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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur normer om etnicitet, ålder och genus tar sig i 

uttryck i processen bakom resereklam och i den färdiga reklamen hos några av de 

största researrangörerna i Sverige. Studien är kvalitativ och materialet bygger på 

intervjuer som genomförts med marknadsansvariga och reklammakare hos de tre största 

researrangörerna i Sverige. För att få en mer konkret och djupare förståelse för hur den 

färdiga reklamen ser ut och hur den skiljer sig från hur researrangörerna upplever sin 

reklam har även ett urval av bilder från researrangörernas hemsidor analyserats. 

Analysen har utförts med Ervin Goffmans studie av reklambilder som underlag. 

Tidigare forskning på ämnet visar att det inte skett så stora förändringar i hur människor 

framställs i resereklam. Vad som framgår i den här studien är att det finns en stor 

medvetenhet från researrangörerna om att uppfattas som moderna med visad mångfald i 

producerade reklamer. Detta är dock inget som syns särskilt tydligt i den färdiga 

reklamen. Svårigheten ligger i att kombinera ett säljande uttryck och ett modernt, 

jämställt och varierande uttryck. Tydlighet uttrycks som väldigt viktigt i reklamen, det 

får inte finnas plats för missuppfattningar eller egna tolkningar. Det som syns i 

reklamen blir en stereotyp bild av hur en familj, ett par, eller en turist ser ut. Bilden av 

turisten är en vit, medelålders, heterosexuell person. Detta är något som stämmer in med 

tidigare forskning, där bl.a. Marshment och Andén-Papadopoulos konstaterat liknande 

tendenser. Även Goffmans analys om hur kvinnan kontinuerligt förminskas jämfört med 

mannen är något som till viss del framkommer i den här studien. Mannen har fått ett 

större spelrum för hur han kan framställas, medan framställningen av kvinnan inte har 

ändrats nämnvärt sedan tidigare studier på området. En stor skillnad sedan dessa är 

medieutbudet och ersättningen av resekataloger med hemsidor, vilket gör det lättare att 

förändra och snabbare att komma ut med reklam och information. 
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1. Inledning 

Vi lever i ett informationssamhälle, där medierna har stor betydelse. Dagligen kommer vi i 

kontakt med olika sorters medier och information. Reklam är något som finns i de flesta 

mediala sammanhang och påverkar oss både medvetet och omedvetet. När vi bläddrar i 

dagstidningar, åker tunnelbana eller tittar på TV möts vi av reklam. Det blir svårt att förhålla 

sig selektiv, eftersom mycket reklam är ”gömd” i andra sammanhang (Petrell 1995, s. 256). I 

och med att reklam genomsyrar mycket av den information vi dagligen tar in påverkar den oss 

också i stor utsträckning. 

 Frågan om reklam är en spegling eller ett resultat av sociala strukturer i samhället har 

diskuterats flitigt. Åsikterna går på många håll isär (Andén-Papadopoulos 1996). Vissa menar 

att reklam endast är en spegling av samhället och inte i sig själv är konstituerande för sociala 

strukturer. Andén-Papadopoulos (1996) menar att reklam inte kan betraktas som ett fenomen 

avskiljt den sociala verkligheten, utan måste ses som något som är med och skapar vår 

verklighet. Reklam uttrycker ofta mycket mer än påverkan att köpa en vara eller tjänst. Hur 

exempelvis förälskade par och lyckliga familjer framställs i reklam bidrar till värderingar i 

samhället i övrigt. Det speglar också hur synen på familjen och parrelationen traditionellt ska 

se ut (Beck-Friis 1992, s. 6). Petrell menar att reklamspråket bygger på invanda 

föreställningar om vad lycka och framgång är (1995, 256). Reklamen presenterar strukturer, 

normer och hierarkier som sedan införlivas i samhället, samtidigt som samhällets normer och 

strukturer speglar av sig i reklamen. Reklamens roll i samhället kan enligt Beck-Friis ses som 

en social institution som inverkar på människors åsikter och beteenden (1992, s.6).  

Tidigare forskning av bl.a. Margaret Marshment visar i sin Gender takes a holiday (1997) där 

hon studerat brittiska resekataloger från åren 1993-1995. Hon menar att den feministiska 

kritiken ofta varit på att kvinnokroppen sexualiseras i reklamsyfte. I de resekataloger hon har 

studerat finns inte just den sexualiseringen av kvinnokroppen. Det som däremot framkommer 

är föreställningen om hur en familj ser ut. Familjen porträtteras ofta av en ung kvinna och 

man, med ett till tre barn. Kvinnor får ofta stå som en symbol för den unga, lyckliga, vita 

familjen. Ercan Sirakaya och Sevil Sönmez har i sin undersökning Gender Images in State 

Tourism Brochures: An Overlooked Area in Socially Responsible Tourism Marketing (2000)  

studerat hur män och kvinnor skildras i statliga turismbroschyrer från Amerika. Utifrån 

Erving Goffmans (1979) teorier om hur män och kvinnor framställs i reklambilder, vill 
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Sirakaya och Sönmez visa hur förväntade könsroller återges i reklam. Deras studie ligger på 

en mer beskrivande nivå, där de inte visar varför det ser ut som det gör utan endast hur det ser 

ut. Vidare menar de att framställningen av män och kvinnor görs utifrån vad som förväntas, 

människor är vana att se kvinnor och män framställas på ett visst sätt. Kvinnor framställs mer 

stereotypiskt än män med attribut som underordnande, försiktighet och passivitet. Männen 

förknippas med makt och ägande i turismreklamerna. Sirakaya och Sönmez menar att det är 

en förlegad bild av kvinnan som fortfarande projiceras i reklam. Detta är något som går hand i 

hand med Goffmans teorier om hur män och kvinnor framställs, där han menar att kvinnan 

framställs som underordnad mannen. Då Goffmans studie är från 1970-talet visar Sirakaya 

och Sönmez att bilden av män och kvinnor i åtminstone resereklam inte ändrats särskilt 

mycket. 

I den här uppsatsen ligger fokus på hur reklam för researrangörer skapas i en svensk kontext. 

De tidigare nämnda studierna är gjorda på 1990-talet, förutom Sirakaya och Sönmezs studie 

som gjordes 2000. Reklambranschen är en föränderlig och snabb bransch och det händer 

mycket inom reklamområdet. Det blir därför intressant att göra en studie för att se hur män 

och kvinnor framställs i svensk resereklam idag. Till skillnad från Sirakaya och Sönmez 

studie där fokus ligger på bildanalys kommer fokus här i huvudsak att ligga på hur 

reklammakare och researrangörerna själva ser på sin reklam och framställningen av den. Men 

även mer konkret hur bilder som används idag på researrangörernas hemsidor ser ut, vilket 

markerar en förändring som skett; övergången från resekatalog till hemsidor. Många 

researrangörer har helt slutat med resekataloger och använder nu endast hemsidor för att sälja 

resor.  

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur normer om etnicitet, ålder och genus i form 

av heteronormativitet och manligt/kvinnligt tar sig i uttryck i processen bakom resereklam 

och i den färdiga reklamen hos några av de största researrangörerna i Sverige. De normer som 

eventuellt framkommer i intervjuerna med de inblandade i produktionsprocessen jämförs med 

ett urval av de bilder som ses på hemsidorna. Skiljer sig de normer som uttrycks i intervjuerna 

från bilderna och i så fall på vilket sätt och varför? 

1.2 Avgränsningar 

Fokus i den här uppsatsen ligger på att studera hur genus, etnicitet och ålder tar sig i uttryck i 

researrangörers reklam. I studien läggs inte något större fokus på begreppet klass, trots att det 
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skulle kunna vara en viktig aspekt. Anledningen att inte ta med alla aspekter kan studien 

djupare fokusera på genus, etnicitet och ålder. Genom att inte ta med alla olika aspekter som 

kan förekomma kan studien istället djupare fokusera på de ovannämnda aspekterna. 

De researrangörer som analyseras är de tre största i Sverige (fritidsresor.se, ving.se, 

apollo.se). Detta för att deras reklam syns i flest mediala sammanhang och når flest 

människor. Mindre researrangörer övervägdes, men då det många gånger är bättre att fokusera 

på ett fåtal väl utförda intervjuer (Trost 2005, s. 123) blev begränsningen att fokusera på de 

tre största. 

1.3 Tidigare forskning 
Det finns en del tidigare forskning som rör hur genus uttrycks i researrangörers reklam. Den 

mesta forskningen rör dock hur genus tar sig i uttryck generellt inom reklam, samt hur genus 

och turism hänger ihop. Det är en helt annan vinkel än vad den här studien valt. Det som ändå 

går att finna i forskning av detta slag är hur framställningen av människor i reklam för turister 

ser ut, något som är relevant för studien. Den forskning som specifikt rör genus och 

resereklam handlar främst om bildanalys och hur män och kvinnor framställs i bilder. 

Marshment (1997) har i sin studie av brittiska resekataloger konstaterat att kvinnan i 

badkläder får symbolisera strandsemestern. Detta stämmer överens med den funktion kvinnan 

ofta har i reklamsammanhang, där hon fungerar som en förmedlare av en vara (Fagerström, 

Nilson 2008, s.45). De människor som lockas av reklamen ska kunna identifiera sig med 

personerna på bilderna. Antingen genom att vilja vara kvinnan på bilden, eller genom att se 

bilderna med en manlig blick (Marshment 1997, s.21-22). Marshment menar vidare att de 

som visas är en ganska homogen grupp människor. De flesta är runt 30 år, blonda, slanka, har 

ljus hy och verkar vara heterosexuella par. Det förekommer dock andra framställningar av 

människor, exempelvis två kvinnor i en pool, som ler mot varandra eller två män som delar en 

drink. Dessa framställningar kan tolkas friare, antingen att det är två vänner eller att det är ett 

par (Marshment 1997, s.24). 

