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SAMMANFATTNING  
 
I denna uppsats har vi kritiskt granskat resekataloger och dess bilder i syftet att se om 
samhällets normer, främst gällande genus, heterosexualitet och ”vithet”, speglas i bilderna. 
Frågeställningarna vi har utgått ifrån är: Skildras kvinnor och män olika på bilder i 
resekataloger och i sådana fall hur?; Hur uttrycks samhällets heteronorm i katalogerna?; Hur 
kommer normer om ”vithet” till uttryck på bilderna?; Hur tänker ett resebolag kring genus, 
heteronormativitet och ”vithet” i valet av bilder till en katalog? Den vetenskapsteoretiska 
ansatsen vi har är hermeneutisk då hela vår empiri handlar om att tolka bilder och intervjusvar 
utifrån en individuell förförståelse. Vi har valt att jobba på ett abduktivt sätt, det vill säga att 
växla mellan teori och empiri. I detta fall har det till exempel betytt att problematiken kring 
”vithet” har tillkommit efter den empiriska undersökningen och fanns alltså inte med i vår 
ursprungliga problemformulering.  
 
Våra teoretiska utgångspunkter bottnar främst i feministisk forskning kring genus och queer, 
samt forskning kring turiststereotyper. Teorin som rör genus tar upp begrepp som 
genussystemet, genuskontrakt samt en genomgång av vad själva begreppet genus innebär. 
Genus är ett samlingsbegrepp på teorier kring den sociala konstruktionen av kön som handlar 
om vårt samhälles värderingar och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. I 
avsnittet om queerteori ger vi också en förklaring av begreppet och diskuterar 
heteronormativitet med Judith Butlers koncept ”den heterosexuella matrisen”. Den handlar 
om att se sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade och att man också 
ser den heterokulturella dominansen som en förtrycksmekanism. Vi går också igenom kritisk 
forskning kring genus, sexualitet och ”vithet” i media som handlar om framställningen av 
människor, främst i reklam. Vi redovisar även forskning kring genus och turism samt bilden 
av ”den typiska turisten”. Detta berör olika normer som finns eller har funnits inom 
turismbranschen.  
 
För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort både en kvantitativ och en kvalitativ 
innehållsanalys av bilderna i Apollo och Fritidsresors kataloger (för sommarhalvåret 2010). 
Vi har även intervjuat produktionsledaren för den skandinaviska avdelningen för trycksaker 
på Apollo för att få en uppfattning om hur det går till när en resekatalog produceras och hur 
bolaget resonerar kring valet av bilder.  
 
Slutsatserna vi kan dra av vår studie är att katalogbilderna bidrar till att skapa och återskapa 
samhällsnormer gällande genus, heteronormativitet och ”vithet”, i synnerhet de två 
sistnämnda. Detta sker genom en upprepning av stereotypa bilder som inte bidrar till en 
varierad syn på ”turisten”. Resultatet av analyserna tyder på att den bild som katalogerna visar 
är resebolagens idealbild av turister och resor. De verkar ha en uppfattning om att de 
människor som kan/vill köpa resorna är vita, ”slanka”, medelålders, heterosexuella personer 
som ingår i en kärnfamilj. Vad de då inte ser som starka kunder är unga, äldre, homosexuella 
eller ”icke-vita”. Det som inte visas säger kanske mer än det som faktiskt visas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INLEDNING 
 
Enligt en rapport från Konsumentverket 1996 har bilder i reklamannonser gått från en 
underordnad position gentemot texten till att ha ökat allt mer i betydelse. Med detta har 
reklamens sätt att kommunicera också förändrats från att ha varit nästan övertydligt och slutet 
till att bli mer öppet och mångtydigt, vilket förutsätter ett mer aktivt tolkande av betraktaren. 
Rapportens utredare Kari Andén-Papadopoulos antar med detta att reklamen därför nu verkar 
på ett mer undermedvetet plan, på en nivå där vi är mer mottagliga eftersom vi inte är fullt 
medvetna om att vi blir påverkade.1 Också Bo Bergström framhåller i sin bok Effektiv visuell 
kommunikation att just betraktaren har en central roll i alla kommunikationssammanhang. Det 
är dennes intresse, tolkningar, värderingar och kunskap, alltså förförståelse, som påverkar 
budskapets effekt. För att bättre nå fram med sitt budskap är det därför viktigt för ett företag 
att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om betraktarens förförståelse.  
 
Många av de författare och forskare som skriver om media och reklam ur ett kritiskt 
perspektiv menar att den bild som visas där i är en spegling av verkligheten och de sociala 
strukturer, värderingar, ideologier etc. som finns i samhället.2 Cortese menar att reklam 
visserligen har stor makt men att den inte ändrar människors attityder och beteenden, utan 
snarare ”förpackar våra känslor och säljer tillbaks dem till oss”.3 Både Ekman och Jarlbro 
framhåller dock att reklamens spegelbild av verkligheten är något förvrängd och då dess syfte 
är att få oss att köpa produkter, framhävs vissa saker medan andra döljs.4 Andén-
Papadopoulos ställer sig dock något kritisk till denna spegelhypotes. Hon menar att den skiljer 
på reklamens värld och verkligheten, något som inte går att göra då reklamen ”utgör ett 
symbolsystem som i högsta grad bidrar till att konstituera denna verklighet”.5 Andén-
Papadopoulos föredrar därför att betrakta den ”materiella” och ”symboliska” verkligheten 
som olika diskurser som båda skapar vår verklighet.6   
 
Marknadsföring och reklam är en grundläggande del av turismbranschen och resekataloger är 
en given del av detta. Då turismen är en av världens största näringar och dess kulturella 
inverkan sträcker sig långt vidare än bara konsumtionen av turistiska produkter och platser, är 
det viktigt att studera branschen ur ett kritiskt perspektiv.7 I den här uppsatsen har vi därför 
granskat resekataloger och dess bilder i syftet att se om normer, främst gällande genus, 
heterosexualitet och ”vithet” kommer till uttryck. Då normer till stor del skapas i media och 
reklam, så borde resekataloger, som en del av detta, också spela en roll i normskapandet.8 Vi 
tar alla del av mediernas framställningar av människor och lär oss på så sätt hur vi bör vara. 
Elvin-Nowak och Thomsson menar till exempel att de så kallade naturliga beteenden som 
finns hos pojkar och flickor egentligen måste läras in och repeteras.9 Det är således genom 
upprepning som normer befästs och blir sedda som naturliga. Hirdman talar i sin teori om 
genussystemet om att olika värderingar, beteenden och normer ärvs från generation till 
generation bland annat genom en så kallad kulturell överlagring.10 Resekatalogerna är alltså 

                                                 
1 Andén-Papadopoulos, K. (1996). 
2 Andén-Papadopoulos, K. (1996), Björkvall, A. (2003), Cortese, A.J. (2004), Ekman, K. (1998), Jarlbro, G. 
(2006).  
3 Cortese, A. J. (2004) s. 13. 
4 Ekman, K. (1998), Jarlbro, G. (2006). 
5 Andén-Papadopoulos, K. (1996) s. 7. 
6 Ibid. 
7 Morgan, N. & Pritchard, A. (1998). 
8 Intervju med Yvonne Hirdman i Ekman, K. (1998). 
9 Elvin-Nowak, Y. & Thomsson, H. (2003). 
10 Hirdman, Y. (1988). 
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en del av denna överlagring och då turismindustrin är en av världens största näringar, är det 
enormt viktigt att branschen tar sitt ansvar och främjar en jämlik och jämställd utveckling.   
 
1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till val av uppsatsämne ligger i att vi har läst genus- och turismvetenskap och att 
kombinera de två vetenskapsområdena föll sig därför ganska naturligt. Nedanstående citat 
sammanfattar i hög grad uppsatsens bakomliggande problematik. 
 

Images serve many functions at many different levels and in tourism, images 
are used in a number of practical ways to convey ideas and messages.11  
 

Då vi är feminister anser vi att det finns en genusordning och även en heteronorm i samhället 
som rimligen borde ta sig uttryck också i resekataloger. Vi anser att bilderna i katalogerna i 
sådana fall inte bara återspeglar samhällets normer, utan dessutom är med och skapar dem. Vi 
är intresserade av hur detta tar sig uttryck. 
 
När vi har sökt artiklar och uppsatser som berör ämnena så har vi hittat sådant som har ett 
genus- och queerperspektiv i sin kritik av turism eller media, men inget som har sammanfört 
de båda ämnena. Vi anser därför att vår uppsats kan bidra till både genus- och 
queerforskningen såväl som turismforskningen. Vi tycker att det är viktigt att ha ett genus- 
och queerperspektiv på alla områden i samhället och inte minst inom turismen som ju är en av 
de största näringarna i världen och som de flesta människor har att göra med någon gång i sitt 
liv. 
 
1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att kritiskt granska resekataloger för att se hur olika normer i 
samhället, främst gällande genus, heterosexualitet och ”vithet” reflekteras och uttrycks i 
bilderna. Genom denna granskning hoppas vi kunna bidra med nya infallsvinklar till 
forskningen inom genus- och turismvetenskap. 
 
1.3 Frågeställningar 
 

 Skildras kvinnor och män olika på bilder i resekataloger och i sådana fall hur? 
 
 Hur uttrycks samhällets heteronorm i katalogerna? 

 
 Hur kommer normer om ”vithet” till uttryck på bilderna? 

  
 Hur tänker ett resebolag kring genus, heteronormativitet och ”vithet” i valet av bilder 

till en katalog? 
 
1.4 Avgränsning 
 
Då vi har arbetat på ett abduktivt sätt så har vi tagit in aspekter som vi först inte hade valt att 
fokusera på, ”vithet” är ett exempel. Varför vi ändå valde att ha med detta beror på att 
problematiken blev så tydlig när vi gjorde innehållsanalysen av katalogerna. Vi har dock valt 
att inte rikta in oss så mycket på faktorer som klass och ålder då vi anser att en fokusering på 
                                                 
11 Morgan, N. & Pritchard, A. (1998) s. 3. 
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alltför många aspekter skulle påverka uppsatsens kärnfullhet negativt. Vidare har vi valt att 
avgränsa oss i antalet undersökta resekataloger då mängden av material skulle bli för stort för 
att kunna bearbetas ordentligt, dessutom tror vi inte att fler kataloger skulle ha gett oss ett mer 
välförsett resultat.   
 
1.5 Centrala begrepp 
 
I uppsatsen kommer vi att använda oss av vissa centrala begrepp som bör förklaras redan här. 
Diskussionen kring begreppet ”vithet” har fått lite mer plats då frågan är komplex, dessutom 
diskuteras begreppen genus och queer mer utförligt i kapitel 3 och 4.  
 

Vithet – Att definiera vad ”vithet” är, är inte helt enkelt då 
innebörden av begreppet varierar beroende på kontext, plats, tid 
och rum. Diskussionen handlar således inte bara om hudfärg utan 
också om kulturella tillskrivna egenskaper. Vi kan alltså se på 
”vithet” med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, ”vithet” är 
något som skapas. Shaw menar att ”vithet” handlar om en 
maktindelning som syftar till att urskilja personer som inte har 
makt. Dessa kategoriseras då inte som ”vita”.12 Tesfahuney menar 
också att världen har ”vithet” och det västerländska som förebild, 
något som märks även inom turismen.13 För att vi ska kunna ha 
med ”vithet” som en variabel i bildanalysen så har vi satt upp 
vissa karakteristika som en person ska ha för att vi ska tolka denne 
som ”vit”. De är: ljus hy och ljusa drag, till exempel blont hår och 
blå ögon. Syftet med detta är att kunna se ”vem det är som är 
turist” enligt resekatalogerna och hur de som inte har dessa ljusa 
drag framställs. 

 
Genus – ett samlingsbegrepp på teorier kring den sociala 
konstruktionen av kön som handlar om vårt samhälles värderingar 
och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.14 Vi 
skiljer på det sociala och det biologiska könet där genus alltså får 
beteckna det sociala.  
 
Queer – används ofta som en paraplybeteckning för gruppen 
homo-, bi- och transsexuella personer, och ibland som en 
benämning på personer som i allmänhet inte passar in i ”normen”. 
Queer är också ett teoretiskt forskningsområde som fokuserar på 
spänningsförhållandet mellan det heterosexuella och 
homosexuella.  
 
Heteronormativitet – är ett centralt begrepp inom queerteorin och 
innefattar de institutioner, lagar, strukturer, relationer och 
handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som norm, det vill 
säga allt det som bidrar till att en viss typ av heterosexuellt liv 
framstår som det mest naturliga och åtråvärda sättet att leva.  
 

                                                 
12 Shaw, W. S. (2006). 
13 Tesfahuney, M (under utgivning 2010).  
14 Intervju med Yvonne Hirdman i Ekman, K. (1998) 
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Norm - det "normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en social 
grupp; konvention, praxis. Ett normsystem anger det normala 
mönster som individers handlingar bör överensstämma med. […] 
De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de 
utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den 
samhällsgrupp som bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en 
del av samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, 
seder och bruk.15 
 

1.6 Disposition 
 
I det inledande kapitlet har vi beskrivit bakgrunden till uppsatsens problemformulering, vårt 
syfte, frågeställningar, avgränsningar samt centrala begrepp. I kapitel 2 redogör vi för val av 
metod, metodkritik och genomförande av empiriinsamling. Vi beskriver också vilken 
vetenskapsteoretisk ansats vi har. Därefter följer kapitel 3, 4 och 5 där vi går igenom våra 
teoretiska utgångspunkter. Att vi har delat upp teorin i tre kapitel beror på att de är 
tematiserade utifrån våra frågeställningar, vilket vi tror underlättar för läsaren. Kapitel 6 
innehåller vårt empiriska material som består utav av en kvantitativ och en kvalitativ 
bildanalys samt en intervjuanalys. Empirin varvas med analys då vi även i detta kapitel har 
tematiserat materialet utifrån våra frågeställningar. I det avslutande kapitlet, 7, sammanfattar 
vi våra resultat och besvarar frågeställningarna. Vi diskuterar också vårt forskningsbidrag och 
reflekterar över framtida forskning och utveckling.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Nationalencyklopedin sökord ”norm” http://www.ne.se/  
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2. METOD 
 
Nedan redovisas vår vetenskapsteoretiska ansats samt vårt material- och metodval. Vi har 
även ett metodkritiskt avsnitt där vi diskuterar vad vi skulle kunna ha gjort annorlunda samt 
validiteten och reliabiliteten för vår empiri. 
 
