

konstgjorda staden i Mellanöstern, på så kort tid blivit ett populärt lyxresemål genom sin 

marknadsföring på Instagram. Vår studie är utformad i syfte för att öka förståelsen kring 

huruvida kommunikationsstrategier används av avsändaren för att påverka sin mottagare. 

Med hjälp av vår analys har vi kunnat vidga vårt kunskapsfält kring hur staden Dubai formar 

sitt digitala innehåll på Instagram för att skapa sig en varumärkesidentitet som är attraktiv 

och exklusiv i betraktarens ögon. 

I vårt resultat av analysen visar samtliga bilder upp en mycket lyxbetonad och attraktiv 

livsstil i Dubai. Bilderna föreställer en livsstil som högst troligen majoriteten av mottagarna 

inte kan relatera till. Den livsstil som skildras efterliknar vår idealiserade bild av 

överklassens- eller elitens livsstil. Det vill säga, den lilla samhällsklassen som är mest 

ekonomiskt gynnade i samhället. Det är av stor vikt att här betona bildernas mångtydighet, 

vilket innebär att bilderna kan tolkas på flera olika sätt beroende på var och av vem de 

analyseras av.  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Oavsett hur personerna i bilderna spenderar sin dag i Dubai så visar dessa publicerade bilder 

på att besökaren alltid kommer att befinna sig i en förnämlig miljö, utöver den vanliga. Vi ser 

att de sociala aktörerna alltid befinner sig på väldigt exklusiva och attraktiva platser runt om i 

Dubai. Sett till aktörernas utseende, uttrycker de däremot inte samma känsla av exklusivitet 

och högklassighet, vilket gör det lättare för allmänheten att relatera till det lyxiga 

semesterlivet som åskådliggörs. Det är märkbart att den målgrupp som Dubais officiella 

Instagramkonto riktar sig till är unga och äventyrslystna personer med god ekonomi, som vill 

uppleva nya saker och njuta av livet i en lyxig tillvaro. Vi finner väldigt få närbilder på de 

sociala aktörerna vilket skapar distanserade relationer till dem. Det har även kunnat 

konstateras att de sociala aktörerna oftast framställs som minimala i jämförelse med de 

gigantiska byggnaderna som visas i bakgrunden.   

 

Gemensamt för många av de analyserade bilderna är att Visit Dubai väljer att belysa 

lokaliseringen av alla platser i sin marknadskommunikation. Och då ofta som något unikt och 

exklusivt. Likt Fei-Wen Cheng (2016) kan även vi i vår studie se att Visit Dubai försöker 

främja den “estetiska erfarenheten” av att befinna sig på platsen. Genom högkvalitativa bilder 

och vidvinklar av de olika miljöerna i Dubai, får mottagaren ett bredare synfält av 

omgivningen som visas. Detta hjälper betraktare att färga sin fantasi kring hur det skulle vara 

att befinna sig på platsen. Även i vår studie styrker resultatet på att man försöker framkalla en 

distinkt känsla av exklusivitet, vilket bidrar till att Dubai lyckas skapa sig en utmärkande 

position på den globala marknaden för resor och turism.  

De lexikala val som används i bildtexterna kan många gånger beskrivas som våghalsiga och 

nästintill kaxiga. Visit Dubai hänvisar flertal gånger till att den egna individen ska sträva mot 

framgång och prestation och att Dubai är den perfekta staden att lyckas med detta. Dubai 

framställs med andra ord som en stad som erbjuder oändligt med möjligheter för besökaren 

och som den ultimata staden att uppnå sina mål och drömmar i. Det förekommer ofta 

bildtexter med fakta och statistik i syfte att förstärka exklusiviteten hos en aktivitet, attraktion 

eller plats i staden. I dessa texter informeras läsaren bland annat om att Miracle Garden har 

en area på 72 000 kvadratmeter med närmare 50 miljoner blommor (bild 7) och att Dubai 

Aquarium innehåller 10 miljoner liter vatten och är ett hem åt 33,000 havsdjur (bild 5). Dessa 
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höga siffror förstärker hur överdådiga stadens alla platser är. På liknande sätt används 

lexikala val för att framhäva den högklassiga karaktären av byggnaderna och attraktionerna 

som åskådliggörs i bilderna. Ord såsom “most iconic”, “majestic”, “breathtaking”, “best”, 

“largest” och “magical” återfinns i texterna, vilka målar upp staden som imponerande och 

förstklassig. 