Hur etnicitet uttrycks i resereklam har Klas Grinell undersökt i sin avhandling Att sälja 

världen, Omvärldsbilder i svensk utlandsturism (2004). Fokus ligger på hur lokalbefolkningen 

framställs i svenska resebroschyrer. Han menar att under 1970–1980-talet minskade textens 

betydelse i resebroschyrer och då framförallt i charterbolagens resebroschyrer. Texterna 

ersattes av mer bilder. Samtidigt växte intresset för mer utpräglade sol- och badresor, något 
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som gjorde att framställningar av olika kulturer inte längre fick lika stor plats. Detta är 

någonting som Grinell menar hade kunnat minska den exotiserande stereotypa 

framställningen som ofta förekom i beskrivande texter av länder i resebroschyrer. I viss mån 

försvann lite av den framställningen, men kom sedan att ersättas av bilder som beskrev länder 

och lokalbefolkning på ett karikatyrmässigt sätt. I sin analys har Grinell analyserat Vings 

sommarbroschyr från 1990. Där finner han att de få tillfällen lokalbefolkningen är på bild är 

det i egenskap av kulturella markörer (Grinell, 2004, s.191). I de flesta fall förekommer 

lokalbefolkningen i relation till turisterna, som underhållare, säljare och restaurangpersonal. 

De avbildas även som nationaltypiska. Ett exempel på det är enligt Grinell (2004, s.191) 

bilder på gamla skrynkliga greker och en turkisk bonde. Grinell har inte gjort ett godtagbart 

strategiskt urval med tanke på att han endast studerat en katalog, men antyder att bilders 

ersättande av mer målande texter har lett till en mer stereotyp framställning av 

lokalbefolkningen. Marshments likande resultat indikerar att de brittiska och svenska 

resebroschyrerna ej skiljer sig åt. Grinell är även inne på hur framställningen av kvinnor i 

resebroschyrer såg ut under 1950–1970-talet. Han menar att resebroschyrerna verkar ha 

skrivits av män för män, där kvinnorna endast fungerar som lockande objekt. Lättklädda 

kvinnor framställs som exotiska lockbeten, med beskrivningar som ”ung skönhet från 

Kartung, dit en av våra utfärder går” som är ett citat från en Vingkatalog från 1972-1973 

(Grinell, 2004, s. 220). Den här sortens beskrivningar verkar dock enligt Grinell har minskat 

efter 1970-talet.  

2. Kvalitativ datainsamling 

I detta stycke redogörs för vilka metoder som har används för att genomföra denna studie. 

Utifrån studiens syfte har den kvalitativa metoden valts. Enligt Trost (2005) ska valet av 

metod bygga på vad för sorts studie man är intresserad av att göra. Den kvalitativa metoden 

lämpar sig bäst om syftet är att förstå människors sätt att resonera, hitta mönster eller 

undersöka hur någonting går till (Trost, 2005, s. 14). Valet av metod ska ske utifrån en 

teoretisk grund och syfte. Genom att intervjua personer som är delaktiga i framställningen av 

reklam kan man få en djupare förståelse av hur valet av reklam går till. Då fokus inte endast 

ligger på den färdiga reklamen utan även på processen bakom, är halvstrukturerade intervjuer 

en lämplig metod för att skapa en förståelse. Skulle studien endast baseras på intervjuer skulle 

materialet bli ganska ensidigt och endast bygga på intervjupersonernas berättelser. Därför 

kommer också utvalda reklambilder att analyseras för att få en mer konkret förståelse för hur 
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människor framställs. Bildanalysen kommer också att göras utifrån kvalitativ metod då fokus 

inte ligger på att räkna hur många bilder som visar exempelvis män eller kvinnor utan istället 

främst ligger på att studera tendenser och mönster i bilderna. Inga specifika bilder har 

diskuterats under intervjuerna, utan bilderna har valts efter intervjuerna utefter de teman som 

tagits upp under intervjuerna. Dessa teman diskuterades under intervjuerna utifrån 

intervjuguidens teman. Intervjupersonerna talade om hur de ser på framställningen av 

barnfamiljen, par utan barn, könsnormer, ålder samt etnicitet. 

2.1 Symbolisk interaktionism 

Den vetenskapliga ansatsen i den här studien utgår ifrån symbolisk interaktionism. Blumer 

(1969, s.1) myntade begreppet. I symbolisk interaktionism ses människan som en social 

varelse som existerar genom interaktion med sin omgivning. Verkligheten tolkas genom att 

människan definierar den situation hon befinner sig i och tolkningen styr sedan människors 

beteende. Enligt Blumer bygger teorin på tre antaganden som rör hur människor interagerar 

(1969, s. 2). Det första antagandet rör att individer agerar på objekt utifrån vad dessa objekt 

har för mening för individen. Det gäller allt som individen kommer i kontakt med som 

betyder något för individen. Det andra antagandet rör att meningen bygger på den sociala 

interaktionen med andra människor. Det tredje antagandet rör att meningen hanteras och 

modifieras genom tolkningar hos individen. Tolkningarna påverkas av vilken kontext 

individen befinner sig i och vilka människor individen möter. I symbolisk interaktionism ses 

meningen som en social produkt som formas genom att individer interagerar med varandra 

(Blumer 1969, s. 5). Individen konstruerar hela tiden sin verklighet men för individen 

uppfattas det som att den redan existerar. 

Vikten av att studera social interaktion som en egen del ligger i att social interaktion är en 

process som formar människors handlande (Blumer 1969, s. 8). Individers ”världar” består av 

objekt, som är en produkt av individers interagerande (Blumer 1969, s. 10). Ett objekt kan 

vara vad som helst, konkreta objekt så som böcker, bord och stolar och sociala objekt som 

studenter, läkare och vänner. Det kan också vara abstrakta objekt som moral, principer eller 

rättvisa. Individer är objekt för sina egna handlingar, vilket betyder att en individ kan se sig 

själv som en kvinna, en student, i en viss ålder etc. På det sättet blir individen ett objekt för 

sig självt. Precis som andra objekt bygger det egna objektet på interaktion med andra, där 

andra definierar individen.  
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2.2 Symbolisk interaktionism och massmedia 

Symbolisk interaktionism passar bra att använda som ansats när det handlar om massmedia 

och hur människor framställs i och påverkas av reklam. Reklam bygger på kommunikation 

med den önskade publiken (Blumer 1969, s. 185). Många gånger är reklam extra tydlig för att 

utan svårigheter få sin publik att förstå reklamens budskap. Blumer skriver även om hur man 

kan studera massmedias effekter.
1
 

Blumer tar upp vikten av att diskutera vissa delar av massmedia om man ska studera det 

området. Han menar att det är viktigt att se till förändringar och innehållet i media, 

förändringar i människors reaktioner till massmedia och beroendet mellan alla former av 

kommunikation. Med det menar han att innehållet i media varierar enormt mycket hela tiden. 

Massmedia rör sig hela tiden och söker efter nya sätt att presentera och visa sitt material. Vad 

publiken ser, hör och läser förändras alltid (Blumer 1969, s. 185). Även mottagarna för 

massmedia förändrar sitt sätt att se på media. Detta är något som stämmer väl in på 

reklambranschen som hela tiden måste förnya sig för att väcka publikens intresse. Nya 

kanaler ut till konsumenterna gör att ett nytt språk också måste tas i bruk. Snabbare och 

kortare kommunikation blir allt viktigare i en värld där allt går snabbare och snabbare. Det går 

inte heller att se på massmedia som något som figurerar i ett avskilt utrymme utan 

informationen från massmedia finns överallt i samhället. Det gör att människor hela tiden tar 

emot information som de måste handskas med, informationen de får av media ingår sedan i 

interaktionen med andra människor och på så sätt sprids den ytterligare. Det blir därför 

intressant att se på hur människor framställs i reklam för att det kan ses som en tolkning av 

verkligheten, som bygger på tolkningar av t.ex. olika målgrupper. 

2.3 Intervju 

Intervjuerna i denna studie har varit halvstrukturerade. Det betyder att de inte är strängt 

ordnade men inte heller helt ostrukturerade. Intervjuerna har varit fokuserade kring vissa 

teman där det fanns förslag till frågor. Frågorna kunde dock omordnas och omformuleras vid 

                                                 
1
 Enligt Blumer kan en analys av massmedia ske genom tre steg. I första steget identifieras vad för sorts 

inflytande i media man vill studera, i det andra steget vilka personer som blir påverkade och det tredje vad 

resultatet av påverkan är. Meningen med den här analysen är enligt Blumer att isolera en definitiv och stabil 

relation mellan dessa tre objekt. Genom att göra det kan man sedan se vad för sorts medieinfluens som påverkar 

vilka på vilket sätt. Detta är dock inget som går att tillämpa på den här undersökningen eftersom materialet inte 

är representativt. Med det kan ändå ge en bild av hur det ser ut just inom resereklambranschen, även om det inte 

går att dra några generella slutsatser. Syfte med den här studien är inte att undersöka hur människor påverkas av 

reklam, även om det området kommet att tas upp i uppsatsen. Fokus ligger på hur människor framställs och hur 

processen och resultatet av framställningen ser ut. 
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behov (Kvale 1997, s. 121). Fördelen med en halvstrukturerad intervju är att 

intervjupersonerna kan svara öppnare och diskutera sina svar mer. Samtalet flyter på mer 

naturligt än om det skulle följa en bestämd ordning. Som första steg i den här studien 

utformades en intervjuguide. Guiden delades in i tre olika teman, dessa teman var: 

arbetspraktiken, framställning av människor och målgrupp. Det första temat valdes för att få 

en mer övergripande förståelse för hur bilder väljs, vem som har det huvudsakliga ansvaret för 

reklamen och hur själva processen för att skapa reklam går till. Det temat fungerade som en 

vägledare in på ämnet och för att få information om hur vägen fram till en färdig reklam ser 

ut. Det andra temat skapades utefter frågeställningen i studien. Goffmans teorier rörande hur 

människor framställs i reklam fanns med som en ram för intervjuguiden. Goffmans teorier 

presenteras längre fram i uppsatsen. Frågorna formulerades utefter vad som är aktuellt för 

dagens resereklam. Det sista temat berörde konkurrens och målgrupp och togs med för att få 

en förståelse för vem reklamen riktar sig till och vilken den tänkta målguppen är. 

Varje intervju varande mellan 30 och 90 minuter. Intervjuerna var strukturerade på samma 

sätt med teman i en viss följd. Frågorna anpassades till varje person. Ibland behövdes inte så 

många frågor ställas då intervjupersonen pratade på och själv berörde de områden som var 

intressanta för studien. Ibland förekom det att intervjupersonerna ställde frågor tillbaka och 

undrade hur intervjuaren tänkte kring frågan. För att inte påverka intervjupersonen allt för 

mycket gavs ett så öppet svar som möjligt eller så bollades frågan tillbaka med antydningen 

att deras svar var det intressanta i den här studien.  