2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
Vår syn på kunskap är icke-positivistisk, vi tycker alltså att vi som observatörer av ett 
fenomen inte kan särskiljas från själva fenomenet. Vi tror inte heller att den problematik vi 
har undersökt kan härledas till eller förklaras av bestämda naturlagar och vårt mål är att förstå 
ett fenomen snarare än att förklara det.16 Vi har ett hermeneutiskt angreppssätt i vår 
undersökning och enligt Molander är hermeneutik en tolknings- eller förståelselära som 
används inom humanvetenskaperna och som innebär att alla kulturella fenomen tolkas utifrån 
en kulturellt given förförståelse.17 Vi ställer oss bakom Hans-Georg Gadamers resonemang att 
alla våra tolkningar är präglade av förförståelse. Fenomenologer och tidigare hermeneutiker 
har sökt efter en objektiv sanning och Martin Heidegger, som var starkt influerad av 
fenomenologi, menade exempelvis att den som tolkar ett fenomen måste försöka frigöra sig 
från sina fördomar. Gadamer ansåg däremot att  

 
Vi är [...] de vi är i kraft av våra fördomar, och vi är ingenting dem förutan. 
Fördomarna finns inbäddade i vår kultur och i vårt språk och är på så sätt 
utgångspunkten för all förståelse och all tolkning. Detta betyder att både 
naturvetenskapliga och människovetenskapliga tolkningar är beroende av 
fördomar.18  
 

Gadamer menar att de tidigare fenomenologerna och hermeneutikerna hade fel i att tro att en 
objektiv kunskap skulle kunna uppnås genom att synliggöra ens fördomar. Han anser inte detta 
vara möjligt och att det därför inte är något att sträva efter.19 Frågan om objektiva och 
subjektiva verkligheter och sanningar är central även inom socialkonstruktivismen. Berger och 
Luckman hävdar att vi visserligen uppfattar världen vi lever i som verklig, som någonting som 
existerar utöver våra egna uppfattningar och som fortsätter att existera även när vi själva har 
försvunnit. Vidare menar de dock att vi på samma gång inser att inte alla uppfattar verkligheten 
på samma sätt, vilket får konsekvenser för människors självmedvetenhet, relationer, beteenden 
och så vidare. Verkligheten (re)konstrueras alltså av människor och språk och symboler är en 
väsentlig del i detta. Med det menas inte att alla konversationer eller bilder handlar om 
definitioner utan tvärtom så är det i det vardagliga samtalet (och användandet av bilder) som 
verkligheten skapas eftersom det krävs överensstämmande definitioner för att den ska förstås.20 
Denna socialkonstruktivistiska syn speglas i hög grad i hur genus, heteronormativitet och andra 
samhällsnormer skapas. Genom att gång på gång befästa normerna i språk och bilder så blir de 
verkliga och uppfattas vara naturliga.21  
 
Socialkonstruktivismen är nära sammankopplad med postmodernismen som i stora drag 
 

                                                 
16 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) och Molander, J (2003) 
17 Molander, J. (2003). 
18 Ibid. s. 170. 
19 Ibid. 
20 Berger, P. & Luckman, T. i Zoonen, L van. (1996). 
21 Morgan, N. & Pritchard, A. (1998). 
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attackerar den tidigare traditionen av västerländsk vetenskap för dess tro på 
förnuft, objektivitet och sanning. […] sanningen kan bara vara tillfällig och 
spegla en viss grupps syn på världen vid en viss tidpunkt.22 

 
Denna kritik delas av feminister som menar att synen på vetenskapen som objektiv bara har 
gynnat de som har bestämt vad som är vetenskap, nämligen vita, västerländska män. Den 
postmodernistiska och socialkonstruktivistiska uppfattningen om människans natur uttrycks i 
feminismen bland annat genom synen på genus. Detta innebär till exempel att de egenskaper 
som tillskrivs män och kvinnor är socialt konstruerade.23 Postmodernismen är en av flera 
faktorer som har bidragit till att den feministiska teoribildningen har förändrats under de 
senaste trettio åren. Det har visserligen länge funnits olika ”feminismer”, till exempel radikal- 
och liberalfeminism, men de har enligt Barrett och Philips förenats i sin vilja att komma åt 
roten till kvinnoförtrycket som man ansåg berodde på sociala strukturer som kapitalism eller 
patriarkat. Det postmodernistiska perspektivet underminerar detta strukturalistiska synsätt 
genom att påpeka att detta var en etnocentrisk inställning som inte tog hänsyn till kvinnors 
olika livsvillkor.24 Detta sätt att tänka kan kopplas till intersektionalitetsbegreppet som innebär 
att flera olika faktorer förutom kön, till exempel klass, etnicitet, sexualitet, också skapar 
maktordningar.25     
 
I denna uppsats tar sig den hermeneutiska ansatsen främst uttryck i hur vi bearbetar vår empiri. 
Som det också framgår i uppsatsens inledning så handlar reklam mycket om individuella 
uppfattningar och tolkningar, vilket i högsta grad har att göra med hermeneutik. I både bild- 
och intervjuanalysen har den hermeneutiska cirkeln haft betydelse. I våra analyser har vi följt 
cirkeln i den meningen att vi först har skaffat oss en allmän uppfattning och har sedan gått 
tillbaka till vissa uttryck eller bilder för att försöka förstå dem ytterligare, för att sedan 
återvända till den allmänna uppfattningen igen och så vidare tills temana har bildat vissa 
mönster och inga nya infallsvinklar har kunnat hittas.26 Vår förförståelse i tolkningen av det 
empiriska materialet präglas av vårt socialkonstruktivistiska och feministiska perspektiv.  
     
2.2 Bildanalys 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen är en stor del av uppsatsens stomme och har fungerat som 
en nödvändig bakgrund till den kvalitativa analysen. Genom den kvantitativa analysen kunde 
vi urskilja mönster som vi sedan undersökte närmre i den kvalitativa analysen, för att få svar 
på våra frågeställningar om hur normer uttrycks och skapas. De båda analyserna kompletterar 
med andra ord varandra och undersökningen skulle inte ha kunnat uppfylla sitt syfte med bara 
en av metoderna. 
 
En kvantitativ innehållsanalys är lämplig när syftet är att uppskatta vad de manifesta dragen i 
ett stort material är.27 Det manifesta innehållet i en bild är det som bilden helt enkelt 
föreställer, medan den latenta betydelsen tvärtom refererar till de kulturella innebörder som 
motivet associeras med. Begreppen kallas också ofta för denotation respektive konnotation.28 
Analysen fokuserar på den manifesta betydelsen vilket ska öka reliabiliteten för 

                                                 
22 Gemzöe, L. (2008) s. 132. 
23 Ibid. Genusdiskussionen utvecklas ytterligare i kapitel 3.  
24 Barrett, M. & Philips, A. i Zoonen, L van. (1996). 
25 Ibid. och Lykke, N. (2007).  
26 Kvale, S. (1997).  
27 Zoonen, L van. (1996). 
28 Bergström, B. (1998). 
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undersökningen då olika forskare ska kunna se samma sak.29 Några fördelar med att göra en 
kvantitativ innehållsanalys är att det är relativt lätt att få material, den ger kvantifierbara data 
och den är inte påträngande eller berör andra människor. Nackdelarna kan till exempel vara 
att det är svårt att försäkra sig om att det använda materialet är representativt och att det kan 
vara svårt att bevisa att slutsatserna som gjorts av analysen är korrekt.30 Då vi också vill 
analysera den latenta betydelsen av bilderna har vi även gjort en kvalitativ analys som vi 
knyter till vår teori då vårt mål också är insikt snarare än bara en statistisk analys.31  
 
Materialet för vår bildanalys består av Apollos katalog Vår, sommar, höst 2010 samt 
Fritidsresors katalog Sommar 2010. Varför vi valde just de katalogerna beror på att företagen 
är bland de största resebolagen i Sverige och för att deras sommarkataloger hade störst 
omfång och skulle då rimligen ge oss ett fylligare material. Analysen gick till så att vi först 
gjorde en pilotstudie där vi räknade bilderna i katalogerna och delade in dem i olika 
kategorier. Då hade vi variablerna kvinnor och män och noterade endast vad de gjorde på 
bilderna. Det vi kom fram till efter att ha gjort studien var att vi behövde göra andra, mer 
tydliga kategoriseringar plus att vi fann nya infallsvinklar på problematiken, som vi förut inte 
hade tänkt på, till exempel ”vithet”. När vi strukturerade den nya kategoriindelningen utgick 
vi till stor del från Andén-Papadopoulos rapport för Konsumentverket, där hon har gjort en 
bildanalys av reklam med ungefär samma utgångspunkt som vi har i uppsatsen.32 Några av 
hennes kategorier passade dock inte för vår studie, vi har därför modifierat dem så att de 
bättre kan besvara våra frågeställningar. Motiveringen till valet av kategorier är att de lättare 
kan knytas till tidigare forskning om genus, homosexualitet och ”vithet” i media. 
Kategorierna blev som följer:  
 
Ålder: 0-15;16-25; 26-35; 36-50; 51+.  
Relation: Förälder med barn; vänskap; kärlek; formell och obestämd.  
Blick: In i kameran; på kvinna/kvinnor; på man/män; på föremål; i fjärran och blundar.  
Ställning: Står; sitter; ligger och i rörelse.  
Aktivitet: Poserar; kopplar av; leker/sportar; badar; arbetar; äter; frilufts/sightseeing och 
obestämd.  
Klädsel: Påklädd; lättklädd; badklädd och obestämd.  
Ansiktsuttryck: Drömmande; njutande; skrattande/stort leende; leende och allvarligt.  
 
Genom att statistiskt se hur män och kvinnor representeras i förhållande till kategorierna tror 
vi att vi kan få en större förståelse för hur genus görs i katalogerna. Detsamma gäller för hur 
”vithet” och heteronormativitet skapas i framställningen av människor. Efter analysen tyckte 
vi oss märka att det fanns en påfallande skillnad i hur ”vita” och ”icke-vita” framställs och för 
att tydliggöra detta så gjorde vi ytterligare en undersökning där vi bara räknade de ”icke-vita” 
personerna och använde kategorierna ålder, klädsel och aktivitet. Att vi endast användes av 
oss dessa kategorier är för att vi tycker de säger mest om personernas roll på bilderna, alltså 
om de är turister eller inte.  
 
Genomförandet av den kvantitativa innehållsanalysen gick till så att vi gick igenom varsin 
katalog, räknade alla bilder där människor är i fokus och noterade utifrån de olika 
kategorierna vad som fanns på bilden. Sammanlagt gick vi igenom 210 bilder som 
tillsammans visade 373 personer. Övriga resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen 

                                                 
29 Zoonen, L van. (1996). 
30 Berger, A. A. (1998). 
31 Bell, J. (2006).  
32 Andén-Papadopoulos, K. (1996) 
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redovisas i bilaga 1. Därefter studerade vi resultatet från båda katalogerna för att se generella 
mönster och för att tydligare illustrera dessa mönster gjorde vi diagram av resultaten. Vi valde 
också ut fem bilder som visar några av de mest påfallande och representativa motiven och 
gjorde en kvalitativ analys av dem.33 Att vi valde just fem bilder beror på att de täckte våra tre 
teman, genus, heteronormativitet och ”vithet”, och vi ansåg att de visade tillräckligt av de 
mönster som vi sett i den kvantitativa bildanalysen. Fler bilder hade inte nödvändigtvis gett 
fler infallsvinklar. Vi frågade Apollo via e-mail om tillåtelse att använda dessa fem bilder och 
tre av dem godkändes medan vi fick välja två nya bilder med liknande motiv som de som inte 
fick användas. Apollo gav ingen orsak till varför vi inte fick använda två av bilderna, men då 
de visade en riktig familj på semester antar vi att de hade speciella rättigheter för 
bildanvändningen. Analysen gick till så att vi först noterade vad bilderna föreställde, den 
manifesta betydelsen, och sedan försökte vi se den latenta betydelsen. Vi jämförde därefter 
det latenta innehållet med tidigare forskning och knöt resultatet till de teorier som vi kommer 
att redovisa längre fram i uppsatsen. För analysen har vi använt oss av den hermeneutiska 
cirkeln och fick på så sätt en större förståelse för bildernas underliggande meningar och 
betydelsen av dem.  
 