Det blir många gånger svårt att förstå bildens hela kontext utan att läsa bildtexten. Som 

tidigare nämnts, ser vi att de tillhörande texterna fungerar som förstärkare av det som visas i 

bilderna. De lingvistiska resurserna bidrar främst med information eller fakta om platsen som 

visas, vilket inte kan förstås genom de semiotiska resurserna endast. De lingvistiska och 

semiotiska resurserna samverkar för att ge bilderna betydelse och för att göra dem mer 

slående och effektfulla. Något som blir omöjligt att förstå genom att endast betrakta bilderna, 

är att Visit Dubai i sin text motiverar och uppmanar mottagaren till att våga prestera, bli 

framgångsrik och leva ut sina drömmar. Vi finner att bildtexter utformade på detta vis 

fungerar som ett effektivt sätt att närma sig mottagaren på.   

 

Lyx och exklusivitet etableras i dessa bilder främst när delar eller hela visualiseringar av 

Dubais byggnader syns i omgivningen i bilden. De lyckas exempelvis att få en vardaglig 

semesteraktivitet som att sola på stranden att se exklusiv ut genom att inkludera det 

sjustjärniga lyxhotellet Burj al Arab i bakgrunden. Makt uttrycks främst genom de 

kameravinklar och perspektiv bilderna är tagna ifrån, vilka visar upp Dubai som en överdådig 

och mäktig stad. Det blir påtagligt att Visit Dubais publicerade bilder på höga byggnader, 

skyskraporna och mega strukturerna förknippas med, inte bara makt, utan även stolthet och 

framtidshopp. Genom att låta Dubais enorma och pampiga byggnader samt skyskrapor få 

utrymme i bilden, förstärk bildernas “wow-” faktor. Mottagarens intresse fångas på detta sätt 

och det innebär således att om mottagaren skulle placera sig själv i denna storslagna miljö, så 

skulle personen i fråga också bli en del av kontexten. Vi kan identifiera detta som ett sätt att 

uppnå social status på, vilket många människor idag strävar till att uppnå. Själva resan till 

Dubai blir en form av lyxköp som omgivningen förnimmer som status och prestige. Clark, 

Zboja och Goldsmith (2007) menar på att sådana köp tillhör människans identitetsskapande 

och grundar sig på att man vill visa upp en viss bild av sig själv till allmänheten. Med utgång 
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i en kritisk diskursanalys finner vi att den mest framträdande diskursen i materialet är 

lyxdiskursen. Följande diskurs synliggörs i bilderna och i bildtexterna då vi kan se ett 

samband mellan attributs och settings, relaterade till lyxresan. 

Det krävs normalt ett stort ekonomiskt kapital för att åka på resor och ett mycket större 

kapital om man vill åka på lyxresor. De bilder som Visit Dubai publicerar på sin Instagram 

framställer lyxresan som en självklarhet. Det vill säga, att vem som helst kan besöka staden 

och leva det lyxiga vardagsliv som visas upp. De sociala aktörerna i bilderna sticker inte ut ur 

mängden. De är vardagligt klädda och det går enkelt att relatera till dem som “oss”, vilket 

förstärker känslan av att vi skulle kunna vara dem. Lyxresan framställs därav inte som 

idealisk för endast överklassen eller eliten, utan i detta fall även för medelklassen. Dubai 

framställs återigen som det “utmärkta” sättet att närma sig överklassen på och därmed uppnå 

ekonomisk status. I vår mening kan detta ses som ett problem då det skapar stor press på de 

som inte har råd att resa. Instagramkontot Visit Dubai uppmuntrar indirekt till social status 

och lyxkonsumtion och det kan likt Thurlow och Jaworskis studie (2012) ses som en 

bidragande faktor till ett upprätthållande av klassprivilegier och stora ojämlikheter (Thurlow 

och Jaworski, 2012).  