2.4 Etik 

De etiska frågorna är viktiga att ta hänsyn till i en kvalitativ studie (Kvale 1997, s. 105). I den 

här studien har intervjuerna vid en första anblick inte handlat om något känsligt ämne och 

intervjupersonerna har intervjuats i sin yrkesroll. I en intervjusituation kan det dock hända att 

intervjupersonen berättar mer än vad hon/han egentligen hade tänkt sig. Under intervjun 

skapas ett ömsesidigt förtroende och det kan därför kännas okej att berätta något i stunden, 

men senare kan intervjupersonen komma att ångra sig.  

En intervjuperson sa vid ett tillfälle ”Det här får du inte skriva”, något som självklart måste 

respekteras, även om det kan vara information som skulle berika studien. Syftet har inte varit 

att undersöka vad de privat har att berätta, men det går inte att komma ifrån att privata åsikter 

och värderingar kommer fram. De har dessutom fungerat som representanter för sin 

arbetsplats vilket man bör ha i åtanke när det rör de etiska frågorna. Det är viktigt att 
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intervjupersonerna har fått vetskap om att de kan vara helt anonyma om de vill. All 

information om dem och vilken arbetsplats de arbetar på har kunnat utelämnas i studien. 

Ingen av intervjupersonerna ansåg att de ville vara anonyma utan sa att de står för vad de 

säger. I den här studien har namn på intervjupersonerna uteslutits, då det inte är relevant för 

studien. Vad som är relevant är vilka företag som har varit med i studien så företagsnamnen 

förekommer. Vem som representerar vilken researrangör är dock inget som skrivs ut. 

2.5 Bildanalys 

I det här avsnittet följer en beskrivning hur analysen av de valda reklambilderna har gått till 

samt en övergripande beskrivning av hur en bildanalys kan genomföras. 

De bilder som valts ut för analys är tre bilder som rör familjen, tre bilder som rör par och två 

bilder som rör etnicitet. Urvalet är taget från researrangörerna hemsidor och har valts utefter 

de teman som funnits med i intervjuguiden och som har diskuterats under intervjuerna. 

Bilderna har sedan analyserats med Goffmans bildanalyser som ramverk. Goffman (1979) 

fokuserar på hur män och kvinnor framställs både i relation till varandra och till sig själva, hur 

de rör sig i bilden och hur de är placerade i bilden. När det rör sig om framställningen av 

familjen ligger fokus på hur en familj kan se ut, vad de gör och hur de förhåller sig till 

varandra. Goffman tar inte upp etnicitet i sin bildanalys, men det är något som diskuterades 

under intervjuerna och är relevant för den här studien. Goffmans analys kommer appliceras 

även på bilderna som rör etnicitet. Hans teorier blir intressanta att applicera på dessa bilder. 

Detta görs för att lättare kunna se om det finns likande teman eller tendenser i alla bilderna.
2
 

2.6 Urval och kontakt 

Fyra av de största researrangörerna kontaktades via mail och telefon. Information om vem 

som skulle kontaktas gick att finna på respektive researrangörs hemsida. Researrangörerna 

som kontaktades var Apollo, Fritidsresor, Ving och Solresor. Apollo hänvisade vidare till 

deras reklambyrå. Möte bokades in med deras projektledare och intervjun ägde rum på 

reklambyråns kontor. Vings marknadschef kunde själv ställa upp på en intervju, dock endast 

                                                 
2
 För att kunna studera bilder i massmedia måste man se till helheten, det går inte att isolera bilder för att studera 

dem utan man måste se vilken kontext de befinner sig i och hur de verkar i den kontexten (Blumer 1969, s.185). 
Blumer beskriver hur en analys av massmediala bilder kan utföras och även hur bilderna påverkar publiken. 

Detta är något som inte kommer att göras i den här studien, utan här ligger syftet på analys av bilderna och 

processen att skapa dem, inte hur de påverkar människor. Resultatet kommer dock att kunna användas för att 

skapa en förståelse på hur bilder kan påverka människor. 
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per telefon på grund av att han var ute och reste. Intervjun spelades in på en telefon med 

inspelningsmöjligheter. Marknadsdirektören för Ving kontaktades också och en intervju 

bokades in som genomfördes på Vings kontor. Fritidsresor hänvisade vidare till deras 

mediebyrå, som i sin tur hänvisade vidare till reklambyrån som jobbar med Fritidsresor. 

Projektledaren för Fritidsresors reklam intervjuades på reklambyråns kontor. Solresor svarade 

inte på förfrågan. Totalt genomfördes fyra intervjuer, varav en per telefon.  

Att både representanter från researrangörerna och från reklambyråerna har intervjuats anses 

inte vara till nackdel för studien utan tvärtom är projektledarna för researrangörernas reklam 

de som är mest insatta i hur reklamprocessen går till. Att en researrangör fick representeras av 

två personer var endast till fördel då materialet blev rikare, det hade varit intressant att ha fler 

representanter från de andra researrangörerna också. På grund av svårigheter att få tag på 

personer och studiens storlek drogs gränsen vid fyra intervjuer. 

En intervju genomfördes via telefon vilket bör uppmärksammas, det blir inte samma sak som 

när man kan träffas på riktigt. Nackdelarna med en telefonintervju är att det inte går att läsa av 

gester och minspel och det blir svårare att skapa en förtroendeingivande situation. Något som 

också upplevdes under intervjun var att det blev svårare för intervjuaren att ställa följdfrågor 

och sticka in med frågor. Det är oklart om detta berodde på att det var via telefon eller om 

personen som intervjuades bara pratade väldigt mycket av sig själv utan att egentligen få så 

många frågor ställda.  

Urvalet av bilder som ska analyseras har gjorts utifrån de tre medverkande researrangörernas 

hemsidor. Från början var tanken att bilder ur resekataloger skulle analyseras, men då alla 

researrangörer slutat med resekataloger och valt att satsa allt på sina hemsidor blev det 

naturliga valet att välja bilder från respektive arrangörs hemsida. Bildvalet har grundat sig i 

vad som togs upp under intervjun. Där diskuterades hur familjer, par, män och kvinnor och 

lokalbefolkningen och icke-västerländska personer framställs. De valda bilderna kan inte ses 

som fullständigt representativa för alla bilder som finns på hemsidorna, men de ger en 

indikation och får stå som exempel på hur det flesta bilder ser ut. Läsaren bör ha i åtanke att 

inte alla bilder ser likadana ut, att endast ett fåtal bilder har valts och analysen rör just de 

utvalda bilderna. 
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2.7 Studiens kvalitet och trovärdighet 

Kvale menar att man bör validera sin undersökning under hela arbetets gång (Kvale 1997, 

s.118). Under studiens gång har uppsatsskrivaren aktivt tänkt på att hålla sig kritisk genom 

hela studien och även att ständigt ifrågasätta materialet. Detta har gjorts genom att läsa 

igenom texten flera gånger och försöka se materialet ur olika infallsvinklar samt att kritiskt 

granska teorier och metoder som använts. Att hela tiden vara kritisk till sina egna 

förförståelser är viktigt i den kvalitativa forskningen. Det går aldrig att vara helt objektiv och 

forskarens egna åsikter kommer att spegla materialet i någon utsträckning. Forskarens roll 

förstärks i själva intervjusituationen eftersom det är intervjuaren själv som står som det 

viktigaste instrumentet vid förvärvande av kunskap (Kvale 1997, s.111). En annan viktigt 

aspekt av den egna forskarrollen är att behålla ett kritiskt perspektiv gentemot sina 

intervjupersoner, då det kan vara lätt att identifiera sig med sina intervjupersoner och på så 

sätt förlora sitt kritiska perspektiv på den kunskapen som inhämtas (Kvale 1997, s.112). 

Genom att vara medveten om detta i den här studien kunde intervjuaren hålla sig kritiskt till 

sitt material och hela tiden medvetandegöra sin egen roll i studien och hur den kan påverka 

resultatet.  

Något som är viktigt att tala om när det gäller kvalitativa studier är trovärdigheten. Det är av 

vikt att kunna visa att studien är tillförlitligt gjord och att datainsamling och analys har skett 

med trovärdighet (Trost 2005, s113). I rollen som forskare blir ens egna åsikter viktiga att ta 

hänsyn till. Det är omöjligt att helt bortse från egna tankar och åsikter men i 

intervjusituationen är det viktigt att försöka vara så neutral som möjligt då det är 

intervjupersonens tankar och åsikter man vill åt. I den här studien har trovärdigheten 

säkerhetsställts genom att intervjuaren ställt frågor som det inte ligger någon värdering 

bakom, detta för att i största mån få ett svar som inte påverkats av hur frågan ställts eller vad 

intervjuaren tycker om frågan. Det finns många andra faktorer som kan påverka hur 

intervjupersonerna svarar, de kan vara på ett visst humör just den dagen eller ha sett något 

nyligen som de påverkas av. Det är faktorer som har betydelse för hur svaren blir och därför 

kan resultaten bli olika om undersökningen skulle upprepas vid ett senare tillfälle. Detta är 

dock inget man som forskare kan göra något åt, utan endast bör vara uppmärksam på. 

2.8 Tematisk analys 

I den tematiska analysen bearbetas materialet utefter teman. Teman är i det här fallet 

upprepningar och mönster som uppstått i det insamlade materialet. Teman kan vara beskrivna 
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med olika ord eller i olika sammanhang, det som kännetecknar ett tema är att det tas upp av 

flera intervjupersoner och rör samma område (Hayes 2000).  

Goffmans teorier om hur människor framställs i reklam har hela tiden funnits med som ram 

för studien och influerat hur intervjufrågorna har utformats. Studien utgår således från både en 

induktiv och en deduktiv ansats, det vill säga att studien både är empiri- och teoristyrd. 

Studien har inte varit helt fast vid Goffmans teorier utan har varit öppen för det insamlade 

materialet och nya vinklar som kan komma ur det. De delar som har kodats i 

intervjumaterialet har valts utefter de teman som intervjuguiden byggt på men även områden 

som tagits upp av flera intervjupersoner utan att det fanns med i intervjuguiden. I själva 

analysprocessen utgår studien från en tematiskt induktiv analys.  