2.3 Intervju 
 
Urvalsprocessen gick till så att vi skickade ett e-mail med förfrågan om intervju till både 
Apollo och Fritidsresors kontaktadresser. I e-mailet förklarade vi vårt syfte med intervjun och 
bad respektive bolag att vidarebefordra vår förfrågan till lämplig person. Fritidsresor svarade 
att de tyvärr inte hade möjlighet att medverka medan Apollo ställde sig positiva till 
medverkan. Då vi ville ha mer än en intervju hörde vi även av oss till resebolagen Ving och 
Solresor. Ving tackade nej och Solresor svarade aldrig. Vi hörde av oss ett flertal gånger, men 
vi antar att bolagen inte hade tid att prata med oss. Vid tidpunkten för vår förfrågan var det 
nämligen kris i resebranschen då den isländska vulkanen Eyjafjallajökull fick utbrott, vilket 
stoppade i princip all flygtrafik i det europeiska luftrummet. Vi genomförde då endast en 
intervju, med Maria Fallström, produktionsledare för skandinaviska avdelningen för 
trycksaker på Apollo, 2010-05-11, mellan 13.30 och 13.50. Intervjun genomfördes via 
telefon, som vi hade på högtalare och samtidigt spelades samtalet in. Direkt efter intervjun 
transkriberade vi den. Vi valde att spela in intervjun då svaren inte påverkas av bristfälliga 
anteckningar, våra tolkningar samt att vi kan fokusera helt och hållet på samtalet. Vi 
transkriberade också intervjun eftersom att den ska kunna granskas så att vi som intervjuare 
inte ”hittar på” citat själva, av samma orsak har vi också valt att spara ljudupptagningen.34 Att 
vi valde att göra en telefonintervju istället för en personlig beror på att Maria jobbar i 
Stockholm och vi befinner oss i Karlstad. Avståndet gör det alltså relativt svårt att ta sig, 
dessutom gjorde vi bedömningen att det antagligen inte hade gjort någon större skillnad för 
resultatet om vi hade kunnat se och studera Marias reaktioner, ansiktsuttryck och så vidare. Vi 
betraktar Maria som en informant vilket betyder att den information hon gav var föremålet för 
vår analys och inte Maria som person.35    
 
Syftet med intervjun var att få kunskap om hur en resekatalog produceras och hur ett 
resebolag ställer sig till frågor om framställning av människor på bilderna, speciellt rörande 
genus, heteronormativitet och ”vithet”. Vi utformade först ett antal frågor baserade på vad 
som kom fram under bildanalysen och delade sedan upp dem i olika teman. Frågorna var 
relativt öppna, men vi skrev också upp eventuella följdfrågor ifall Maria inte skulle beröra 

                                                 
33 Diagram och bilder redovisas och analyseras i kapitel 6. 
34 Bell, J. (2006). 
35 Kvale, S. (1997). 
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dem i sina svar. Enligt Bell är denna typ av intervju en så kallad fokuserad intervju, vilket då 
innebär att den är ostrukturerad men ändå har en viss struktur genom de olika teman som ska 
täckas under intervjuns gång.36 Våra teman var: Produktion av resekatalogen, till exempel val 
av modeller; Målgrupper och mottagande av bilderna samt framställning av män och kvinnor. 
Efter att ha gått igenom intervjun insåg vi att vi missade vissa aspekter. Därför skickade vi ett 
par följdfrågor via e-mail till Maria som tog upp modellers etnicitet och utseende samt 
heteronormativitet. Vi valde att ställa följdfrågorna via e-mail då de inte var så många samt att 
det antagligen skulle bli mer tidskrävande att boka ny tid för telefonintervju och genomföra 
den. Som vi nämnde i det vetenskapsteoretiska avsnittet så analyserades intervjun enligt den 
hermeneutiska cirkelns principer. Sedan gjorde vi en sammanfattande analys där vi jämförde 
intervjusvaren med bildanalysen och med de teorierna som ligger till grund för uppsatsen. De 
citat som redovisas i kapitel 6 har valts ut på grund av att de är talande och är direkt relevanta 
för våra frågeställningar och vår bildanalys.   
 
2.4 Metodkritik 
 
Två begrepp som är viktiga att tänka på i en undersökning är reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos metoden och är ett mått på om resultatet skulle bli 
samma vid upprepade tillfällen.37 Validiteten behandlar frågan om i vilken utsträckning man 
verkligen mäter det man avser att mäta.38 Reliabiliteten för den kvantitativa bildanalysen är 
relativt hög då den i stor utsträckning går ut på att räkna förekomsten av olika saker, till 
exempel män och kvinnor. Det finns dock ett visst mått av tolkning även i denna analys då vi 
har kategoriserat in människor, till exempel som påklädda, lättklädda eller badklädda, något 
som inte alltid är helt självklart. Detta visar att även en kvantitativ undersökning inte kan vara 
helt objektiv då forskaren alltid påverkas av sin förförståelse. Ett möjligt sätt att öka 
reliabiliteten skulle kunna ha varit om vi inför analysen hade gjort tydliga definitioner för 
varje kategori. Istället konsulterade vi med varandra om vi var osäkra på tolkningen.  När det 
gäller den kvalitativa analysen av bilderna så är reliabiliteten mycket lägre då den bygger på 
subjektiva tolkningar. Bergström skriver om bildanalyser att ”tolkningarna blir allt annat än 
allmängiltiga, utan istället mycket personliga och därmed mångtydiga”.39 Validiteten anser vi 
är hög för bildanalysen, mycket beroende på att vi har haft ett abduktivt förhållningssätt där 
det vi har funnit i empirin har påverkat vad vi har tagit upp i teorin och även våra 
frågeställningar. Vi har med andra ord tagit reda på vad som visas i katalogerna vilket var 
syftet med bildanalysen. Kanske skulle en analys av fler kataloger ha ökat validiteten, men 
som vi nämnde tidigare så valde vi att begränsa antalet till två då vi anser att mängden 
material hade blivit för stor för att bearbeta på ett grundligt sätt. Den kvantitativa 
innehållsanalysen hade dock kunnat bli än mer talande om vi hade jämfört våra kataloger med 
äldre kataloger eller kataloger från andra länder.  
 
Kvale menar dock att det är svårt att applicera begreppen reliabilitet och validitet på kvalitativ 
forskning och vissa forskare anser att det är ett positivistiskt synsätt som hämmar skapandet i 
den kvalitativa forskningen. Istället använder sig en del av tillförlitlighet, trovärdighet 
pålitlighet och konfirmerbarhet för att diskutera sanningsvärdet hos resultaten.40 Trots detta 
använder vi oss av begreppen reliabilitet och validitet då vi är mer införstådda med dem. 
 

                                                 
36 Bell, J. (2006). 
37 Bell, J. (2006).  
38 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). 
39 Bergström, B. (1998) s. 126. 
40 Kvale, S. (1997). 
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Reliabiliteten för intervjun är svårare att uppskatta eftersom det beror på så många olika 
faktorer, till exempel intervjupersonen i sig, när och hur intervjun sker och så vidare. Ett sätt 
att öka den hade dock kunnat vara att göra en strukturerad intervju där svaren inte är lika 
öppna.41 Då vi ställde våra frågor utifrån olika teman så blev även de relativt öppna i sina 
formuleringar. Eftersom vi bara kunde utföra en intervju så vet vi heller inte hur 
representativa svaren är för andra resebolag. Detta påverkar också validiteten eftersom vårt 
syfte var att få större förståelse för hur resebolagen ser på den problematik vi har i vår 
uppsats. Vi tycker att vi kunde ha varit mer kritiska när vi genomförde intervjun, samtidigt 
som man inte bör ha outtalade förutsättningar och värderande frågor.42  
 
2.5 Material 
 
Materialet för teori- och metoddelen av uppsatsen består utav böcker, vetenskapliga artiklar 
och vissa internetkällor. Vi har även läst metodböcker i syfte att få en större kunskap om 
bildanalys, vilket vi inte har någon tidigare erfarenhet av. Underlaget för bildanalysen består 
utav två resekataloger från Apollo och Fritidsresor, de exempelbilder som visas i kapitel 6 
kommer dock endast från Apollo då Fritidsresor inte gav något svar på frågan om vi fick 
använda oss av deras katalogbilder. Då vi även genomförde intervjun med en representant 
från Apollo så finns det en viss koncentration på just Apollos katalog.   
 
Den största svårigheten med att hitta relevant litteratur har varit att det är sekundärkällor 
vilket betyder att de är skrivna i ett annat syfte och dessutom kan vara vinklade. Det finns 
mycket skrivet om turism och reklam ur till exempel ett genusperspektiv, men har ändå en 
annan fokusering än vår uppsats. Litteraturen handlar ofta om reklamannonser eller 
nyhetsmedia och resekataloger stämmer inte riktigt in på någon av dem. Litteraturen som rör 
turism handlar mycket om själva reseupplevelsen för exempelvis kvinnor och homosexuella. 
Detta har gjort det svårt att välja ut väsentligt material men påminner oss också om att vår 
uppsats har en relativt unik problematik och kan kanske därför bidra till forskningen om 
turism ur ett kritiskt perspektiv.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Bell, J. (2006) och Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). 
42 Bell, J. (2006).  
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3. GENUSFORSKNING 
 
Detta kapitel tillsammans med kapitel 4 och 5 redogör för våra utgångspunkter. Kapitel 3 är 
något längre än de andra två då det finns mer forskning inom detta område. Dessutom ligger 
genusvetenskapen till grund för hela vår problemformulering. I detta kapitel går vi igenom 
vad själva begreppet genus innebär, Hirdmans genussystem samt genusproblematik i media, 
reklam och turism.  
 
3.1 Genus 
 
Bara namnet genusvetenskap ger en bild av hur centralt begreppet genus är inom 
forskningsområdet. Det finns därför många definitioner av det och diskussioner kring vad 
begreppet står för. Idé- och lärdomshistorieforskaren Eva Gothlin har sammanfattat det såhär  
 

Sammanfattningsvis kan man säga att genus handlar [...] inte bara om det 
individuella subjektets könsidentitet, utan också om hur könsskillnader 
konstrueras och symboliseras, hur de präglar och uttrycks i relationer, 
institutioner, lagar, texter, bilder, datorer, m.m. Genus skiftar mellan tid och 
rum, mellan kulturer och samhällen.43 
 

Kortfattat handlar alltså diskussionen kring genus om vår könsidentitet och att hur vi är och 
ska vara som kvinnor och män är något som hela tiden skapas och inte är något förutbestämt 
eller biologiskt medfött. Simone de Beauvoir fångar kärnan av det hela i sitt berömda citat 
”Man föds inte till kvinna, man blir det”.44 
 
I Sverige började begreppet genus spridas i slutet av 1980-talet. Historikern Yvonne Hirdman 
är en av dem som lanserade begreppet.45 Hon menar att svenskan behövde ett ord som 
betonade att det bakom ”de fasta formerna ’kvinnor’ och ’män’ döljer sig prägling, fostran, 
tvång och underordning”.46 Uttryckt med andra ord menar hon att genus är en social 
konstruktion av kön, alltså vårt samhälles värderingar och föreställningar om vad som är 
manligt och kvinnligt.47 Vidare säger hon att  
  

[...] genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” 
(där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar 
föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin 
kan påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än 
”roll” och ”socialt kön”.48  
 

Det är genom denna definition av genus som vi leds vidare till Hirdmans teori om 
genussystemet. Hon menar nämligen att det i definitionen finns ett systematiserande drag och 
för att betona och problematisera detta kan begreppet genussystem användas.49   
 
 
 

                                                 
43 Gothlin, E. (1999) s. 7.  
44 Beauvoir, S de. (1995) s. 162. 
45 Gothlin, E. (1999). 
46 Hirdman, Y. (2003) s. 12. 
47 Intervju med Yvonne Hirdman i Ekman, K. (1998).  
48 Ibid. s. 51. 
49 Ibid. 
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3.2 Genussystemet 
 
Hirdman introducerade sin teori kring genussystemet och genuskontrakt i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988 och har sedan fortsatt att utveckla den ytterligare, bland annat i statens 
utredning om makt 1990.50 
Genussystemet ska enligt Yvonne Hirdman förstås som en dynamisk struktur. Det är en 
”beteckning på ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka 
genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter”.51 Hon 
menar att denna ordningsstruktur av kön är grundläggande och har blivit basen för de sociala, 
ekonomiska och politiska ordningarna. Genussystemet har två bärande logiker: 
  

1. Dikotomin. Ett isärhållande av könen där manligt och kvinnligt 
är två motsatser som ej bör blandas  
2. Hierarkin. Eller den manliga normens primat. Män är samma  
som människor och det normala, kvinnor är avvikande och det 
manliga står alltid över det kvinnliga i en hierarkisk ordning.52  
 

Hirdman menar att genussystemet är skiftande i uttrycket och att isärhållningen och förtrycket 
(av kvinnor) ser olika ut vid olika tider. Vidare anser hon att den manliga normen legitimeras 
genom isärhållningen. Ju kraftigare isärhållningen mellan könen verkar, desto mindre 
ifrågasatt blir den manliga normens primat. Om kvinnor och män däremot gör samma saker 
på samma sätt så blir mannens överordning och norm ifrågasatt och illegitim. Isärhållningen 
uttrycks främst i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om vad som är manligt 
och kvinnligt. Hagemann och Åmark framför dock viss kritik mor Hirdmans genussystem och 
säger bland annat att det borde finnas en tredje logik som tar upp maktordningar som finns 
mellan människor av samma kön. De menar att denna typ av maktsystem kan vara en 
bidragande orsak till att genussystemets innebörd inte förändras. Kvinnor som har en stark 
ställning bland andra kvinnor kan föredra att behålla den rådande ordningen som den är.53 
Hirdman håller förvisso med om att även kvinnor kan åtnjuta viss makt trots den manliga normens 
primat, men hävdar att det då snarare handlar om status, uppskattning och viktighet än verklig 
makt.54  
 
Hirdman tror att genussystemet kan förändras om kvinnor och män inser att könen inte är 
annorlunda sorter och att vi inte är arts- eller väsensskiljda. Hon menar med det att den 
systemförändrande kraften finns i det mänskliga tankesystemet. Men, säger hon, för att detta 
ska få någon systemförstörande roll måste isärhållandets lag brytas, alltså att kvinnor tvingas 
eller får göra det män gör och vice versa. Det olika ska försvagas och det lika förstärkas. Det 
svåra med detta är dock att när kvinnor historiskt har kommit in på manliga platser och 
arbetsområden så sjunker lön och status vilket gör att männen flyttat ut mot nya områden. När 
män däremot kommer in på kvinnliga arbetsområden så får männen toppositioner och hög 
status. Genussystemet skulle också kunna förlora sina logiker om män och kvinnor definieras 
som ett. Detta, menar Hirdman har hänt under korta perioder i historien när yttre orsaker som 
revolutioner enar män och kvinnor mot en övermakt. Hon formulerar det som att ”den 