  

Vi ser en användning av de semiotiska resurserna för att framställa Dubai som en tillflykt av 

verkligheten. Med hjälp av de semiotiska resurserna lyckas Visit Dubai att skapa en attraktiv 

vardag, så olik den många människor lever idag. Många gånger när vår verklighet inte ser ut 

som vi vill att den ska se ut och när vi är rädda för att möta verkligheten, kan vi använda vår 

fantasi för att undvika den. De vackra bilderna som Visit Dubai visar upp av Dubai låter 

mottagaren fantisera om en bättre och mer glamorös tillvaro. I det vardagsliv som skildras i 

materialet tillåts människor att leva ut sina drömmar och låta de vardagliga problemen 

försvinna. Bilderna kan få personer att fantisera om Dubai som en plats där lyxen låter dem 

att slippa mental oro och stress i vardagen och istället känna glädje och frihet. Bilderna och 

bildtexterna samverkar väl i att utmåla Dubai som en plats att fly till i hopp om ett bättre och 

mer bekvämt liv.  
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Den liberala atmosfär och de strikta sharialagar som Dubai idag är känt för uttrycks däremot 

inte i vårt material. Det yttrar sig inte några religiösa föreställningar i bilderna och som 

betraktare från västvärlden skildras ingen tydlig bild av en “annan kultur” i staden. Den 

islamistiska staden uttrycker inte någonting bildligt eller språkligt som skulle kunna uppfattas 

som en kulturkrock för betraktaren som aldrig besökt Dubai. Sett på Visit Dubais 

framställning av personerna, förstår vi dem endast som turister av staden och inte som 

Dubaibor. Vi ställer oss däremot kritiska till hur Visit Dubai väljer att representera de sociala 

aktörerna med avseende på den rådande kultur och de lagar och regler som finns i landet 

idag.  Vi kan se att flera av de kvinnliga aktörerna i bilderna bär klänningar som visar axlar, 

vilket går emot Dubais och hela Förenade Arabemiratens regler om att klä sig “respektfullt”. 

Vi ser även publicerade bilder på par som håller varandra hand i hand på offentliga platser i 

Dubai. Något som strider mot sharialagen om förbud mot öppen kärlek.  

7.1 Vidare forskning 
  

Under arbetets gång har det väckts nya tankar och ideer gällande vidare forskning kring 

ämnet. Utifrån denna studie anser vi det vara intressant att forska vidare inom nya områden. 

En idé är att genomföra en komparativ analys av @visit.dubai och ett annat @visit-konto på 

Instagram för att undersöka hur framställningen av deras material skiljer sig åt. Det vore även 

intressant att i vidare studier rikta forskningsfokus på mottagaren, för att undersöka hur hen 

uppfattar och tolkar materialet på Instagram. Här finns utrymme för att även undersöka om 

mottagarens attityd kring staden påverkas eller förblir oförändrad. Vi kan i vår studie inte 

säga någonting om sändarens avsikt när det kommer till publicera bilderna och bildtexterna, 

vilket gör detta till ytterligare en ny fråga att studera vidare.  
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8. Sammanfattning 
  

Syftet med denna studie är att få en större förståelse för hur företag använder den sociala 

medieplattformen Instagram i syfte att representera och främja en plats. Närmare bestämt är 

det av in t resse a t t analysera medieprodukt ionen av lyxtur ism och hur 

kommunikationsverktyg kan användas för att påverka konsumenters uppfattningar. I denna 

studie undersöker vi staden Dubais officiella turismkonto @visit.dubai på Instagram. Vår 

forskning fokuserar på representationen av sociala aktörerna i både bild och text, samt i vilka 

miljöer de befinner sig i. För att undersöka hur @visit.dubai på Instagram använder 

semiotiska verktyg för att skildra staden som en symbol för lyx, tillämpar vi en multimodal 

kritisk diskursanalys (MCDA). Den teoretiska ramen är därför baserad på forskning inom 

socialsemiotik och platsmarknadsföring. För att uppnå syftet med studien formuleras följande 

forskningsfrågor: På vilka sätt representeras sociala aktörer och miljöerna de befinner sig i 

visuellt? På vilka sätt representeras sociala aktörer och miljöerna de befinner sig i 

lingvistiskt? På vilket sätt samverkar de visuella och lingvistiska resurserna för att skapa 

föreställningar av Dubai som turistmål i materialet? Vilka diskurser uttrycks i Visit Dubais 

material och vilka relevanta diskurser utesluts? Resultatet av analysen visar på att alla de 

bilder som undersökts kan knytas an till lyxdiskursen. Det framgår därmed att @visit.dubai, 

via sitt Instagramkonto, uppmuntrar till lyxkonsumtion och förstärker behovet av att uppnå 

social- och ekonomisk status. 
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