Hayes mall för hur en analys kan genomföras har använts som modell. Processen börjar med 

att samla in själva materialet, vilket är intervjuerna i det här fallet. Hayes har satt ihop sju 

stadier av hur en tematisk analys kan utföras (Hayes 2000, s.178). Först transkriberas och 

överblickas materialet, för att sedan markera viktiga delar eller nyckelord. Sedan sorteras 

preliminära teman och nya teman skapas, en slutgiltig bedömning av teman görs och 

materialet granskas. Sedan görs en sammanfattning med egna ord och citat, därefter skapas en 

sammanhängande helhet och en teori utvecklas. Denna metod bidrar till att bibehålla ett så 

objektivt synsätt mot sitt material som möjligt. Genom denna mall har materialet analyserats 

och efter att teman har tagits ur intervjumaterialet har Goffmans teorier applicerats på 

materialet. Materialet har dock fått styra huruvida Goffmans teorier har varit relevanta eller ej. 

Rent praktiskt sorterades de transkriberade intervjuerna i Word och delades in i fem olika 

preliminära teman. Därefter sorterades relevanta bitar ur varje intervju in i de olika teman som 

skapats utifrån materialet. Lämpliga citat till varje tema plockades fram. Citaten återges i det 

flesta fall i sitt ursprungsskick, men för att underlätta läsförståelsen har talspråksuttryck gjorts 

om. Vissa citat är förkortade, medan andra återges i sin helhet. 

3. Teori 

I detta avsnitt redovisas det teoretiska ramverk som används i uppsatsen, centrala begrepp och 

hur den tematiska analysen är kopplat till teorin.  

3.1 Goffman 
Erving Goffman tar i sin Gender Advertisements (1979) upp hur män och kvinnor framställs i 

olika reklamsammanhang. Han har analyserat över 500 bilder av hur män och kvinnor 
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framställs i relation till varandra och till sig själva. Han menar att reklamen inte speglar hur 

män och kvinnor är i verkligheten utan den speglar hur vi tror att de är. I sociala sammanhang 

har varje liten gest och uttryck stor betydelse, det talar inte bara om hur väl människor känner 

sig själva utan visar en scen som förkroppsligar kulturella värden. Hur människor beter sig 

menar Goffman är socialt inlärt, därmed lär sig män och kvinnor att bete sig som män och 

kvinnor (Goffman 1979, s.viii). Det som kan verka vara naturligt manliga och kvinnliga 

beteenden bör därför ses som människor som lärt sig att ge och ta in skildringar av manligt 

och kvinnligt för att sedan härma det och på så sätt reproducera idén om vad manligt och 

kvinnligt är. I reklambilder framställs män och kvinnor på ett sätt som får människor att 

övertygas om att det är så män och kvinnor är eller bör vara. Detta gäller både i relation till 

varandra och till sig själva. Skildringen av män och kvinnor i reklamsammanhang fungerar 

som en social övertygelse och reproducerar och vidmakthåller bilden av hur män och kvinnor 

bör vara och bete sig. Framställningar av familjer som har det bra i reklambilder kan komma 

att fungera som ett sätt för människor att skapa sig en bild av vad det är att ha det bra med 

familjen. Exemplet blir den lyckliga familjen på reklambilden. Föreställningen om hur män 

och kvinnor är förstärks genom reklambilder, där små detaljer kan få stor betydelse. 

Goffman delar in sin analys i fem teman dessa teman rör, ”den kvinnliga beröringen”, 

”funktionell rankning”, ”ritualiserande underordning”, ”relativ storlek” och ”licenserat 

tillbakadragande”. Genom dessa teman analyserar han reklambilder som framställer män och 

kvinnor. Goffman tar upp längden som ett exempel, där mannen nästan alltid är längre än 

kvinnan, det enda undantaget är när mannen är socialt underlägsen kvinnan. Ett annat 

exempel som Goffman tar upp är hur kvinnor rör saker med händerna, det är försiktiga, mjuka 

rörelser medan män greppar tag om saker ordentligt. Kvinnor och barn porträtteras oftare 

liggandes ner i en säng eller liknande. Män ses oftare instruera kvinnor. Även när det gäller 

barn, är det vanligare att en pojke instruerar en flicka. Kvinnor porträtteras som barn i relation 

till män i många reklambilder. Goffmans analys visar att kvinnor och män porträtteras olika 

till fördel för männen, som framställs som högre i hierarkin än kvinnor. 

Goffman tar upp den fiktiva scenen och den levande scenen. Där reklambilder figurerar i den 

fiktiva scenen och människors vardagsliv i den levande scenen. Goffman menar att människor 

kategoriserar andra människor utan att tänka på det och utan att veta om det stämmer. Samma 

sak menar han att det blir med reklamen. Människor ser andra människor i reklam, men dessa 

människor representerar inte sig själva. I reklamsammanhang är tolkningen förenklad, det blir 
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ännu lättare att kategorisera in människor och skapa sig en föreställning kring vad det är man 

ser. Detta leder till att reklamscenen är överlägsen den levande scenen. Reklambilder kan 

därför många gånger ses som bättre beskrivande av verkligheten än verkligheten själv, 

eftersom det är enklare att tolka reklambilder än verkligheten som ofta är mer komplex.  

Goffmans resonemang om hur kvinnor och män ses på i förhållande till varandra och sig 

själva bidrar med en bra teoretisk grund för den här studien, då syftet bland annat är att 

undersöka hur män och kvinnor framställs i reklam. Goffmans teorier är även lämpliga att 

använda på etnicitet och ålder då han tar upp många olika maktförhållanden och hur dessa kan 

komma till uttryck genom bilder. Goffmans studie är inte gjort på något specifikt 

reklamområde, utan han tar upp många olika sorters reklam. Eftersom hans studie är så bred 

går den bra att tillämpa även på resereklam. Goffmans analys av bilder lämpar sig mycket bra 

då det även ingår bildanalys i den här studien. 

3.2. Centrala begrepp 

Nedan följer en förklaring av några, för studien, centrala begrepp. 

Genus beskriver Zimmerman och West (1987) som ett slags görande, ”doing gender”. 

Genom att göra genus skapas skillnader mellan män och kvinnor (Zimmerman och West 

1987, s.137). För att begripligöra sig för andra människor handlar individer utifrån en könad 

förståelse. Genus konstitueras genom interaktion och ses som något naturligt när det i själva 

verket handlar om en socialt organiserad prestation (Zimmerman och West 1987, s.129).  

Människor lär sig att skapa och känna igen maskulina och feminina genuskonstruktioner. Det 

finns inget givet kön eller egenskaper styrda av kön utan genom interaktion och sociala 

handlingar svarar individer på varandras ”genusgörande”, vilket då bekräftar och reproducerar 

typiskt kvinnliga och manliga egenskaper. Goffman (1977) menar att skillnader mellan könen 

inte är biologiskt förankrade utan kulturella. Många uppdelningar i samhället utgår från 

könen, fast det egentligen inte finns någon anledning att dela upp det på det viset. Goffman 

(1977, s.113) menar vidare att de biologiska skillnader som finns mellan män och kvinnor 

många gånger överdrivs och får betydelse i sammanhang där de egentligen inte har någon 

betydelse. Goffman (1977, s.304) menar att det finns sociala ideal som är kopplade till 

maskulinitet och femininitet. Därmed uppkommer förväntningar på hur män och kvinnor kan 

bete sig, vilket i sin tur leder till stereotyper.  
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Heteronormativitet kan förstås som ett aktivt normerande, som bygger på uppfattningen av 

en binär könsuppfattning. Heteronormativitet är ett antagande att alla är heterosexuella och att 

det är det enda naturliga. På många ställen är heterosexualitet normen och allt annat ses som 

avvikande (Jfr. t.ex. Butler [1990] 1999).
3
 Goffman talar om tre olika kategoriseringar av 

stigma där homosexualitet förekommer i en kategori av dessa (Goffman 2001, s.14). En 

person som besitter ett stigma avviker på ett icke önskvärt sätt från det normala, menar 

Goffman (2001). Goffman anser vidare att i vissa sociala situationer där ett stigma finns 

tillämpar omgivningen kategoriseringar som inte stämmer. Ett exempel på det kan vara 

avsaknaden av homosexuella par i reklamsammanhang. Man väljer att ignorera istället för att 

acceptera och bemöta det. Detta menar Goffman dock leder till obehag både för de 

stigmatiserade och för de som kategoriserar (Goffman 2001, s.28). 

 

Etnicitet är ett svårdefinierat begrepp som enligt Linda Lill (2007) ofta används för att 

särskilja eller beskriva skillnader på människor. Etnicitet definierar människors identitet, 

utifrån begrepp som ras, kultur, språk, religion, nation och identitet (Lill, 2007, s. 146). ”Med 

etnisk identitet menas på vilket sätt människor definierar och positionerar sig själva i relation 

till föreställningar om etnicitet” (Lill, 2007, s. 148). Lill tar upp begreppet etnisk identitet och 

förklarar med hjälp av Mead och symbolisk interaktionism hur människor tolkar de symboler 

som uppstår i samspelet mellan människor (Lill 2007, s. 148). Språket spelar en stor roll för 

individers och samhällets utveckling. Identitetsskapandet styrs till stor del av hur andra 

människor uppfattar en individ och hur den individen tror att den blir uppfattad av andra. I 

relation till etnisk identitet får det betydelse hur människor runt omkring tillskriver individen 

en identitet baserad på vilken kultur personen kommer ifrån, eller vilket språk personen talar 

(Lill 2007).  I den här uppsatsen kommer begreppet användas utifrån Lills förklaring att 

etnicitet kan förklara vem en människa är utifrån begrepp som kultur, nation och identitet.  

Dessa tre begrepp beskrivs alla som ett slags görande och de bygger på interaktion och 

kommunikation mellan människor. Kommunikation är något som enligt intervjupersonerna i 

undersökningen måste vara extra tydligt inom reklam, varvid dessa begrepp sticker ut extra 

mycket inom resereklamen. Det är framför allt dessa tre begrepp som kommer undersökas i 

den här studien och hur de kommer till uttryck.  

                                                 
3
 I den här studien kommer begreppet norm att användas utifrån Goffman definition att normer fungerar som reglerande 

direktiv för det sociala livet och mellan människor. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras empirin och analysen av materialet. Avsnittet är indelat efter teman 

som har funnits med i intervjuguiden och uppkommit under intervjuerna. Till de teman där det 

finns bilder som också har analyserats är stycket indelat i en intervjudel och en bilddel. Alla 

teman har inte bilder kopplade till sig. Det första temat som kommer tas upp är 

arbetspraktiken, detta för att ge en bakomliggande beskrivning till hur arbetet med att ta fram 

resereklam går till. Här framstår idéer om målgruppen som central samt reklambyråns arbete. 