                                                 
50 SOU 1990:44.  
51 Hirdman, Y. (1988). 
52 Ibid. 
53 Hagemann, G. & Åmark, K. (2000).  
54 SOU 1990:44. 
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manliga primatens norm upphör i och med att män flyttas ner på samma vanmäktiga plats som 
kvinnor”.55  
 
3.3 Genuskontrakt 
 
Hirdman använder sig av begreppet genuskontrakt för att konkretisera och operationalisera 
genussystemets logiker. Dessa kontrakt är osynliga men finns mellan kvinnor och män på 
både individ- och systemnivå.56 Hirdmans definition av begreppet lyder  
 

Genuskontrakten är [...] mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på  
olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet  
– vilka redskap som hör till vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i 
språket – hur de ska prata, vilka ord de får använda, – i gestalten/den yttre 
formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara etc., etc. i all 
otrolig detaljrikedom. 57  
 

Hon är noga med att påpeka att kontrakten inte ska förstås som en överenskommelse mellan 
två jämnstarka förhandlare eller att det är en frivillig uppgörelse som går att upphäva om ena 
parten vill.58 Tvärtom vill hon att begreppet ska tydliggöra det ”strukturella tvång som båda 
kön tyngs under”.59 Dock menar hon att begreppet antyder möjligheter till förhandling.60 
Förhandlingen liknar hon vid en koreografi eller dans mellan könen där de ser hur långt 
kontraktets gränser kan sträckas.61 Distinktionen mellan genussystemet och genuskontrakt 
anser Hirdman är att ”Kontrakten i sig är de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är den 
process som via kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering”.62 Genuskontraktet är 
kulturellt nedärvt och barnen lär sig av sina föräldrar vad kontrakten innebär.63 Precis som 
genussystemet kan kontrakten dock se olika ut vid olika platser och tider. Enligt Hirdman 
finns det ett genuskontrakt som i princip har sett likadant ut i århundraden och bland annat 
återfinns i mytologiska skapelseberättelser handlar om barnafödandets praktik. Hon kallar 
detta ett stereotypt och idealtypiskt kontrakt ”där Han har ansvaret, beskyddet, försörjningen 
på sin sida och Hon har födandet, uppfödandet, beroendet på sin” och menar att det tydligt 
markerar könens skilda positioner och förutsättningar.64 
 
 3.4 Genusproblematik inom turismen 
 
Henderson, Bialeschki, Shaw och Freysinger skriver om kvinnors fritid och menar att det är 
viktigt att studera detta på grund av tidigare förbiseende av ämnet. De tar upp mycket 
intressanta synpunkter, bland annat att då fritid kan vara en form av frihet och 
självförverkligande har fritid och fritidsaktiviteter revolutionerande möjligheter. Kvinnors 
fritidsutövande kan därför bli en typ av frigörande från begränsade könsroller och då också 
leda till en viss makt. Därmed inte sagt att fritidsutövande fungerar på detta sätt, många 
fritidsaktiviteter kan istället återskapa och förstärka traditionella könsstereotyper.65  

                                                 
55 Hirdman, Y. (1988) s. 61f och  SOU 1990:44 s. 6. 
56 Hirdman, Y. (1988). 
57 Ibid. s. 53. 
58 Ibid. 
59 Hirdman, Y. (2003) s. 84. 
60 Ibid. 
61 Hirdman, Y. (1988).  
62 Ibid. s. 55. 
63 Hirdman, Y. (1988) och  Hirdman, Y. (2003). 
64 Hirdman, Y. (2003) s .88, 
65 Henderson, K. Bialeschki, D, Shaw, S & Freysinger, V (1989). 
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Författarna gör också ett försök att skriva om kvinnors fritid ur ett historiskt perspektiv och 
menar att detta inte är helt lätt eftersom väldigt lite finns skrivet om just detta. Det saknas 
skildringar av kvinnor och mäns fritid, kvinnors erfarenheter har inte blivit uppmärksammade 
eller separerade från mäns, utan istället har det antagits att kvinnors fritid har sett ut på samma 
sätt.66 Författarna lyckas dock beskriva kvinnors fritid och poängterar att den har påverkats 
kraftigt av de patriarkala strukturerna som har föreskrivit könsroller, familjestrukturer, arbete 
och ”lämpliga” kännetecken för kvinnor. Tidvis har dessa strukturer varit förtryckande i alla 
delar av kvinnors liv, men tidvis har dessa strikta förväntningar också lättat, kvinnor har då 
tillåtits mer frihet för att växa både på ett personligt och på ett kollektivt plan samt för att 
utveckla deras egen fritid utöver den patriarkala definitionen.67  
 
Stora utmaningar finns dock fortfarande kvar och faktum är att turismindustrin har blivit 
kritiserad för att vara världens mest könssegregerade och könsstereotypa servicesektor, vilket 
Aitchison poängterar i sin artikel Theorizing Other discourses of tourism, gender and 
culture.68 Författaren menar att turismen måste ses, inte bara som en affärsverksamhet eller 
industri, utan också som en mäktig kulturell arena och process som både formar och formas 
av könsrelaterade representationer av platser, människor, nationer och kulturer. Aitchison 
refererar till Swain som poängterar att turismen är konstruerad av mänskliga relationer och 
därför påverkar och påverkas den av globala och lokala könsrelationer.69    
  
Swain fortsätter i sin artikel Gender in tourism med resonemanget genom att ta upp de 
dominerande turismbroschyrerna vars representationer av män associeras med rörelse, makt 
och ägande, medan kvinnor associeras med passivitet, tillgänglighet och att vara ägd. Swain 
menar att denna marknadsföring förstärker stereotyper och hierarkiska fördelningar av 
arbetskraft.70 Marshment spinner vidare på temat genus i turistbroschyrer i Gender, work and 
tourism där hon har studerat i första hand brittiska broschyrer som inriktar sig på charterresor. 
Vad författaren bland annat kommer fram till är det inte finns en direkt obalans mellan män 
och kvinnor rent representativt. Vad de gör på bilderna och vilka direkta eller indirekta 
budskap de sänder ut är däremot en annan sak. På framsidan av resekataloger till exempel, så 
är de flesta kvinnor, oavsett om de figurerar i en familj, i ett par eller för sig själva, iklädda 
badkläder. Detta kvinnoideal bidrar till idén om kärnfamiljen som ung, vit, vacker och lycklig 
och det formar också kvinnans sexualitet till något som likställs med välmående och hälsa 
inom ”familjeramen”, följaktligen normaliseras bilden av ”kvinnan i badkläder”.71 
 
3.5 Kvinnor och män i media 
 
Kommunikationsprofessorn Liesbet van Zoonen skriver att media alltid har varit ett ämne för 
feministisk kritik, då den feministiska kampen inte enbart handlar om en materiell strävan 
efter lika rättigheter och möjligheter för kvinnor utan också om hur femininitet definieras.72 
Att kritiska undersökningar av genus i media är viktiga menar även Yvonne Hirdman och 
säger att sådana undersökningar ofta får mycket uppmärksamhet eftersom ”man vet att det är i 
medierna genus produceras idag och inte i politiken”.73 Vår genomgång av tidigare forskning 
kommer att handla om mediernas, i synnerhet reklamens, representation av genus. 
                                                 
66 Henderson, K. Bialeschki, D, Shaw, S & Freysinger, V (1989). 
67 Ibid.  
68 Aitchison, C (2001). 
69 Ibid.  
70 Swain, M (1995). 
71 Marshment, M (1997) s. 19. 
72 Zoonen, L van. (1994).  
73 Intervju med Yvonne Hirdman i Ekman, K. (1998). 
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Vårt sätt att tänka kring genusframställning i media och marknadsföring för turism stämmer 
väl överens med Björkvalls uppfattning om att då det finns ojämlikheter mellan kvinnor och 
män i samhället ”borde det också finnas exempel på genusrelaterad över- och underordning i 
reklamen”.74 I sin avhandling om reklam riktad mot kvinnor och män i olika åldrar blir hans 
slutsats att så också är fallet. Björkvall menar att i reklam som riktar sig mot kvinnor handlar 
annonserna om produkter rörande kropp och utseende där kvinnan ska konsumera 
produkterna för att förbättra sig och anpassas till en norm. Ekman skriver om manligheten 
som norm och hur den manliga sexualiteten även styr annonser som riktar sig mot kvinnor. 
Hon använder tvål- och schamporeklam som exempel på detta. I sådana annonser används 
produkten ofta av en naken kvinna i duschen, en bild som Ekman menar är erotiskt laddad. Då 
annonsen riktar sig mot en i huvudsak kvinnlig målgrupp borde det logiskt sett vara en man 
som blir mål för den erotiska laddningen. Men, menar Ekman, detta sker inte då det är en 
manlig blick som tillfredsställs och den kvinnliga köparen förväntas ”tända på att någon blir 
tänd på dem”.75 Fenomenet att kvinnor vänjs vid att betrakta sig själva och andra kvinnor 
utifrån ett manligt perspektiv beskrivs såhär av John Berger  

 
Men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves 
being looked at. This determines not only most relations between men and 
women but also the relation of women to themselves. The surveyor of 
woman in herself is male: the surveyed female. Thus she turns herself into 
an object – and most particularly an object of vision: a sight.76 

 
I den litteraturgenomgång vi har gjort skriver i princip varje författare om att kvinnor och män 
tidigare har framställts på skilda och ofta mycket könsstereotypa sätt. Kvinnor var ofta 
passiva, unga, sexiga, glada, självbespeglande, inåtvända och ägnade sig åt intima sysslor som 
hemmet, barnen eller den egna kroppen. Många gånger var kvinnor på bilder också lägre 
placerade än män i en underordnad position. Män har tvärtom framställts som allvarligt 
koncentrerade, aktiva, socialt utåtriktade och befunnit sig i offentliga miljöer som arbetslivet 
och politiken. Mannen har haft hjärnan och tänkt medan kvinnan har haft kroppen och känt.77 
Författarna är också överens om att bilderna har förändrats något över tiden. Andén-
Papadopoulos menar att de mest könsstereotypa framställningarna av kvinnor (som till 
exempel ”den goda modern” och ”bimbon”) har blivit mer sällsynta i reklamen, medan 
”slampan” fortfarande kan dyka upp.78 Det är dock främst bilden av män som har förändrats, 
medan representationer av kvinnor har varit ganska oförändrad. Män har blivit mer sensuella, 
kroppsmedvetna, känsliga och sårbara. Nuförtiden är det heller inte ovanligt att se män byta 
blöjor och laga mat, sysslor som tidigare enbart kvinnor utförde. 79 Kvinnorna fortsätter dock 
”att vara yngre, gladare, sexigare och mer självbespeglande än männen. [...] Ungdom, skönhet 
och passiv behagfullhet fortsätter att utgöra definitionen av den ideala kvinnligheten”.80 Att 
reklamen numer undviker de värsta könsstereotypa bilderna kan tolkas som ett framsteg men 
Andén-Papadopoulos menar att en mer nedtonad diskriminering kan vara minst lika dålig då 
den verkar utan att synas.81 Att kvinnor framställs som glada och leende oftare än män menar 
både Ekman och Andén-Papadopoulos delvis beror på en kulturell idealbild av kvinnor som 
vänliga, behagfulla och tillmötesgående men framförallt, säger de båda, beror det på 

                                                 
74 Björkvall, A. (2003) s. 16. 
75 Ekman, K. (1998) s. 94. 
76 Berger, J. I Zoonen, L van. (1994) s. 87.  
77 Andén-Papadopoulos, K. (1996), Björkvall, A. (2003), Cortese, A. J. (2004), Ekman, K. (1998).  
78 Andén-Papadopoulos, K. (1996) s. 20. 
79 Andén-Papadopoulos, K. (1996), Björkvall, A. (2003), Ekman, K. (1998). 
80 Andén-Papadopoulos, K. (1996) s. 20. 
81 Ibid. 
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maktförhållanden. En person med lägre status skrattar exempelvis mer under ett samtal än en 
med högre status och makt. Samtalsforskning har visat att kvinnor skrattar oftare än män och 
att de lättare stämmer in i någon annans skratt.82 Ekman sammanfattar det krasst: ”människor 
med makt behöver inte le”.83 Jarlbro tror inte att denna genusframställning i reklamen beror 
på någon medveten ”konspiration” utan menar att det handlar om genusslentrian, det vill säga 
”vanemässiga, omedvetna, oreflekterade och upprepande skildringar av manlighet och 
kvinnlighet” och att det upprätthålls omedvetet av både kvinnor och män.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Andén-Papadopoulos, K. (1996) och Ekman, K. (1998). 
83 Ekman, K. (1998) s. 96. 
84 Jarlbro, G. (2006) s. 115. 
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4. QUEER 
 
Kapitlet tar upp queerteori, heteronormativitet samt hur homosexualitet framställs i media. 
Queerforskning är ett relativt nytt forskningsområde och jämfört med genusforskningen som 
vi precis har redogjort för så finns det inte lika mycket skrivet, speciellt inte queer kopplat till 
turism. Den forskning som finns rörande detta handlar främst om resor nischade för 
homosexuella och homosexuellas upplevelser av turism och resor vilket vi inte anser vara 
relevant för vår studie. 
 