Sedan följer teman om; att skapa karaktärer, hur genus görs i familjebilder och parbilder samt 

etnicitet. Dessa teman kommer sedan att jämföras med bilddelen för att få en förståelse för 

hur diskussionen bakom reklam ser ut och hur den sedan ser ut i praktiken. I slutdiskussionen 

jämförs även teman med varandra för att tydliggöra om det finns några skillnader eller 

likheter dem emellan. 

4.1 Arbetspraktik 

Alla tre researrangörer beskriver ett liknande arbete med att ta fram en reklamkampanj. Det är 

ett nära samarbete mellan researrangören och en anlitad reklambyrå. En intervjuperson talar 

om vikten av vägval, att välja och att välja bort. Det gäller att hitta en idé om vad de vill 

förmedla. Researrangören som en intervjuperson arbetar för är den tredje största 

researrangören och han talar därför om vikten av att få upp kännedomen om företaget för att 

öka förtroendet så att kunderna väljer just dem och fortsätter med det även vid senare 

tillfällen. Det blir således viktigt att sticka ut, men att inte göra det för mycket, menar 

intervjupersonen. Tyngdpunkten i processen bakom en reklam ligger på vad researrangören 

vill förmedla och hur detta ska göras, att ha ett starkt budskap är något som är viktigt. En 

annan viktig punkt är att identifiera målgruppen. När det är gjort kommer den anlitade 

reklambyrån med olika reklamförslag som researrangören godkänner.  

Vikten av olika mediekanaler spelar en stor roll och en intervjuperson berättar att de i TV 

satsar på mycket varumärke, medan de på internet kan ha mer fördjupande information. ”Det 

är som att man sår här uppe någonstans och sen skördar man liksom här nere. Det där gör 

man ju i lite olika kanaler beroende på vad man ska ha sagt. TV är mycket varumärke, online 

kan man fördjupa” (Intervjuperson med 17 år i branschen). Det alla researrangörer har 

gemensamt är att de själva kommer fram med ett uppslag på vad de vill har sagt i sin reklam, 

sedan gör reklambyråerna utformningen av reklamen som researrangörerna sedan godkänner 

eller ber om att få något ändrat som de inte tycker är tydligt nog eller för vågat. 
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Intervjupersonen som arbetar på en reklambyrå tycker att researrangörerna kan vara lite fega i 

sin reklam och att de på reklambyrån gärna vill ta ut svängarna lite mer. Under intervjuerna 

framkom det att det är reklambyråerna som står för de flesta besluten kring hur resereklamen 

ska utformas. Researrangörerna måste dock godkänna allt och de kommer även med förslag 

på vad reklamen ska förmedla. 

Alla researrangörer som deltog i studien har gemensamt att de har en väldigt bred målgrupp. 

De menar att barnfamiljer är den primära målgruppen samt att par utan barn är en utav de 

stora sekundära målgrupperna. En intervjuperson säger att 50+ blir en allt större målgrupp, en 

annan säger att målgruppen är ”… typ alla svenskar mellan 15 och 110.” Något som flera 

nämnde var den kvinnliga målgruppen, då det är mest kvinnor som bestämmer och bokar 

resor. Två intervjupersoner nämner att över 90 % av dem som bestämmer resor är mammor 

och kvinnor. En annan intervjuperson menar att kvinnor 25-45 är deras huvudmålgrupp. För 

att nå den kvinnliga målgruppen säger en intervjuperson att de valt att använda sig av en känd 

manlig skådespelare. ”Vi vet att 95 % som bestämmer resor är mammor och kvinnor, […] 

Kvinnor gillar att titta på honom, det är väldigt enkelt” (Intervjuperson med 17 år i 

branschen). Det tilltalar gissningsvis en heterosexuell kvinnlig målgrupp, något som 

intervjupersonen antyder då han talar om att kvinnor gillar att titta på män. 

Intervjupersonernas berättelser om att kvinnorna är den köpstarkaste målgruppen borde 

betyda att de riktar den mesta reklamen till kvinnor. Det är dock inte till ensamma kvinnor de 

riktar sin reklam, utan till kvinnor som har familjer eller som har ett förhållande. Utifrån den 

förklaringen kan den i reklamprocessen tilltänkta målgruppen kvinnor då ses som en ganska 

homogen grupp bestående av heterosexuella kvinnor som är mammor eller befinner sig i en 

relation utan barn. Hur genus görs i reklamprocessen kan därmed ses som normerande och 

heteronormativt. Det är något som går i linje Goffman (1979) när han skriver att det som visas 

i reklam många gånger är hur vi tror att det är, men i själva verket stämmer det inte överens 

med verkligheten. I reklamfilmerna målas bilden av familjen på den perfekta semestern upp. 

Bilden som visas är en bild av hur vi förväntar oss och tror att en semester ska se ut. Goffman 

(1979) menar att reklam kan ses som en scen där en manipulerad bild av verkligheten visas. 

Den visar inte bara vilka vi är utan också hur vi borde vara och bete oss. Reklamen visar en 

värld som berättar för oss vad som är perfekt och inte. Goffman (1979) menar att människor 

läser in mycket mer än bara det direkta vi ser. Detta görs även i verkliga livet. Det kan röra sig 

om ett sammanhang där vi läser in mer än det vi ser och egentligen vet. I reklamsammanhang 
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kan det betyda att fyra individer på en strand i en resereklam tolkas som en lycklig familj som 

är på den perfekta semestern. Att det egentligen bara är fyra skådespelare i olika åldrar, har 

alltså ingen betydelse i tolkningen. Budskapet som sänds ut är hur den perfekta familjen ska 

se ut och hur den perfekta semestern ser ut. En intervjuperson uttrycker det så här: ”… Det är 

ju en sorts dröm vi säljer och vi vet hur viktigt ens liv är för dig” (Intervjuperson med 17 år i 

branschen). I reklamsammanhang är det meningen att publiken ska uppfatta bilden på ett visst 

sätt och läsa in vissa företeelser. Det görs även mätningar när reklamen sänds om publiken 

förstår reklamen och om den kopplas till rätt varumärke, detta görs genom olika fokusgrupper 

och undersökningar, nämner flera av intervjupersonerna. Därför blir budskapet extra tydligt, 

till skillnad från i verkliga livet, där tolkningarna är mer komplexa och kan betyda flera saker.  

4.2. Att skapa karaktärer 

Alla intervjupersoner nämner att människorna som är med i reklamen ska se ut som ”vanliga” 

människor. De flesta använder sig dock av modeller. Detta på grund av att det förenklar 

arbetet vid fotograferingar; modellerna är inga fotomodeller, utan ”vanliga” människor som 

arbetar som modeller menar en intervjuperson. Modellerna ska spegla den svenska 

mångfalden. De ska utstråla modernitet och vitalitet, menar intervjupersonen. Flera 

intervjupersoner säger att de inte får vara för snygga modeller med, de får inte utgöra ett hot. 

En intervjuperson säger att det är ”… mycket retusch, ingen är perfekt. Sen kan man ju alltid 

diskutera äkthet. Det är ju också mycket ben som förlängs och smalnas av”.”Det är sällan 

man ser vanliga människor i en reklam. Det finns en anledning, vi vill ha något fint att titta 

på. Det är jättekrasst faktiskt” (Intervjuperson med 17 år i branschen). Vad som framkommer 

i dessa citat är en dubbelmoral kring hur intervjupersonerna ser på sin reklam. De vill att det 

ska vara vanliga människor med, men ”för” vanliga människor är tråkiga att titta på så därför 

använder de modeller och retuscherar sina bilder. Denna dubbelmoral är något som 

framkommer under flera teman i intervjuerna. Många gånger låter det som att 

intervjupersonerna vill framställa reklamen på ett sätt men i själva verket är det inte så 

reklamen ser ut. De vill visa en perfekt bild av hur människor på semester ser ut och kan ha 

det.  

Flera intervjupersoner talar om vikten av karaktärer i reklamer. I TV-reklam är det viktigt att 

ha människor som sticker ut, där personligheten sitter utanpå kroppen. De menar vidare att 

man måste ta i lite i TV för att budskapet ska nå fram. ”Vi är ju på jakt efter karaktärer. Tv-

rutan är ju som ett filter så det försvinner mycket av det finstämda, så därför måste man ta i 
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lite. Så då letar man efter karaktärer som är lite egna. Personligheten sitter lite tydligare 

utanpå kroppen” (Intervjuperson med åtta års erfarenhet som vd för reklambyrå). Personerna 

i reklamen måste ha utstrålning, charm eller något som sticker ut. Samtidigt menar 

intervjupersonerna att de inte vill ha någon upphöjd verklighet när det rör sig om hur 

människor framställs, utan att det ska vara ganska vanligt, som en intervjuperson uttrycker 

det. Det ska vara människor som publiken kan identifiera sig med menar en intervjuperson. 

Det verkar som att det inte får bli för långt från verkligheten när det kommer till vilka som är 

med i reklamen. Men det är inte heller en bild som speglar hur det ser ut i samhället idag som 

visas i reklamen. 

En intervjuperson som arbetar på en reklambyrå nämner vid ett tillfälle att han tycker att 

kunderna (i det här fallet en researrangör) kan vara lite fega. Som exempel tar han upp att de 

inte vill sticka ut åt något håll. ”Jag tror att kunderna är mycket mer måna om att det ska 

vara svenskt eller som det var förr i tiden. Blont och vanligt liksom. De vill gärna fila av alla 

kanter, vill inte att det ska vara några piercings eller tatueringar, det får inte vara för små 

bröst inte för stora bröst. Det får inte vara för många mörkhåriga i samma film, för då känns 

det inte svenskt. Det är lätt att många kunder hamnar i det där, för att de är rädda för att det 

ska bli konstigt” (Intervjuperson med åtta års erfarenhet som vd för reklambyrå). Det här är 

reklammakarens åsikt om hur kunderna kan vara, han menar att reklambyråerna ofta vill 

bredda reklamen lite och inte vara så gammaldags i hur reklamen ser ut. 

En intervjuperson talar om vikten av att publiken måste kunna acceptera människorna som är 

med i reklamen, det är en sorts balansgång mellan att människorna ska ha en funktion i 

reklamen och att de ska väcka intresse. Som exempel tar intervjupersonen upp reklam som 

riktar sig till målgruppen 50+. ”Nu i den senaste filmen då fick vi argumentera för att vi ville ha ett 

mycket äldre par, de är väl snarare 70+. Och de är ju inte så jättestora kanske som 

målgruppssegment, men vi tyckte att det blev roligare. Då har vi filmat en gubbe som står i en butik i 

Stockholm och provar flip-flops och drar upp byxorna. Vi tyckte att det blev lite finare” 

(Intervjuperson med åtta års erfarenhet som vd för reklambyrå). 