4.1 Queerteori och heteronormativitet 
 
I sin bok Vad är queer ställer sig Ambjörnsson just den frågan. Svaret är att queer kan betyda 
allt ifrån knäpp och avvikande till teori, omstörtande och aktivism på en och samma gång. 
Ibland används också begreppet som en paraplybeteckning för gruppen homo-, bi- och 
transsexuella personer, och ibland som en benämning på personer som i allmänhet inte passar 
in i ”normen”.85  
 
Rosenberg definierar queerteori vidare och menar att teorin under 1900-talet har fokuserat på 
spänningsförhållandet mellan det heterosexuella och homosexuella, samt ifrågasatt sexuella 
definitioner i allmänhet och heteronormativa könsidentiteter i synnerhet. Något som är 
centralt för just queerteorin är att se sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt 
konstruerade och att man också ser den heterokulturella dominansen som en 
förtrycksmekanism.86 Rosenberg går också in på queerteorins ”korta och amerikaniserade 
historia” och menar att queerteorins akademiska födelseögonblick vanligtvis återkopplas till 
Judith Butlers Gender Trouble, utgiven 1990.87  
 
Butlers kanske mest kända begrepp; ”Den heterosexuella matrisen”, betecknar en modell av 
genustydlighet som förutsätter att kulturellt begripliga kroppar måste utgå ifrån stabila kön. 
Kroppar är alltså inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den 
heterosexuella matrisen som då kräver en genusordning med två tydligt identifierbara 
kön/genus, alltså kvinnligt/manligt. Enligt Butler själv är matrisen central för definitionen av 
det socialt godkända och det icke-godkända, något som framför allt då gäller 
heterosexualitet.88    
 
Ifrågasättandet av den normerande heterosexualiteten är som tidigare nämnt ett centralt 
område inom queerteorin och för detta används ofta begreppet heteronormativitet. Begreppet 
innefattar de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 
heterosexualiteten som norm, det vill säga allt det som bidrar till att en viss typ av 
heterosexuellt liv framstår som det mest naturliga och åtråvärda sättet att leva. 
Heteronormativiteten tar sig olika uttryck, mycket beroende på plats och tid. För trettio år 
sedan till exempel så klassificerades homosexualitet fortfarande som en sjukdom; idag ökar 
hatbrotten mot HBT-personer allt mer.89 Heteronormativiteten upprätthålls bland annat 
genom den gränsdragning som görs mellan hetero- och homosexualitet, alltså att en person 
som kategoriseras som kvinna förväntas älska en person som kategoriseras som man. 
Gränsdragningen mellan man och kvinna har också stor betydelse, vetskap om personers kön 

                                                 
85 Ambjörnsson, F. (2006).  
86 Rosenberg, T. (2002). 
87 Ibid. s. 65.  
88 Rosenberg, T. (2005). 
89 Ambjörnsson, F. (2006) 
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är nödvändig för att veta om någon är hetero- eller homosexuell, och avvikande 
”genusbeteende” är oftast anledningen till varför människor ser någon som homosexuell. En 
konsekvens av den strikta uppdelningen mellan homo och hetero är att människor kan känna 
sig fastlåsta. En del identifierar sig inte med vare sig det ena eller det andra och kan därför 
framstå som ”konstiga”.90    
 
Konstruktionen och upprätthållandet av heteronormen tar sig tydligt uttryck inom turismen 
och i turistbroschyrer. I sin studie av just turistbroschyrer märker Marshment av en 
underförstådd heterosexualitet bland par, som dessutom är kopplad till bilden av 
kärnfamiljen.91 Hon menar att vissa broschyrer visar kvinnor eller män i sällskap med någon 
från samma kön, men att de bilderna är väldigt mångtydiga. Ett foto visar två män som 
dricker drinkar tillsammans, vilket skulle kunna tolkas som ett homosexuellt par, men också 
som till exempel två äkta män vars fruar är någon annanstans. Så även om sådana bilder inte 
utesluter ”homosexuella tolkningar” så bjuder de heller inte in till det. 
 

  […] while the brochures do not absolutely exclude such readings, neither 
do they invite them, so that their preferred meanings are such as to 
reinforce the society’s ideological constructions of “normal” 
relationships.92 

 
 

4.2 Hetero- och homosexualitet i media 
 
En förändring som skett i reklamvärlden är en nedtoning av de heterosexuella stereotyperna. 
Detta, menar Andén-Papadopoulos beror på en ökad uppmärksamhet och medvetenhet kring 
bi-, homo- och transsexualitet som har gjort de heterosexuella stereotyperna mindre gångbara. 
Istället vill reklamen låta betraktaren avgöra modellernas förhållanden och sexualitet.93 Hon 
får medhåll i sitt resonemang av Jarlbro och Cortese. De menar att det speciellt är företagens 
”upptäckt” av homosexuella som en köpstark målgrupp som har speglat sig i reklamen. 
Cortese framhåller att det är problematiskt att se homosexuella som en målgrupp då den inte 
är enhetlig utan ”spänner över skilda variabler som social klass, etnicitet och ålder”.94 Jarlbro 
menar dock att det främst är högutbildade, köpstarka, manliga homosexuella boende i 
storstäder som har uppmärksammats som en stark konsumentgrupp av marknadsförare. I USA 
kallas denna grupp ofta för ”the gay dollar”.95 
 
Enligt RFSL:s hemsida så har det inte gjorts några undersökningar i Sverige med mål att visa 
statistik på sexuell läggning.96 I andra länder har dock undersökningar gjorts som säger att 
cirka 10 % av befolkningen är homo- eller bisexuella.97 RFSL menar att så länge det finns 
fördomar mot homo- och bisexuella kommer det inte gå att genomföra en statistiskt 
säkerställd undersökning på en befolkningsrepresentativ grupp då människor antagligen inte 
kommer att svara helt ärligt på frågorna. Detta, anser Cortese är också en av svårigheterna 
med att nå homo- och bisexuella köpare. Från att förut helt ha ignorerat homo- och bisexuella 
i reklamen försöker företag nu tilltala dem, dock på ett tvetydigt och diskret sätt för att inte 

                                                 
90 Ambjörnsson, F. (2006). 
91 Marshment, M. (1997). 
92 Ibid. s. 26. 
93 Andén-Papadopoulos, K. (1996).  
94 Cortese, A. J. (2004) s. 44. 
95 Jarlbro, G. (2006) s. 127. 
96 http://www.rfsl.se/?p=414  
97 Cortese, A. J. (2004) och http://www.rfsl.se/?p=414  
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skrämma bort de heterosexuella.98 Detta har bland annat lett till en ökad erotisering av 
mannen där hans kropp blir objektifierad på ett sätt som endast kvinnokroppar har varit 
förut.99 Ett annat sätt är att använda androgyna modeller i annonserna eller att helt enkelt ha 
personer av samma kön i annonsen och sedan låta det vara upp till betraktaren att tolka deras 
relation till varandra. Det är just det som är kärnan – att låta betraktaren ladda bilderna med 
betydelse. Cortese menar att företagen vill att homo- och bisexuella ska tolka bilderna på ett 
annat sätt än heterosexuella. På det sättet når de denna målgrupp utan att behöva ”erkänna” att 
det är syftet.  
 

Gay- and lesbian-image advertising is like a Rorschach test that allows 
consumers to interpret cultural forms in ways that are meaningful and 
pleasurable to them.100 
 

Ytterligare ett sätt att nå denna målgrupp utan att riskera att skrämma bort heterosexuella 
menar Cortese är att publicera annonser i tidskrifter som riktar sig mot en homosexuell 
målgrupp och bilderna som används i dessa annonser porträtterar ofta homosexuella par.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 Cortese, A. J. (2004). 
99 Jarlbro, G. (2006).  
100 Cortese, A. J. (2004) s. 47. 
101 Ibid. 
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5. ”VITHET” 
 
Som vi nämnde i inledningen så uppkom denna infallsvinkel efter vi hade gjort vår första 
innehållsanalys och uppmärksammat framställningen av ”icke-vita” människor. Som vi också 
nämnt så är det inte helt lätt att definiera vad ”vithet” är på samma sätt som vi har gjort med 
begreppen genus och queer. I kapitlet tar vi upp forskning som rör den norm som finns inom 
turism, speciellt gällande ”vithet” samt ”vithet” i media.  
 
5.1 Den ”typiska turisten”/ den vita normen 
 
Marshment skriver om turistbroschyrer och som titeln på boken Gender, work and tourism 
antyder så handlar merparten om genus, men hennes studie visar också på intressanta resultat 
rörande till exempel etnicitet. Den ”typiska turisten” i broschyrerna är enligt författaren en 
ung kvinna eller man som är smal, solbränd och vanligtvis blond (vit).102 Hon kommer fram 
till att broschyrerna representerar kvinnor och män, och i viss mån olika åldrar. Däremot är 
funktionshindrande-, väldigt överviktiga- och framför allt svarta personer, kraftigt 
underrepresenterade.103 De få människor i broschyrerna som har ”etniska drag” är inte turister 
utan arbetare som jobbar för turister, eller lokalinvånare som verkar vara en del av den 
”turistiska upplevelsen”, till exempel dansare i traditionella folkdräkter.104 
 
Även Grinell skriver om detta och menar att bortfall av mer målande beskrivningar av 
lokalbefolkningen istället ersätts av bilder på exotiserande stereotyper av 
lokalbefolkningen.105 Spivak belyser också problematiken med en talande kommentar:   
 

People of colour are seen but do not see, are represented but do not 
represent, and are photographed but do not photograph.106  

 
Tesfahuney talar om turistsubjektet och menar att det inom turismlitteraturen är underförstått 
att ”turisten” är en vit och västerländsk människa.107 Han menar vidare att då 
”turistifieringen” av världen har vithet och det västerländska som förebild uttrycks makten att 
tillskriva den ”legitima” uppdelningen av världen. Dikotoma föreställningar som vi/dem, 
vit/färgad, modern/primitiv delar upp världen och skapar hierarkier. Dessa föreställningar 
påverkar hur världen ställs i ordning för turiständamål och väcker också frågan om vilka som 
är, och förblir, de exotiska och autentiska objekten för turismens ekonomi.108  
 
Aitchison för ett liknande resonemang och menar att turismindustrin är föremål för 
kolonialistiska diskussioner då den bjuder in ”första världen” och västerländska turister att 
konsumera tredje världens platser och människor som ”nöjesvaror”.109 
 
5.2 ”Vithet” och etnicitet i media 
 
När Andén-Papadopoulos gjorde sin undersökning för Konsumentverket var andelen utrikes 
födda 17 % men endast 7 % av personerna i annonserna hon tittade på hade ett annat etniskt 

                                                 
102 Marshment, M. (1997).  
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Grinell, K. (2004). 
106 Spivak, G.C. i Morgan, N. & Pritchard, A. (1998) s. 177. 
107 Tesfahuney, M. (under utgivning 2010) s. 93. 
108 Ibid. 
109 Aitchison, C. (2001). 
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ursprung än vitt västerländskt.110 ”Om man vill synas i de svenska dagstidningarna, vilka 
karakteristika ska man då ha?” frågar sig Gunilla Jarlbro.111 Svaret är att man ska vara just det 
– en man, med ”svenskt ursprung, som ägnar sig åt idrott och politik”.112 Genom detta svar 
kan slutsatsen dras att den som inte får synas i tidningen är ”en invandrad kvinna som växlar 
mellan arbetslöshet, hemarbete och jobb på kontor”.113 Trots detta visar Andén-Papadopoulos 
undersökning att av de få ”icke-vita” modellerna som figurerar i reklamannonser finns det 
betydligt fler kvinnor än män.114 Hennes resultat skiljer sig dock från reklamen i USA där 
färre än 20 % av alla annonser som gestaltade en svart person visade en kvinna.115 Andén-
Papadopoulos skriver vidare att när modeller av annat etniskt ursprung än vitt visas så är det 
ofta på bilder där etnisk mångfald är en del av konceptet (ett exempel på det är klädföretagets 
Benettons reklamkampanjer där modeller med olika etniska ursprung används för att illustrera 
företagets slogan ”The united colours of Benetton”).116  
 
Att ”icke-vita” människor samt homo- och bisexuella personer är underrepresenterade i 
reklam och andra medier kan bero på vilka det är som styr dem. Cortese skriver att när 
subkulturella grupper porträtteras i media pekar det på att grupperna har en slags makt, en 
trygg plats i samhället och en godkänd identitet. De grupper som har låg social status hålls 
kvar i sina maktlösa roller bland annat på grund av sin osynlighet i media. När sådana grupper 
väl lyckas erhålla viss framgång beror det på att det finns ett intresse för det hos den elit som 
bestämmer vad den offentliga debatten bör handla om. Denna elit är generellt vit, 
medelålders, manlig, heterosexuell medel- eller övre medelklass.117 Corteses beskrivning av 
medieeliten stämmer väl överens med bilden av den person som Jarlbro menar får figurera i 
media. Jarlbro hävdar, precis som Cortese, att det handlar om makt och att ”den totala 
underrepresentationen av vissa grupper av medborgare [är] allvarlig ur ett demokratiskt 
perspektiv”.118 Hon menar med detta att det blir en sned maktbalans om vissa människor inte 
får komma till tals eller knappt synas i medierna. Det ska dock betonas att detta resonemang 
främst handlar om nyhetsmedierna och inte reklamannonser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 Andén-Papadopoulos, K. (1996). 
111 Jarlbro, G. (2006) s. 27. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Andén-Papadopoulos, K. (1996). 
115 Cortese, A. J. (2004).  
116 Andén-Papadopoulos, K. (1996). 
117 Cortese, A. J. (2004).  
118 Jarlbro, G. (2006) s. 29. 
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6. EMPIRI OCH ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa empirin och samtidigt analysera den. För att göra det 
lite mer överskådligt så har vi strukturerat upp kapitlet i olika teman som är baserade på våra 
frågeställningar och teorier. Vi kommer både att redovisa resultat av den kvantitativa och 
kvalitativa bildanalysen, svaren från intervjun med Maria Fallström och analysera dessa i 
jämförelse med varandra samt med teorin. De diagram vi har valt att använda visar på de mest 
påfallande resultaten. Det finns alltså material i den kvantitativa bildanalysen som inte 
analyseras mer ingående (se bilaga 1).   
 
6. 1 Genus 
 
6.1.1 Bildanalys 
 

Kvinnors och mäns klädsel

35%

28%

37%

0%

60%

7%

31%

2%

Påklädd

Lättklädd

Badklädd

Obestämd

I vår ursprungliga formulering av problematiken låg ett stort fokus på genusfrågor, i synnerhet 
så hur kvinnor och män framställs i katalogerna. I innehållsanalysen såg vi dock att de 
traditionella könsrollerna inte märktes så tydligt som vi hade trott att de skulle göra. Men när 
vi har analyserat bilderna närmre så har ändå vissa olikheter i framställningen av kvinnor och 
män framgått.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagram 1. 
 Yttre cirkeln: män, inre cirkeln: kvinnor 

 
Som vi ser i diagrammet ovan så är kvinnor mycket oftare lättklädda än män och en 
påfallande stor del av männen är påklädda, 60 % mot kvinnornas 35 %. Att resultatet ser ut så 
här beror delvis på att männens ”sommarklädsel” är mer täckande än kvinnors. Det vill säga, 
männens shorts är exempelvis väldigt långa och ärmarna är relativt långa även på kortärmade 
tröjor. Kvinnornas sommarklädsel består däremot av kortare shorts och kjolar, klänningar och 
linnen. Även när kvinnor och män har på sig samma typ av kläder så ger kvinnor intryck av 
att vara mer lättklädda, då deras kläder är mer tighta och avslöjar mer hud. Detta speglar 
genuskontraktet som styr hur kvinnor och män bör vara klädda, och denna uppdelning märks 
också i de flesta klädaffärer där en stor åtskillnad görs mellan kvinnor och mäns avdelningar. 
Kvinnans mer exponerande klädsel är något som även Marshment diskuterar och menar att 
denna framställning normaliserar bilden av kvinnan i badkläder och gör att hennes sexualitet 
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Ansiktsuttryck 

Skratt/Stort leende

Kvinnor 
68%

Män
32%

blir en given del i föreställningen om henne.119 Ett 
annat exempel på olikheter mellan könen är att 
kvinnor i mycket större utsträckning än männen 
skrattar eller ler stort på bilderna. Detta tycker vi 
speglar den traditionella föreställningen om män 
som förnuftiga och kvinnor som mer känslostyrda, 
vilket gör att de är mer benägna att skratta och 
därigenom uttrycka sina känslor på ett tydligare 
sätt. Det visar också en bild av en idealkvinna som 
är behaglig och tillmötesgående. Resultat stämmer 
överens med Ekman och Andén-Papadopoulos 
resonemang att detta också handlar om ett 
maktförhållande där de som har makt inte behöver 
le och skratta lika mycket som de som har mindre 
makt.120  Diagram 2. 
 
Bilden av kvinnan som behaglig och i en mer 

underordnad position än mannen återspeglas också i det faktum att kvinnor oftare ligger ned 
och kopplar av än män, vilket vi ser i diagram 3. Detta kan kopplas till Swains m.fl. teorier 
kring den traditionella framställningen av kvinnor som passiva och män som aktiva.121 
Andén-Papadopoulos menar visserligen att denna uppdelning inte är lika tydlig längre, men 
vår undersökning visar att det trots allt finns en skillnad.122   

 
 

Kopplar av och/eller ligger ned: 

Procentuell fördelning mellan män och kvinnor

Kvinnor
64%

Män
36%

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 

 
Heterosexuellt par. Diagram 3. 

 
Kvinnans passiva roll syns också på bild 1 där vi kan se något av den traditionella 
könsstereotypen med mannen som beskyddare. Kvinnan görs ”liten” genom positionen 
framför mannen. Kvinnan ler större än mannen och uttrycker mer känsla, vilket kan kopplas 
till den gamla föreställningen om mannen som förnuftig och kvinnan som känslostyrd samt 

                                                 
119 Marshment, M. (1997). 
120 Andén-Papadopoulos, K. (1996) och Ekman, K. (1998) 
121 Swain, M. (1995) 
122 Andén-Papadopoulos, K. (1996) 
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kvinnans roll som behaglig och tillmötesgående. Att kvinnan också är mer lättklädd än 
mannen är ett bra exempel på vår tidigare diskussion om klädsel. Dessa olika egenskaper som 
män och kvinnor tillskrivs är en direkt parallell till Hirdmans teori om genussystem och 
genuskontrakt.123  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åldersfördelning i % 

Kvinnor

0-15 år
37%

16-25 år
10%

26-35 år
26%

0 år
%

51 - år
7%

Åldersfördelning i % 

Män

0-15 år
36%

16-25 år
4%

26-35 år
25%

36-50 år
23%

51 - år
12%

36-5
20

Diagram 4. Diagram 5. 

 
Som vi ser i diagram 4 och 5 så är det en ganska jämn åldersfördelning mellan könen. De 
flesta människor som porträtteras är i åldrarna 0-15, 26-35 och 36-50, medan 
ålderskategorierna 16-25 och 51+ är kraftigt underrepresenterade. Detta går emot Andén-
Papadopoulos studie som visar att kvinnorna generellt sett är yngre än männen.124 Att det inte 
ser ut så i vårt resultat tror vi beror på att det finns så många bilder som visar kärnfamiljer 
med medelålders (26-50 år) föräldrar och små barn. Detta motiv är mycket vanligt 

förekommande i de båda katalogerna och vi har 
därför valt att exemplifiera det med en 
representativ bild till vänster.  

                                                

 
Något som Andén-Papadopoulos skriver om är den 
förändrade bilden av mannen, vilket i viss mån kan 
ses på bilden.125 Mannen framställs i en intim och 
familjär situation, något som inte var lika vanligt 
förr. Personerna på bilden uppfyller också ett 
normerande kroppsideal med vältränade och slanka 
kroppar och framställer återigen kvinnan som mer 
passiv än mannen.  

Bild 2. 
Kärnfamilj 

 
 
 
 

 
123 Hirdman, Y. (1988) 
124 Andén-Papadopoulos, K. (1996) 
125 Ibid. 
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6.1.2 Intervju 
 
I intervjun frågade vi Maria om det finns några etiska regler för marknadsföring som styr 
utformningen av katalogen. De riktlinjer hon nämnde rörde saker som prisinformation och 
resevillkor och de regler som berör personbilder handlar endast om att de måste godkännas av 
personerna som figurerar på bilden. Det finns, vad vi förstår, alltså inga direkta föreskrifter för 
hur människor får framställas på bilder. Om till exempel ett genusperspektiv ska finnas så är 
det med andra ord upp till företaget själva att införa det. På frågan om Apollo har speciella 
policys för hur de porträtterar kvinnor och män svarade Maria:  
 

Nej, alltså vi vet att 75 % av dem som genomför själva bokningen är 
kvinnor. På så sätt så kanske man vinklar olika innehåll till vad som tilltalar 
kvinnor givetvis. Men vi har inga såna preferenser om att det ska vara någon 
kärnfamilj eller att kvinnor bara ska se ut på ett visst sätt eller nåt sånt där. 
Är det en bra bild så är det en bra bild. 
 

Vi tycker att detta svar är något motsägelsefullt då hon först menar att Apollo vinklar 
katalogens innehåll till vad som tilltalar kvinnor eftersom det ofta är just kvinnor som bokar 
resorna. Samtidigt säger hon också att de inte har några särskilda preferenser och verkar då 
syfta till att de inte bara vill visa snygga kvinnor och en speciell typ av familjer. Tankesättet 
”en bra bild är en bra bild” kan leda till att de fastnar i samma hjulspår och bara kör vidare på 
det som de anser har fungerat förr och då riskerar att hamna i den ”genusslentrian” som 
Jarlbro talar om. Att de gör det tycker vi också märks i Marias svar på frågan om hon tror att 
det har skett en förändring i hur kvinnor och män har framställts över de senaste tjugo åren 
 

Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror nog att det är nog ganska så likt idag 
hur det framställs. Möjligtvis att man på ett större sätt kanske visar resmålet 
idag utanför turiststråken, kanske att man visar lokalbefolkning på bilder på 
ett positivt sätt än vad man kanske gjorde för 20 år sen. Men annars så tror 
jag nog att det ser ganska lika ut faktiskt. Tyvärr. Det borde ha utvecklats 
bättre. 

 
6.1.3 Sammanfattande analys 
 
Det som slår oss först med Marias svar är hennes kommentar ”Men vi har inga såna 
preferenser om att det ska vara någon kärnfamilj eller att kvinnor bara ska se ut på ett visst 
sätt eller nåt sånt där”. Vi tycker dock att bilderna i katalogen tvärtom visar att det finns en 
preferens, som visserligen kan vara omedveten då det inte finns någon policy kring 
framställning av män och kvinnor, men ändå blir tydlig när en innehållsanalys görs. Att 
Apollo försöker vinkla innehållet så att det ska tilltala kvinnor visar att de har en föreställning 
om hur kvinnor är och vad de vill göra på semestern, vilket då borde speglas i bilderna. 
Kanske är fokuseringen på familjer ett resultat av detta sätt att tänka då familjen traditionellt 
har varit kvinnans område. De exempel vi har tagit upp ger en tydlig bild av hur genus skapas 
i resekatalogen genom en upprepande och onyanserad bild av hur kvinnor och män beter sig. 
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6.2 Heteronormativitet 
 
6.2.1 Bildanalys Andel homo- och heteropar av alla kärlekspar

Heteropar 
100%

Homopar
0%

 
Det kan vara svårt att avgöra om det finns ett 
queerperspektiv i en resekatalog, människors 
sexualitet är ofta en privatsak som det inte skyltas 
med. En människas sexualitet kan i regel därför 
inte ses annat än i relation till en kärlekspartner. 
Därför har vi valt att notera antalet par som tydligt 
har en kärleksrelation. Exempel på ett sådant par 
kan vi se på bild 1, medan bild 3 på nästa sida 
visserligen visar ett samkönat par men som inte 
alls ger signaler om en kärleksrelation. 
Marshment menar att vissa broschyrer visar 
kvinnor eller män i sällskap med någon av samma 
kön, men att de bilderna är väldigt mångtydiga.126 
Även om sådana bilder då inte utesluter 
”homosexuella tolkningar” så bjuder de heller inte 
in till det. Som diagram 6 visar så har vi inte hittat 
samkönade par som tydligt har en kärleksrelation. 
Detta kan bero på vår förförståelse, att vi själva är 
heterosexuella och därför inte tolkar samkönade 
relationer som kärlekspar. Å andra sidan har vi 
inte heller tolkat olikkönade par som kärlekspar 
såvida de inte rör vid varandra eller på andra mer tydliga sätt visar att de har en romantisk 
relation.  

Diagram 6. 

 
Vi tolkar det som att kvinnorna på bild 3 är väninnor, 
kanske på grund av vår förförståelse, som påverkas av 
heteronormen i samhället. Hade det varit en man och en 
kvinna på bilden hade vi möjligen tolkat det som att de vore 
ett par, trots att de inte är tydligt kärleksfulla mot varandra. 
Vi tror också att om det hade varit två män på bilden, hade 
vi kanske tolkat även dem som ett par, då ”reglerna” för hur 
män respektive kvinnor kan bete sig i en homosocial 
relation ser annorlunda ut. Kvinnor kan vara mer fysiska 
med varandra utan att det uppfattas som kärleksfullt på ett 
romantiskt sätt. Detta kan också kopplas till Hirdmans teori 
om genuskontrakt och hur män och kvinnor bör uppföra sig 
i både samkönade och olikkönade relationer.127 
 Bild 3 

Väninnor Bild 2 är också starkt kopplad till queerteori och 
heteronormativitet. Bilden av den ideala kärnfamiljen är ofta återkommande i katalogerna och 
visar mamma, pappa och barn. Denna bild bygger på att föräldrarna är heterosexuella och 
befäster därmed heteronormen och talar om att det är ”såhär en familj ska se ut”.  
 
 
                                                 
126 Marshment, M. (1997) 
127 Hirdman, Y. (1988) 
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6.2.2 Intervju 
Vi frågade Maria om hur deras tankar var kring framställningen av kärlekspar, då angående 
hetero- och homosexuella. Hon svarade såhär:  
 

Beträffande hetero- och homosexualitet så har vi inte den diskussionen 
angående casting av modeller till katalogen. Det finns ingen målgrupp hos 
oss i den kategorin. Vi har dock haft två kvinnor på omslagen av 
vinterkatalogen 2006/07. Men de valdes inte dit pga av sin sexualitet, utan 
att det var en toppenbild och som visade Grekland och målgruppen par. 
Likväl som de kunde visat ett kärlekspar så kunde de visat två väninnor om 
ni förstår vad jag menar. Vi annonserar ibland i tidningen QX som vänder 
sig till gay i landet och där använder vi just bilder som visar kärlek mellan 
samma kön.  

 
Att Apollo inte har denna diskussion ser inte vi som något positivt, snarare tvärtom. Tar man 
inte ställning så kan det bli som vi tidigare nämnt att man fastnar i samma hjulspår och ingen 
förändring sker vare sig till det bättre eller till det sämre. Dock måste en diskussion ändå ha 
förts då Maria också berättar att Apollo ibland annonserar i QX och då visar homosexuella 
par. Det finns alltså bilder på samkönade par men de visas inte i material som inte 
uttryckligen vänder sig till en homosexuell målgrupp. Vidare säger hon faktiskt att det inte 
finns någon homosexuell målgrupp för Apollos kataloger. För att förstå ett sådant sätt att 
resonera kan vi se till Corteses diskussion kring att företag inte vill skrämma bort 
heterosexuella kunder genom att visa bilder på homosexuella par.128 Apollos 
ställningstagande kan alltså antas betyda att de förutsätter att heterosexuella personer skulle 
ha någonting emot homosexualitet och att heterosexuella personer skulle uppleva 
produkten/resmålet som ”nischat” för homosexuella och därmed inte passa dem. Apollo 
visade visserligen två kvinnor på framsidan av vinterkatalogen 06/07 men enligt Maria skulle 
det lika gärna kunna har varit väninnor trots att katalogen då vände sig till par. Detta visar 
återigen på den mångtydighet och sublimitet som finns i bilder med samkönade par som bland 
annat Cortese och Marshment talar om.129 Marias kommentar ”det var en toppenbild” är 
ungefär samma som det tidigare uttalandet ”är det en bra bild så är det en bra bild”. Detta 
tycker vi än en gång tyder på att Apollo istället för att ta tydliga ställningstaganden för vad de 
vill förmedla genom sina bilder bara låter det bero.  
 