En äldre person får i det här fallet representeras av en mycket äldre person än den tilltänkta 

målgruppen. En karaktär verkar i detta fall vara en person som utstrålar något extra. Jag tolkar 

det som att de använder karaktärer för att det ger en tydligare bild av vad de vill säga i 

reklamen. En karaktär går därför att se som en ganska stereotyp framställning av en grupp 

människor. Det blir svårare för publiken att lägga in egna tolkningar ju tydligare reklamen är. 
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Därför kan det ses som ett förtydligande att använd sig av generaliseringar och överdrivna 

karaktärer. Det här är något som går i linje med det Goffman (1979) talar om när det kommer 

till framställningar av människor så som vi tänker att de ska framställas. Samma sak kan 

tänkas gälla när det rör sig om stereotypa eller överdrivan karaktärer i reklamfilmer. Vi 

förväntar oss att en äldre man ska vara lite tafatt och se lite rolig ut när han placeras i en för 

honom obekant miljö. Därmed går budskapet om att reklamen riktar sig till en äldre målgrupp 

fram. 

4.3 Familjen 

Vid frågan hur intervjupersonerna resonerar när det kommer till framställningen av familjer i 

resereklam säger en intervjuperson att de aktivt tänker på hur familjer framställs. ”Det är 

något vi alltid har med oss och exempel på det är för några år sedan hade vi katalogomslag 

och då hade vi en pappa och dotter på 3-4 år, på omslaget, det var liksom ett sätt att visa på 

att så skulle en familjesemester mycket väl kunna se ut” (Intervjuperson med 18 år i 

branschen). Det här citatet säger en hel del om hur de som producerar bilderna tänker sig att 

en bild bör se ut för att relatera till potentiella kunder på ett eller annat sätt, antingen genom 

identifikation eller genom fascination. Det hör med andra ord till undantaget att ha en far och 

en dotter på framsidan. Intervjupersonen fortsätter med att det inte behöver vara den 

stereotypa familjen, med mamma, pappa och barn som visas. De vill skildra en modern syn på 

det svenska resandet och på ett jämställt och respektfullt sätt visa familjer på semester. Han 

menar även att det inte behöver vara mamman som automatiskt tar ansvaret för barnen i deras 

reklambilder, utan att det kan vara en föräldraledig pappa som åkt på semester med sina barn 

och att det är den bilden de vill visa. 

Goffman (1979, s.39) menar att fadern ofta gestaltas som lite utanför familjen, som något 

distanserad till familjeenheten. Detta är något som inte stämmer med vad intervjupersonerna 

säger, då de menar att mannen mycket väl kan åka på semester själv med sina barn eller att 

han är väldigt delaktig i familjen. Det stämmer istället överrens med vad Andén-

Papadopoulos (1996) menar i sin studie; bilden av mannen har blivit mer ”femininiserad”. 

Hon menar att bilden av mannen ändrades i mitten på 1980-talet. Mannen fick då mer 

feminina attribut och framställs som mjukare och mer sensuell och sårbar. Bilden av kvinnan 

menar Andén-Papadopoulos har dock inte ändrats nämnvärt. Detta är något som stämmer väl 

överrens med hur intervjupersonerna resonerar kring familjebilder. Det låter som att de aktivt 

tänker på att mannen ska framställas som mer familjekär och skildras som en god 



20 

 

familjefader. Det är en ganska typisk utveckling menar Andén-Papadopoulos, där bilden av 

männen får ännu mer utrymme och spelrum för att vara på olika sätt medan bilden av kvinnor 

fortfarande är ganska lik den bild som funnits redan sedan 1930-talet (Andén-Papadopoulos, 

s. 8, 1995). Framställningen av kvinnor har således varit mer konservativ och schabloniserad 

än bilden av män. Något som framkommer i den här studien är att tolkningen av bilderna och 

hur man tänker när man producerar bilderna kan ha ändrats, detta är inget som Andén-

Papadopoulos tar upp i sin studie så det är svårt att göra en jämförelse med hennes studie. 

En intervjuperson är inne på att de vill framställa familjen som moderna människor som delar 

jämlikt. Han fortsätter med att det inte får bli en bildserie där bara mamman passar barnen och 

där pappan sitter och dricker öl. En annan intervjuperson månar också om mångfalden och 

säger att de ibland medvetet väljer bort bilder på familjer som ser ut som en svensk, blond 

kärnfamilj. Detta är något jag fann intressant när jag sedan gick igenom bilderna som finns på 

hemsidorna, där finns inte så stor variation av hur en familj kan se ut. De flesta bilderna är 

bilder på familjer med ett västerländskt utseende och med en mamma och en pappa och ett 

eller två barn. Även hur intervjupersonerna talar om familjen som bestående av en mamma 

och en pappa säger en del om intervjupersonernas syn på vad en familj är. 

Då många bilder i resereklam syftar att se ut som semesterbilder som en familj tagit, där 

familjen ses på stranden eller vid hotellet ges en känsla av autenticitet. Genom att använda sig 

av människor som enligt intervjupersonerna ser vanliga ut byggs den känslan på ytterligare. 

Vad som är skillnaden mot vanliga semesterbilder är just att dessa bilder är arrangerade och i 

vissa fall även retuscherade. Personerna på bilden behöver inte ha något med varandra att göra 

i verkliga livet, även om vissa intervjupersoner nämner att de gärna arbetar med riktiga 

familjer för att öka känslan av äkthet. Hur äkthet kan gå ihop med retuschering är en 

intressant fråga. Idag är vi många gånger så vana att bilder retuscheras att vi inte lägger någon 

större tanke vid det när vi ser en bild, om vi överhuvudtaget märker att den är retuscherad. Det 

är svårt att veta vad som är verkligt och inte i reklambilder. Goffman (1979) menar att 

människor måste tänka i scener av verklighet och fiktion för att inte tolka reklambilder som 

verkliga. Vid en första anblick kan det verka lätt att avfärda reklam som påhittat, likt en pjäs 

eller film. Goffman menar dock att skillnaden mellan en pjäs och reklam är hur deras 

förståelse är organiserade. I reklam finns det sällan plats för egen tolkning. Många gånger 

visas en övertydlig bild av hur en familj ska se ut, eller så används karaktärer i reklamen, för 

att öka tydligheten i reklamen. För att publiken ska förstå att det är en mamma eller pappa på 
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bilderna behöver detta framgå extra tydligt. Det underlättas genom att ta till de egenskaper vi 

förknippar med en familj. Därför är många bilder stereotypa, där familjen utgörs av en 

mamma, pappa och ett eller två barn. Goffman (1979, s.23) menar att reklamens bilder ger oss 

en tydligare uppfattning av det vi ser eftersom den bilden är arrangerad och extra uttrycklig. 

Bildanalys – familjebilder 

Nedan följer en bildanalys av några utvalda 

bilder kring temat familjer. Först följer en 

beskrivning av bilderna och sedan en analys. 

Bild 1 visar en man och en kvinna och ett barn 

vid något som ser ut att vara solbäddar med tyg 

över. Den här bilden förekommer i reklam för 

”Vårrabatt för familjeresor i april och maj” och 

finns bredvid en landskapsbild på en strand. 

Mannen bär barnet och både mannen och kvinnan tittar leende på barnet. Mannen och 

kvinnan ser friska och vältränade ut. De står nära varandra och bildar en enhet. Kvinnan är 

något längre bak än mannen, hennes axel skyms av hans. De ser ut att komma från ett 

västerländskt land.  

Bild två föreställer en man och ett barn, barnet 

sitter på mannens mage och de verkar hålla på 

med någon sorts lek. Bilden är under rubriken 

”Erbjudanden familj”, där man sedan kan klicka 

sig vidare och läsa mer om erbjudanden för 

familjer. Mannen och barnet sitter i en solstol på 

stranden. Mannen på bilden syns inte särskilt tydligt utan fokus ligger på barnet.  

Bild tre finns under kategorin ”Erbjudanden” 

och följs av texten ”Familjens bästa priser i 

juni och juli!”. Bilden föreställer en kvinna och 

en man som kysser varandra, det sitter ett barn 

i kvinnans knä som ler och tittar på mannen 

och kvinnan. Mannen sitter något framför 

kvinnan. De verkar befinna sig på en båt eller 

på en brygga alldeles vid vattnet.  
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Dessa tre bilder kan inte ses som en representation av alla familjebilder på de tre hemsidorna 

men ger ändå en uppfattning om hur många av de bilder som gestaltas ser ut. Här syns 

exempel både på det Andén-Papadopoulos talar om när hon menar att mannen framställs som 

mer feminin, särskilt i bild 1 och 2, men även som delaktig i familjen alla bilderna. Det 

stämmer väl överrens med vad Andén-Papadopoulos tar upp att mannen kan framställas på 

fler sätt än kvinnan och att bilden av kvinnan fortfarande är ganska snäv. Mannen befinner sig 

på båda bilderna närmre kameran än kvinnan. Mannen längre fram i bild ger en känsla av att 

han är större än kvinnan. Det är något som Goffman (1979, s.28) menar är vanligt när män 

och kvinnor framställs bredvid varandra. Det ger en känsla av att mannen är högre i rang än 

kvinnan då storlek ofta förknippas med makt och visar på en sorts makthierarki. Alla tre 

bilder är tagna med känslan av att de medverkande på bilden inte är medvetna om att de blir 

fotograferade. Det gör att den som tittar på bilderna ostört kan titta på personerna utan att 

behöva möta någons blick i fotografiet. Det ger en föreställning av att det är fotografier tagna 

i ögonblicket, det skulle kunna vara bilder ut någons semesteralbum. Även om några av 

intervjupersonerna sa sig vara positiva och öppna till att visa bilder där det exempelvis 

förekommer två män och ett barn, förekommer det vad jag sett inga sådana bilder.  

4.4 Par 

Attityden till hur par framställs i reklambilder och filmer skiljer sig lite åt bland de 

intervjuade. En intervjuperson menar exempelvis återigen att de tar hänsyn till hur samhället 

ser ut i stort och försöker visa en modern bild av hur ett par kan se ut. Han ger exempel på att 

de brukar ha annonser i en gaytidning och att de där, och i andra medier kan ha annonser där 

det är två kvinnor eller två män. Som läsare får man själv tolka in om det rör sig om två 

vänner eller ett kärlekspar, säger intervjupersonen. Här är det alltså inte lika viktigt att det inte 

går att misstolka, utan olika tolkningar verkar vara välkommet. 

En annan intervjuperson nämner att det är lättare att ha med två kvinnor på bild än två män, 

även om det inte rör sig om ett tydligt homosexuellt par, han säger dock inte varför det är 

lättare. Det är något som går att koppla till den manliga blicken (Mulvey 2001). Två kvinnor 

tillsammans, vare sig de är bi- eller homosexuella eller väninnor kan upplevas mindre hotfullt 

eller stötande utifrån den manliga blicken än vad två män som är tillsammans gör. Samma 

intervjuperson nämner även att researrangören inte har som uppgift att värna om de 

homosexuellas rättigheter, utan gör det som är viktigt för varumärket. Han tror att det kommer 

ta lång tid innan publiken får se två killar med ett barn. ”Folk skiljer sig och skaffar en ny 
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familj, ett barn till som är mittemellan och sådär. Men det är inte två tjejer med barn eller två 

killar med barn. Två killar med barn det tar nog lång tid” (Intervjuperson med 17 år i 

branschen). Det han säger blir en intressant kontrast till de som nämnts tidigare; att de vill 

uppfattas som moderna och samtida, men samtidigt vågar de inte visa två män och ett barn på 

samma bild. 

Den stora skillnaden på bilder där det förekommer två personer av samma kön, istället för två 

personer med olika kön är att dessa bilden gör det möjligt för en friare tolkning, det är inte 

helt säkert ett homosexuellt par på bilden. Personerna på bilden gör ingenting som tyder på att 

de är ett par, utan kan lika gärna vara vänner. I de bilder där det förekommer två personer av 

olika kön, är det många gånger tydligt att det är ett par. Deras gester och samspel tyder på att 

de har en kärleksrelation med varandra. Det är något som även Marshment (1997) 

konstaterade i sin studie. Hon tar upp exempel på två män som dricker drinkar tillsammans 

eller två kvinnor som sitter tillsammans och ler mot varandra. Det skulle kunna tolkas som att 

det är homosexuella par på bilderna, men tolkningsramen är väldigt bred och det finns inga 

tydliga tecken på att det rör sig om ett kärlekspar. Sådana bilder utesluter inte friare 

tolkningar, men de bjuder inte heller in till homosexuella tolkningar (Marshment 1997, s. 26).  

När det rör sig om familjebilder ges det inte mycket plats för en friare tolkning. Det är sällan 

någon tvekan om att det skulle röra sig om något annat än en familj. Under den korta tiden 

som reklamen visas får det inte finnas plats för missförstånd, utan fokus måste ligga på det 

huvudsakliga budskapet som är att sälja resor. En intervjuperson resonerar på ett liknande sätt 

när det rör sig om heteronormen runt par och säger att de kan använda två män och ett barn i 

en reklambild eller en familj som består av två mammor eller två pappor, men att man ”inte 

behöver skriva på näsan vilka som är ihop eller inte” (Intervjuperson med 21 år i branschen). 

Hon nämner att de annonserar i gaytidningar och att resor som riktar sig till par utan barn 

säkert tilltalar även homosexuella par. ”Så därför har vi valt att gå bl.a. i QX då, men det är 

inte så att jag känner att vi behöver hålla på att göra mer twist kring deras sexualitet, för det 

är inte därför man åker på semester” (Intervjuperson med 21 år i branschen). 

Samma intervjuperson tar även upp en annan aspekt, där hon menar att kvinnor förekommer 

oftare i reklamen än män. Varken kvinnan eller mannen framställs på något särskilt sätt, men 

att kvinnor kanske förekommer i exempelvis spa-sammanhang oftare, eller med en 

ansiktsmask. Intervjupersonen menar att det är så det ser ut i verkligenheten. Återigen verkar 

det handla om att tittarna ska kunna känna igen sig och inte haka upp sig på något annorlunda 
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i reklamen. Detta verkar dock inte gälla den reklam som tidigare togs upp där karaktärer lyfts 

fram. Det viktiga verkar vara att inte lägga fokus på fel ställe. Trots att researrangörerna 

menar att de vill uppfattas som moderna och samtida finns det vissa gränser som inte får 

passeras. Den schabloniserade bilden av mannen och kvinnan kvarstår, om än mindre tydlig 

än i tidigare studier. Skillnaden verkar dock ligga i hur researrangörerna och reklammakarna 

resonerar kring framställningen av män och kvinnor. Det är av stor vikt att kvinnan inte 

porträtteras som förtryckt eller som ”typiskt” kvinnlig och mannen får gärna vara den som tar 

ansvaret för familjen. Familjen kan se ut på vilket sätt som helst, säger många av 

intervjupersonerna och de tar gärna med homosexuella par i sin reklam. Attityden verkar vara 

väldigt öppen och medveten om hur de vill uppfattas. Hur det sedan ser ut i praktiken skiljer 

sig ifrån deras teoretiska resonemang. I praktiken syns inte det budskapet om modernitet och 

jämställdhet lika tydligt. Nästan alla bilder utgörs av en vit man eller kvinna, i de fall där det 

ska föreställa en familj, finns ett eller två barn med.  Efter genomgång av researrangörernas 

hemsidor har inte en enda bild hittats där två kvinnor eller två män tydligt kan uppfattas som 

ett kärlekspar. Heteronormen är med andra ord stark i den här typen av reklam.  

Bildanalys – parbilder 

På bild fyra syns två kvinnor som går 

nära varandra på en strand. Den här 

bilden finns på en researrangörs 

hemsida bredvid en bild med en kvinna 

och ett barn. Båda kvinnorna ler och 

bär bikini och varsin skjorta på sig, den 

ena bär en hatt i handen, den andra tar 

sig i håret. Det enda som syns i 

bakgrunden är sandstrand och turkost vatten. Det är svårt att avgöra om det rör sig om ett 

kärlekspar eller två väninnor. De två kvinnorna ser ut att trivas tillsammans men de ger ingen 

indikation på att vara ett par utan 

tolkningen är öppen om det rör sig om 

två vänner eller ett kärlekspar. Den ena 

kvinnan tar sig själv i håret, något som 

Goffman (1979, s.31) beskriver som 

”den kvinnliga beröringen”; att ta på ett 
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föremål på ett varsamt sätt, men även självberöring vilket det i det här fallet handlar om. Att 

beröra den egna kroppen ger ett uttryck om kroppen som spröd och dyrbar. På bilden ler 

kvinnorna stort, vilket enligt Andén-Papadopoulos (1995) är något som förekommer ofta i 

reklamsammanhang. Kvinnor ses ofta le på bilder, något som kan förklaras med det kulturella 

ideal som finns där kvinnan ses som vänlig och behaglig. Andén-Papadopoulos (1995, s. 13) 

menar också att skratt är kopplat till makt, personer med lägre makt skrattar mer och har 

lättare till skratt. Skrattande kvinnor i reklam kan därför förknippas med maktlöshet och låg 

status. Goffman (1979) ger också exempel på bilder där kvinnor ler eller överhuvudtaget visar 

mer känslor än män. Ofta har känslorna med glädje att göra. Goffman menar även att kvinnor 

ler mer än män i samhället i stort (s. 68-69). 

Bild fem finns under kategorin som handlar om semestrar för två. Det är en bild av tre par i 

olika åldrar, alla består av en man och en kvinna. På bilden syns en man och en kvinna som 

ligger på stranden. Kvinnan vilar sitt huvud på mannens mage. Mannen tittar in i kameran 

medan kvinnan blickar bortåt, antagligen ut över vattnet, som inte syns i bild. Mannen bär 

badbyxor och kvinnan bikini och en sarong över höfterna.  

Bild sex syns i 

sammanhanget ”Lugn & 

ro”, som är en 

underkategori till 

”Semester för alla”.  

Den visar en man och en 

kvinna som ser ut att 

ligga i en hängmatta, 

kvinnan syns närmast i bild och mannen håller om henne. Båda blundar och ser ut att njuta, 

båda har ett litet leende på läpparna. I bakgrunden syns havet och lite av hängmattan. Mannen 

ligger högre upp i bild, vilket ger en känsla av att han är större än kvinnan. Mannen verkar 

hålla om kvinnan med sin arm, vilket ger en känsla av att han är beskyddande.  

Bild fem och sex ger en tydligare indikation om att de rör sig om två par. På bild fem lutar sig 

kvinnan mot mannen. Mannen kan därmed ses som den stabila i bilden, den som kvinnan kan 

luta sig mot för att få trygghet. Mannen är även högre upp i bild i kvinnan, eftersom kvinnan 

halvligger ned. Det ger åter antydningar på att mannen är högre i rang än kvinnan (Goffman 

1979, s.28). Även om det är vanligt förekommande att mannen är längre än kvinnan i 
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verkligheten är det placeringen i bilderna som ger känslan av att mannen är större än kvinnan. 

Det är tydligt i de här två bilderna. Det är något som även ses i familjebilderna, där kvinnan 

många gånger sitter lite längre bak i bild än mannen och ger därmed en känsla av att hon är 

mindre. 

En intervjuperson talar om hur de arbetar med att ta fram parbilder, och nämner då också att 

dessa bilder ofta får symboliseras med en delad solbädd, eller ett matbord med bara två stolar. 

Det är något som stämmer överrens med ovanstående bilder, där mannen och kvinnan 

antingen delar på en strandmadrass eller en hängmatta i de bilder där det rör sig om 

heterosexuella par. I bild fyra finns dock inga sådana attribut som ger tittarna en fingervisning 

om att det rör sig om ett kärlekspar. Något som gör att tolkningsramen är betydligt bredare i 

bild fyra. 

4.5 Etnicitet 

När det kommer till etnicitet på de medverkande i reklamfilmer och bilder säger en 

intervjuperson att de på reklambyrån många gånger vill vara lite modigare än researrangören. 