6.2.3 Sammanfattade analys 
 
Avsaknaden av homosexuella par i resekatalogerna kan alltså bero på ett val att endast 
publicera sådana bilder i tidningar som specifikt vänder sig till homosexuella. Detta kan 
tolkas som en vilja att inkludera en stark målgrupp, eller som Jarlbro skriver ”the gay dollar”, 
utan att behöva riskera att stöta sig med den ”vanliga” målgruppen.130 Mångtydigheten i 
bilderna med samkönade par är också något som vi känner igen från teorin. Vi inser att det 
finns en heteronorm då majoriteten av befolkningen säger sig vara heterosexuella, men då 
åtminstone 10 % säger sig vara homo- eller bisexuella så tycker vi att det borde synas i 
katalogerna, vilket det inte gör. Vi har tidigare skrivit om en spegelhypotes som handlar om 
att reklam speglar samhällets värderingar och så vidare, men att reklam i sitt syfte att sälja 
också framhäver vissa saker och döljer andra. Homosexualitet kan då vara en av de saker som 
döljs. Att Apollo visade två kvinnor på framsidan till vinterkatalogen, som främst riktar sig 
mot par, är också talande för hur heteronormativiteten knyts till kärnfamiljen, som ju är 

                                                 
128 Cortese, A. J. (2004) 
129 Ibid. och Marshment, M. (1997) 
130 Jarlbro, G. (2006) 
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målgruppen för den katalog som vi har gått igenom. Vi har svårt att tänka oss att Apollo lika 
lätt skulle visa en sådan bild i den katalog vi har studerat.   
 
6.3 ”Vithet” 
 
6.3.1 Bildanalys 
 

Procentuell fördelning mellan "vita" och "icke-vita"

"Icke-vita"
18%

"Vita"
82%

 Sysselsättning för "icke-vita" personer

Poserar
13%

Kopplar av
13%

Leker/sportar
9%

Arbetar
59%

Äter
3%

Obestämd
3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 7. Diagram 8. 

 
Som diagram 7 tydligt visar så är en övervägande stor del av människorna på bilderna i 
katalogerna ”vita”. Med tanke på att utrikes födda utgör 14 % av Sveriges befolkning så är 
fördelningen i katalogerna ganska representativ (denna siffra inkluderar inte andra eller tredje 
generationens invandrare som också skulle kategoriseras som ”icke-vita” baserat endast på 
utseende).131 Dock är det den kvalitativa analysen av bilderna som visar skillnaden i hur 
”vita” och ”icke-vita” representeras, vilket syns i diagram 8. Hela 59 % av dem som inte är 
”vita” arbetar på bilderna i katalogerna, de är alltså inte turister. Det finns några få exempel på 
turister som inte är ”vita” men det bör nämnas att i den ena katalogen figurerade samma 
personer flera gånger vilket drog upp siffran. De som inte är ”vita” är alltså i huvudsak 
arbetare och lokalbefolkning. De som kopplar av eller poserar är också lokalbefolkning, se 
bild 4. Vi tolkar det som att de är med för att ge intrycket av autenticitet, det vill säga att det 
finns en lokal kultur som lokalbefolkningen får bli en symbol för. De som porträtteras är 
dessutom ofta äldre människor med relativt traditionella miljöer omkring sig, vilket vi tror 
syftar till att ytterligare förstärka bilden av ett ”genuint” resmål, något som bild 4 visar. Inom 
turismvetenskap talas det ofta om ”jakten på det autentiska” 132 vilket bild 4 och 5 blir en 
symbol för.  

                                                 
131 SCB www.scb.se  
132 Meethan, K. (2001) 
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Bild 4. Lokalbefolkning, kvinna. Bild 5.Lokalbefolkning/arbetare, man.  
 
Bild 5 representerar också den bild som katalogerna ger av ”icke-vita” personer. Detta är ett 
bra exempel på hur den arbetande lokalbefolkningen ofta porträtteras. De är en del av den 
”exotiska interiören” som turisten ska betrakta och möjligen interagera med. Det är 
anmärkningsvärt att merparten av de få människor som inte är ”vita” i katalogerna har rollen 
som arbetare i syfte att serva turisterna. Att det finns en skillnad mellan hur ”vita” och ”icke-
vita” framställs märks också påtagligt på klädseln vilket illustreras i diagram 9 på nästa sida.   
 
Som diagram 9 visar så är så mycket som 80 % av de ”icke-vita” påklädda, att jämföra med 
diagram 10 där endast 36 % av alla människor i katalogerna (som då även inkluderar de 
”icke-vita”) är påklädda. Att de ”icke-vita” är påklädda är en reflektion av deras aktiviteter, då 
59 % arbetar faller det sig ganska naturligt att de är just påklädda. Många av dem som inte 
arbetar är också påklädda, vilket vi tror beror på att man vill visa ett mer traditionellt sätt att 
klä sig hos lokalbefolkningen och för att återigen signalera en autenticitet men också för att 
tydliggöra att de inte är turister. Se också bild 4.  
  
 
 Klädsel för alla personer 

Påklädd
42%

Badklädd
39%

Obestämd
0%

Klädsel hos "icke-vita" personer

Påklädd
80%

Lättklädd
16%

Badklädd
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Diagram 9. Diagram 10. 
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6.3.2 Intervju 
 
Som vi kan se i citatet på sidan 26 så tror Maria att bilden av lokalbefolkningen har förändrats 
till det bättre. Vi är inte riktigt på det klara med vad Maria menar med detta eftersom vi inte 
vet hur det såg ut tidigare. Vi tror dock att hon menar att de kanske inte visade 
lokalbefolkning i samma utsträckning förr.  
 
Vi frågade också Maria om Apollo har några preferenser vad det gäller modellers utseende 
och etnicitet. Hon svarade att: 
 

Vi vill ha människor som ser bra ut naturligt […] Vi accepterar inte 
piercingar eller tatueringar. Utöver det har vi inga krav på hudfärg, hårfärg, 
glugg mellan tänderna eller dyligt. 
 

Detta kan liknas vid diskussionen om genus och homosexualitet. Apollo verkar inte ha några 
uttalade principer kring dessa frågor heller, vilket gör att saker fortsätter att vara som de alltid 
har varit. Att det är så här kan bero på att bolaget inte gör kontinuerliga kundundersökningar 
eller omvärldsanalyser för att se vad som är gångbart i samhället. 
 

vi är nog ganska fortfarande samma personer hur man tittar på olika bilder, 
när man väljer bilder så går man oftast på och tänker ut vem det är som ska 
lockas av bilden. Och samma barnfamilj på den tiden lockas nog förmodligen 
av samma typ av bild förutom att kläderna har blivit lite mer moderna. Men 
motivet i sig själv är samma idag fortfarande.  
 

Denna inställning går igenom i hela intervjun och kan vara bakgrunden till varför inga 
diskussioner förs om de olika temana som finns i uppsatsen. Maria har också berättat att 
Apollo tar sina bilder från en bildbank som delas av hela Skandinavien och detta kan möjligen 
bli ett problem om de använder sig av bilder som är tagna flera år tidigare. De bilderna kan då 
vara ”inaktuella” och sakna anknytning till samtidens värderingar och preferenser. 
 
6.3.3 Sammanfattande analys 
 
Vårt resultat stämmer väl överens med Marshments iakttagelse om att ”icke-vita” personer i 
broschyrer och kataloger inte är turister utan arbetare som jobbar för turister, eller 
lokalinvånare som verkar vara en del av den ”turistiska upplevelsen”.133 Marshments studie är 
dessutom 13 år gammal och bilden ser alltså fortfarande likadan ut. Att resekatalogerna visar 
bilder på lokalbefolkning är alltså inte odelat positivt när bilderna är stereotypa och bygger på 
en exotism som befäster föreställningar om en autentisk värld som är iordningställd för 
turisterna. Som Andén-Papadopoulos skriver så blir bilden av ”icke-vita” en del av ett 
koncept, i detta fall som ”exotisk” lokalbefolkning.134 Maria menar att Apollo inte har 
preferenser gällande till exempel hudfärg, men som vi ser i katalogerna så utgör ändå ”icke-
vita” personer endast 18 % och har då bara rollen som arbetare eller som ”autentiska objekt” 
som finns med för att de ska betraktas av turister. Det som katalogerna indirekt säger med sina 
bilder är, som Tesfahuney skriver, att turisten är vit och västerländsk.135        
 
 
 

                                                 
133 Marshment, M. (1997) 
134 Andén-Papadopoulos, K. (1996) 
135 Tesfahuney, M. (under utgivning 2010) 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I detta avslutande kapitel går vi igenom resultatet av vår studie och knyter detta till de 
inledande frågeställningarna. Vi diskuterar också vårt forskningsbidrag samt reflekterar över 
resultatet av studien.  
 
7.1 Genus 
 
Vår frågeställning som berör detta tema löd: Skildras kvinnor och män olika på bilder i 
resekataloger och i sådana fall hur? Efter vår kvantitativa och kvalitativa analys av 
katalogerna så ser vi att det finns en skillnad i framställningen av män och kvinnor. Den är 
dock inte så tydlig som vi trodde att den skulle vara innan vi påbörjade undersökningen men 
när bilderna bryts ner i en analys så syns mönstren tydligare. De skillnader vi såg var att 
kvinnor generellt är mer lättklädda än män samt att de ler stort eller skrattar oftare än män. 
Dessa saker är starkt kopplade till Hirdmans teori kring genuskontrakt, om hur män och 
kvinnor bör bete sig och vara klädda.136 Kvinnors kläder exponerar ofta mer hud och är 
tightare än mäns kläder. Att kvinnorna är gladare på bilderna menar Ekman och Andén-
Papadopoulos kan förklaras av ett ojämnt maktförhållande, där kvinnor som grupp är 
underordnade och därför måste le mer för att verka behagliga och tillmötesgående.137 Att 
kvinnorna också oftare ligger ner eller kopplar av än männen kan även det kopplas till teorin 
om en ojämn maktfördelning där en lägre position signalerar underordning. Andén-
Papadopoulos skriver också att reklamen nuförtiden verkar på ett mer undermedvetet plan än 
tidigare. Hon menar att mer nedtonade stereotyper kan uppfattas vara ett framsteg för 
jämställdheten men det kan vara minst lika dåligt då det ”verkar utan att synas”. Detta 
stämmer väl överens med vår uppfattning att det finns vissa könsstereotypa framställningar 
men att de inte upptäcks förrän de granskas mer noggrant. Vi menar att vissa genusnormer 
skapas och återskapas genom bilderna i resekatalogerna. 
 
7.2 Heteronormativitet 
 
Frågeställningen var här: Hur uttrycks samhällets heteronorm i katalogerna? Av de 29 bilder 
som sammanlagt visas på kärlekspar i katalogerna så finns det, vad vi tolkar det som, inga 
bilder på homosexuella par. De bilder som visar samkönade par ger inga signaler om att de 
skulle ha ett kärleksförhållande. Som vi skrivit tidigare så skulle kanske en annan 
förförståelse hos oss påverka vår tolkning av bilderna. Vi tycker dock att bilderna på 
kärleksparen är så tydliga med att visa vilken relation människorna har genom beröring och så 
vidare, att det är svårt att tolka det på ett annat sätt. Vill resebolagen att personerna ska tolkas 
som ett kärlekspar så visar de det på ett tydligt sätt. Det ska understrykas att Marias 
intervjusvar bara gäller Apollo och att vi inte vet Fritidsresors syn på saken, men den totala 
avsaknaden av homosexuella par i katalogerna beror då, i Apollos fall, på att de inte ser 
homosexuella som en målgrupp. Det finns dock inga homosexuella par i Fritidsresors katalog 
heller och kanske beror det på samma slags resonemang. Vi tycker en sådan tankegång bara 
leder till ett ”vi och dom tänk” som förutsätter att homo- och heterosexuella människor är två 
åtskilda grupper med helt olika preferenser och värderingar. Visserligen har Maria påpekat 
flertalet gånger att barnfamiljer är den huvudsakliga målgruppen för den Apollokatalog som 
vi har studerat och inte par. Men barnfamiljer kan se ut på många olika sätt än den ”typiska” 
idén om kärnfamiljen med mamma, pappa och barn. En barnfamilj kan till exempel bestå utav 

                                                 
136 Hirdman, Y. (1988) 
137 Andén-Papadopoulos, K. (1996) och Ekman, K. (1998) 
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en ensamstående förälder med barn, två mammor/pappor med barn och dessutom vara i olika 
åldrar samt ha olika etniska bakgrunder, vilket leder oss in på nästa tema.      
 
7.3 ”Vithet” 
 
Vår frågeställning rörande temat var: Hur kommer normer om ”vithet” till uttryck på 
bilderna? Som vi skrev i avsnittet innan så är bilderna av barnfamiljer väldigt enformig bland 
annat i hänseendet att alla är ”vita”. Överhuvudtaget så framställs ”icke-vita” i princip aldrig 
som turister. Istället har de rollen som arbetare eller passiv, ”exotisk” lokalbefolkning. Detta 
stämmer överens med Tesfahuneys argument att den ”typiska” turisten är vit och 
västerländsk.138 Enligt vår undersökning så är de flesta ”icke-vita” personerna äldre, de som 
inte arbetar poserar och är ofta klädda i ”traditionella” och täckande kläder. Detta tolkar vi 
som att de ska spegla en autentisk kultur som finns på platsen och skiljer sig från turistens 
egen. Inom turismforskningen finns en diskussion kring att lokalbefolkning på populära 
turistdestinationer hindras från att utvecklas i syfte att bevara denna ”autenticitet” och på så 
sätt uppfylla vad som tros vara turistens önskan.139 Lokalbefolkningen reduceras då till objekt 
som ska beskådas och bidra till turistens upplevelse. Frågeställningen som rör ”vithet” har 
kommit till under uppsatsarbetets gång då problematiken är så uppenbar.  

 
7.4 Apollo 
 
Frågeställningen vi har utgått ifrån här är: Hur tänker ett resebolag kring genus, 
heteronormativitet och ”vithet” i valet av bilder till en katalog? Det vi genomgående ser av 
Marias svar är att Apollo inte har tydliga ställningstaganden eller diskussioner kring temana 
genus, heteronormativitet eller ”vithet”. Det verkar som de bara låter saker och ting vara som 
de är utan att tänka kritiskt på vad deras bilder sänder ut för budskap. Denna omedvetenhet 
gör att normerna skapas och befästs om och om igen. Som Maria också nämner så gör Apollo 
inga direkta undersökningar för att få reda på vad som är ”gångbart” vilket kan göra att de 
”hamnar efter” i samhällets utveckling gällande tolerans och förekomst av olika fenomen. 
Detta syns ju om inte annat i katalogerna som inte visar mer målande beskrivningar av turister 
eller lokalbefolkning. Marias kommentar ”det borde ha utvecklats bättre” är inte helt lätt att 
tolka då hon i de flesta andra svar har uttryckt en positiv syn på hur Apollo har framställt 
människor förr och menar att de därför kör på samma slags bilder nu som för 20 år sedan, 
vilket är konstigt eftersom samhället har förändrats ganska kraftigt på de åren. Kanske säger 
hon så antingen på grund av att hon som privatperson tycker någonting annat än det som 
företaget har som officiell ståndpunkt eller för att hon är medveten om vår kritiska 
utgångspunkt och därför vill vara tillmötesgående. Vi tycker att det är konstigt att Apollo 
själva inte verkar ha ett kritiskt perspektiv på utformningen av kataloger. Då de är ett av 
Sveriges största resebolag tycker vi att de har ett ansvar att på ett positivt sätt försöka spegla 
den mångfald som faktiskt finns i samhället.    
 
7.5 Avslutande diskussion och reflektioner  
 
Som vi har varit inne på tidigare så speglar inte katalogernas innehåll verkligheten helt och 
hållet utan förvränger bilden och framhåller och döljer vissa saker. Människorna i katalogerna 
är en väldigt homogen grupp som inte speglar Sveriges befolkning särskilt väl. Denna 
förvrängning sker troligtvis i vinstsyfte eftersom att katalogerna är till för att sälja resor och 
företagen verkar förutsätta att det skulle vara dåligt att visa homosexuella och ”icke-vita” 
                                                 
138 Tesfahuney, M. (under utgivning 2010) 
139 Mer om denna diskussion finns i Meethan, K. (2001). 
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personer. Alltså kan vi anta att den bild som katalogerna visar är resebolagens idealbild av 
turister och resor. De verkar ha en uppfattning om att de människor som kan/vill köpa resorna 
är vita, ”slanka” medelålders, heterosexuella personer som ingår i en kärnfamilj. Vad de då 
inte ser som starka kunder är unga, äldre, homosexuella eller ”icke-vita”, det som inte visas 
säger kanske mer än det som faktiskt visas.  
 
Mycket av den tidigare forskning vi har läst har liknande resultat som våra vilket är 
skrämmande då flera av studierna är relativt gamla. Vi tycker att det borde ha skett en 
förändring till det bättre när det gäller framställningen av människor. Att det inte har 
förändrats beror antagligen på inställningar liknande Apollos där man inte verkar tänka 
kritiskt kring hur och vilka människor porträtteras. Detta gör att normer befästs och skapas 
genom upprepning. Hirdman menar att olika värderingar, till exempel om genus, ärvs från 
generation till generation genom kulturell överlagring och resekatalogerna är en del av denna 
överlagring.140 Då turismindustrin är en av världens största, ibland benämnd som den absolut 
största industrin så är det enormt viktigt att aktörer inom denna bransch tar sitt ansvar och 
främjar en jämlik och jämställd utveckling. Det är också på grund av detta som det är så 
viktigt att kritiskt granska denna industri.  
 
Katalogernas bilder är vid en första anblick inte särskilt uppseendeväckande. Men bara för att 
de inte är övertydligt stereotypa så betyder inte det att det inte finns underliggande meningar i 
bilderna som vi påverkas av. När bilderna granskades närmre så märkte vi diskreta mönster i 
framställningen av personer, vilket nästan är värre då människor undermedvetet påverkas av 
innebörden som förmedlas genom bilderna. Det kan uppfattas som att vi drar saker till sin 
spets men detta är ändå mönster vi har sett och katalogernas sätt att skapa och återskapa 
normer behövs uppmärksammas just eftersom de verkar i det tysta. Om samma bild visas om 
och om igen så blir den till slut normaliserad och normerande. Precis som Hirdman tror vi 
dock att det går att förändra system genom att bli mer medveten om problematiken, något som 
inte är helt enkelt då vi ständigt bombarderas av normerande budskap.141 Vi tror därför att vår 
uppsats kan medvetandegöra människor genom att bidra med viktiga synpunkter och nya 
infallsvinklar, vilket både kan vara till nytta för turism- och genusforskningen samt resebolag 
i allmänhet. 
 
Det är svårt att sia om hur resekataloger kan komma att se ut i framtiden, speciellt då vi inte 
har jämfört nutida kataloger med äldre. Vi tror dock att i och med att samhället i övrigt blir 
mer mångkulturellt och tolerant (till exempel får nu homosexuella par ingå äktenskap) så kan 
resebolagens framställning av människor också bli det. Detta trots att de, som i Apollos fall, 
inte för direkta diskussioner om frågorna eller gör omvärldsanalyser. Förhoppningsvis kan 
undersökningar som denna bidra till att resebolagen ser problematiken i att ge en ensidig och 
begränsande bild av turister.  
 
Slutligen vill vi tacka Maria Fallström för hennes medverkan och trevliga bemötande och vi 
vill också understryka att vår kritik inte är riktad mot henne som person utan mot företaget 
Apollo som hon får ge röst åt.   
 
 
 
 
 
                                                 
140 Hirdman, Y. (1988) 
141 Ibid. och SOU1990:44. 
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Bilaga 1 
 
Kvantitativ innehållsanalys      
        
        

Apollo - vår, sommar, höst 2010   

        
  Bilder Personer     
        
Totalt  113 205     
        
        
Ålder  Kvinnor Män Flickor Pojkar   
        
0-15  / / 29 45   
16-25  13 3 / /   
26-35  28 13 / /   
36-50  29 23 / /   
51-  8 14 / /   
        
Relation  K M F P   
        
Förälder m. barn 22 12 14 26   
Vänskap  20 10 6 11   
Kärlek  17 17 / /   
Formell  10 3 / /   
        
Blick  K M F P   
        
I kameran  26 17 15 15   
På kvinna  4 9 2 4   
På man  13 5 1 5   
På föremål 15 6 6 9   
Blundar  5 2 1 /   
I fjärran  15 14 4 11   
        
Ansiktsuttryck K M F P   
        
Drömmande 1 / / /   
Njutande  7 3 / 3   
Skratt/Stort leende 20 9 6 9   
Leende  42 29 19 16   
Allvarligt  9 11 5 12   
        
Position  K M F P   
        
Står  31 19 10 13   
Sitter  29 20 18 20   
Ligger  10 7 2 5   
I rörelse  9 6 / 8   
        
Klädsel  K M F P   
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Påklädd  32 31 9 21   
Lättklädd  15 4 10 7   
Badklädd  27 16 10 18   
Obestämd / / 1 /   
        
Aktivitet  K M F P   
        
Poserar  6 3 4 2   
Kopplar av 15 9 1 /   
Leker/Sportar 6 2 7 10   
Badar  17 7 9 9   
Arbetar  13 15 / /   
Äter  9 6 3 7   
Friluftsliv/sightseeing 6 8 2 7   
Obestämd 8 4 3 10   
        
”Icke-vita”        
  Bilder Personer     
        
Totalt  29 38     
        
Ålder  Kvinnor Män     
        
0-15  5 2     
16-25  3 1     
26-35  4 2     
36-50  2 3     
51-  5 11     
        
Klädsel  K M     
        
Påklädd  14 15     
Lättklädd  5 3     
Badklädd  / 1     
        
Aktivitet  K M     
        
Poserar  7 2     
Kopplar av 3 3     
Leker/Sportar / 1     
Arbetar  7 11     
Äter  1 1     
Obestämd 1 1     
        
        

Fritidsresor - sommar 2010    
        
  Bilder Personer     
        
Totalt  97 168     
        
Ålder  Kvinnor Män Flickor Pojkar   
        
0-15  / / 48 12   
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16-25  9 4 / /   
26-35  26 28 / /   
36-50  14 14 / /   
51-  7 6 / /   
        
Relation  K M F P   
        
Förälder m. barn 14 13 24 3   
Vänskap  10 6 10 5   
Kärlek  12 12 / /   
Formell  3 8 / /   
        
Blick  K M F P   
        
I kameran  13 20 13 2   
På kvinna  8 7 4 1   
På man  9 1 3 1   
På föremål 5 8 11 2   
Blundar  6 3 5 1   
I fjärran  15 13 12 5   
        
Ansiktsuttryck K M F P   
        
Drömmande 2 / 1 /   
Njutande  5 1 / /   
Skratt/Stort leende 22 11 14 2   
Leende  23 29 24 5   
Allvarligt  4 11 9 5   
        
        
Position  K M F P   
        
Står  17 25 9 2   
Sitter  24 17 33 7   
Ligger  12 6 3 /   
I rörelse  3 4 3 3   
        
Klädsel  K M F P   
        
Påklädd  23 31 3 2   
Lättklädd  15 3 17 /   
Badklädd  18 17 28 10   
Obestämd / 1 / /   
        
Aktivitet  K M F P   
        
Poserar  5 5 4 /   
Kopplar av 16 8 5 1   
Leker/Sportar 2 4 23 6   
Badar  9 7 15 4   
Arbetar  8 20 / /   
Äter  8 5 2 1   
Friluftsliv/Sightseeing 6 3 / /   
Obestämd 2 / / /   
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”Icke-vita”        
  Bilder Personer     
        
Totalt  24 31     
        
Ålder  Kvinnor Män     
        
0-15  5 /     
16-25  1 1     
26-35  1 9     
36-50  1 4     
51-  5 4     
        
Klädsel  K M     
        
Påklädd  8 18     
Lättklädd  3 /     
Badklädd  2 /     
        
Aktivitet  K M     
        
Kopplar av 2 1     
Leker/Sportar 5 /     
Arbetar  6 17     
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Intervjuguide med Maria Fallström – produktionsledare för skandinaviska avdelningen 
för trycksaker på Apollo. 
 
Fråga 1: 
Skulle du kunna beskriva hur processen går till när ni gör en resekatalog? 
 
Fråga 2: 
Vem är det som väljer ut modellerna på bilderna? Är det ni på Apollo eller är det till exempel 
en reklambyrå? 
 
Fråga 3: 
Och de andra är från er bildbank? 
 
Fråga 4: 
Så det är nästan bara modeller man ser eller är det också vanliga resenärer? 
 
Fråga 5: 
Vem har slutord i vilka bilder som hamnar i katalogen? Är det ni i samband med de andra 
företagen som är med och producerar katalogen? 
 
Fråga 6: 
Använder ni samma bilder i andra länder eller sköter ni på det skandinaviska kontoret allt 
tillsammans?   
 
Fråga 7: 
Vilken image vill ni uttrycka genom bilderna? 
 
Fråga 8: 
Gör ni några trend- och omvärldsanalyser för att se vilka slags bilder som är gångbara i 
samhället?  
 
Fråga 9: 
Vilka målgrupper riktar ni er främst emot? 
 
Fråga 10: 
Vi hade ju sommarkatalogen, vår, sommar, höst 2010, det är den stora katalogen eller? 
 
Fråga 11: 
Och vilka är den främst riktad emot skulle du säga? 
 
Fråga 12: 
Får ni någon respons från era kunder angående effekten och mottagandet av bilderna? Gör ni 
kontinuerliga kundundersökningar för att få reda på responsen? 
 
Fråga 13: 
Så det är mer spontana reaktioner? Ni går inte ut själva och frågar? 
 
Fråga 14: 
Vi vet att Internationella Handelskammaren har olika etiska regler för marknadsföring och vi 
undrar om det finns andra som ni också måste följa? 
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Fråga 15: 
Hur tänker ni på Apollo om hur ni vill porträttera män och kvinnor? Har ni har speciella 
policys om det?  
 
Fråga 16: 
Vi har inte hittat några starkt könsstereotypa framställningar i katalogen, tror du att vi skulle 
ha fått ett annat resultat om vi kollade för 20 år sen? Tror du att det har skett någon slags 
förändring?  
 
Följdfrågor (per e-mail) 
 
Fråga 1: 
Hur tänker ni kring modellers utseende? 
 
Fråga 2: 
Har ni några preferenser gällande modellers etnicitet? 
 
Fråga 3: 
Har ni några tankar kring er framställning av kärlekspar, angående hetero- och 
homosexualitet? 
 
 
 
 
 