De har haft förslag på att ta med en medverkande som ”inte såg helt självklart svenskt ut” 

(Intervjuperson med åtta års erfarenhet som vd för reklambyrå). Researrangören hade då 

tvekat för att de var oroliga för att filmen skulle missuppfattas, att det skulle bli problem med 

att förstå vilka som var gäster eller jobbade på hotellet. Han menar att det är väldigt viktigt att 

filmen förstås av publiken eftersom de har så kort tid på sig att säga vad de vill ha sagt i 

exempelvis en reklamfilm. ”Det var ju viktigt att förstå vilka som var gäster eller vilka som 

bodde där på hotellet. Det kravet måste man ju ställa på reklam, att man förstår den, man har 

ju 30 sekunder, man måste ju förstå. Så därför så är det viktigt, det kanske gör det lite mer 

komplicerat om det är en charterfilm, så då måste du ju förstå direkt vilka som är svenskar”. 

Han fortsätter och säger ”… Det får inte bli så att man missförstår. Men å andra sidan ser 

man en familj på en strand som leker så tror man ju inte att det är någon från personalen” 

(Intervjuperson med åtta års erfarenhet som vd för reklambyrå). 

Han tar upp ett exempel på en reklam för en annan produkt där de har valt att ha med personer 

som inte ser svenska ut, och säger att det då inte var något problem och att den reklamen fick 

stor genomslagskraft. Men han menar att det är annorlunda när det rör sig om reklam för 

resor, på grund av att det då måste bli tydligt att se vilka som är svenskar på semester och 

vilka det är som arbetar på turistorten. De flesta av bilderna som visas på researrangörernas 

hemsidor utgörs av människor med ett västerländskt utseende. Det verkar som att det är så 
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människor som åker på semester ska se ut. Problematiken med att ha en familj som inte ser 

självklart svensk ut verkar ligga i att det då kan vara svårt att förstå vilka som är turister. De 

gånger då det förekommer människor som inte ser västerländska ut och som har en annan 

etnicitet är när det visar bilder på hotellpersonal, annan personal eller lokalbefolkning. 

Marshments studie visar att de som är mest frekvent återkommande i turistbroschyrer är män 

eller kvinnor som är blonda, smala och solbrända. Däremot är personer med ett annat 

utseende än det typiskt skandinaviska kraftigt underrepresenterade (Marshment 1997). 

Något som verkar vara gemensamt för alla intervjupersoner är att de tycker att de skulle 

kunna göras mer på det här området. När det kommer till etnicitet har de en lång väg kvar att 

gå, menar de själva. En intervjuperson säger att det är väldigt lite invandrare med i reklamen. 

Han menar att de nordiska länderna inte är mogna för det ännu. Själv tycker han dock att det 

inte borde vara några problem att ta med människor med olika sorters utseenden och etnicitet, 

men att bilden är väldigt helylle och homogen än så länge. Lite senare i intervjun kommer vi 

in på ämnet igen och han säger då att ”Det är bara att dra det jättelångt, om det bara var 

svarta på alla bilder, då per automatik kommer en stor del av Sveriges befolkning inte känna 

igen sig även om det vore skitmysigt och även om ingen var rasist. Det är inte det det handlar 

om, utan det handlar om att kunna känna igen sig i personen.” (Intervjuperson med 17 år i 

branschen) Han menar att normen är en rågblond tjej och kille, men säger också att man borde 

ha mer invandrarperspektiv, eftersom det är en stor målgrupp. ”… sen skulle man definitivt 

kunna stoppa in mer invandrarperspektiv för att känna igen sig, för det är en stor grupp. Och 

det skulle vara väldigt intressant att göra, men det handlar om vad man vågar och inte vågar 

göra i respektive länder” (Intervjuperson med 17 år i branschen). Något som framgår under 

intervjuerna verkar vara att alla researrangörer eller reklambyråer vill göra mer och de verkar 

tänka mycket på den här frågan, men det handlar om vad de vågar och inte vågar göra. De 

slåss mellan att vilja vara moderna och samtida och att våga. 

”Det är inte viktigt för reklammakare att alltid visa ett mångkulturellt Sverige, men det är inte 

heller viktigt att inte göra det. Vi har inget intresse av att hålla fast vid gamla normer. Vi vill 

ju att alla våra kunder ska uppfatta oss som samtida…” (Intervjuperson med åtta års 

erfarenhet som vd för reklambyrå). Det kan tolkas som att de inte tar ställning varken för eller 

mot hur reklam framställer människor; de kör på i samma bana som de alltid gjort, för att inte 

skapa förvirring eller otydlighet. Dock vill de uppfattas som samtida. De vill inte väcka frågor 

utan bara få ut det som är huvudtanken med reklamen. Om de skulle visa en blond kvinna och 
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en svart man, så skulle publiken kanske undra vad det där är för något, istället för att uppfatta 

det som ett samtida varumärke, säger en intervjuperson. Han säger dock att de uppmuntrar 

kunden (researrangören) att bryta gamla normer och att de för mycket diskussion om det. Han 

säger även att det skulle kunna göras mer, men att de har kommit igång med det här arbetet, 

vilket jag tolkar som att de för en diskussion om ämnet, men att de i praktiken inte har 

kommit så långt ännu. 

Lill (2007) menar att etnicitet kan ses som ett görande, precis som Zimmerman och West 

(1987) menar att genus också går att förstås som ett görande. En människas etnicitet kan få 

betydelse i sammanhang där den egentligen inte spelar någon roll, som i resereklam. Något 

som kan jämföras med Goffmans (1977) syn på kön, då han menar att även kön får betydelse i 

sammanhang där det inte borde ha det. När researrangörerna väljer att inte ha med människor 

som har ett annat utseende än västerländskt befäster de bilden på hur en resande turist ser ut. 

Därmed går det att se resereklamen som en del i skapande av hur bilden av turister ser ut.  

Bildanalys – etnicitet   

Bild sju ses i ett sammanhang med två andra 

bilder på stränder. Bilden visar en man som 

håller i en tekanna. Han ler mot kameran och 

bär heltäckande kläder som ser ut att vara från 

mellanöstern, liksom mannen själv. Han har 

flera glas framför sig som han är på väg att 

hälla upp te i. Det finns inget i bilden som 

tyder på att mannen är på semester, de flesta 

andra bilder av turister har vatten i 

bakgrunden, som för att förtydliga att det är turister och njuter.  

Bild åtta finns som en av 29 bilder 

på ett resemål för en rundresa. 

Bilden visar en person med ett litet 

barn på ryggen, barnet syns inte så 

mycket i bild, utan det är den vuxna 

personen som är centrerad. Personen 

bär en mössa, smycken och 



29 

 

heltäckande kläder. I bakgrunden syns en man med västerländskt utseende. Gissningsvis står 

de framför ett berg. Båda dessa bilder visar personer med heltäckande kläder, också som ett 

förtydligande att det inte är där för att sola och bada. Kläderna skulle kunna ses som 

traditionella kläder för att skapa en mer autentisk känsla av lokalbefolkningen. Bild sju är 

typiskt poserande, vilket inte är särskilt vanligt bland turistbilderna, då de oftast är tagna med 

känslan av att det är ”på riktigt”. Den ger en uppställd och arrangerad känsla. Båda bilderna är 

porträttbilder, vilket inte heller förekommer vid turistbilderna. Det kan ha att göra med att vid 

turistbilderna ligger inte det egentliga intresset vid att visa människorna på bilden. De 

fungerar som symboler i en miljö. Dessa personer som symboliserar lokalbefolkningen ses 

eventuellt som något som hör till upplevelsen av turister och som bidrar till en mer autentisk 

känsla av resemålet. 

5. Diskussion och slutsatser 

Hur genus görs i reklamprocessen och hur det kommer till uttryck i den slutliga 

reklamprodukten skiljer sig åt. Intervjupersonernas attityd till hur män och kvinnor framställs 

är att de vill visa en varierad och jämställd bild. Researrangörerna vill utstråla modernitet och 

de vill att deras reklam ska spegla den svenska mångfalden. Trots det finns det inte någon stor 

variation i de färdiga reklambilderna på researrangörernas hemsidor, där visas i stället en 

homogen grupp människor. Intervjupersonerna talar om att det inte får förekomma för snygga 

människor, men samtidigt säger de att de retuscherar mycket i sina bilder, vilket visar på 

Goffmans tes om att reklam framställs så som vi förväntar oss att den ska framställas. Det vill 

säga att vi förväntar oss inte längre att se helt ”vanliga” framställningar av människor i reklam 

utan idag förväntar vi oss även att bilder är retuscherade och manipulerade. Bilden av män 

och kvinnor stämmer även den väl överrens med Goffmans studie från 1970-talet, vilket 

ytterligare tyder på att det inte är en modern syn på män och kvinnor som ses i reklamen. För 

att återkoppla till Goffmans bildanalys finns det tydliga exempel på ”den kvinnliga 

beröringen” och kvinnor som ler i resereklamen. Det finns även stora skillnader i hur 

intervjupersonerna resonerar kring framställningen av män och kvinnor och hur det ser ut i 

praktiken. Något som framkommer i resonemanget bakom bilderna är att det är skillnad på att 

visa två kvinnor tillsammans gentemot två män tillsammans. Att visa två kvinnor verkar vara 

lättare. En teori kan vara att det inte upplevs som lika hotfullt med två kvinnor som eventuellt 

har en kärleksrelation, än vad två män gör. 
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Vad som framgår är att reklamen måste vara tydlig, för att snabbt kunna förmedla sitt budskap 

till tittarna. Tydlighet verkar skapas genom stereotypisering. Genom att visa det som 

reklammakarna tror att tittarna förväntar sig att se blir reklamen tydlig. En familj utgörs därför 

på de flesta bilder av en kvinna, en man och ett eller två barn. Ett par utgörs av en man och en 

kvinna. Det är heteronormativt och kärfamiljen är överrepresenterad. Ambitionen för 

researrangörerna är att visa en varierad bild av hur familjer, par och turister kan se ut, men på 

grund av att det inte får finnas plats för missuppfattningar är det enklast att visa kärnfamiljer, 

heterosexuella par och turister som ser skandinaviska ut. Huruvida detta har att göra med 

betydelsen av att kunna identifiera sig med det man ser är svårt att veta. Vissa 

intervjupersoner menar att det är så, och därför kan större delen av Sveriges befolkning 

identifiera sig med det dem ser i bilderna. Medan vissa andra intervjupersoner menar att 

identifikationen inte har så stor betydelse. Exempelvis när de rör sig om att skapa speciella 

karaktärer. Betyder det då att ett mer varierat utbud av människor inte skulle minska 

försäljningen? Eller att det kanske till och med skulle öka försäljningen? 

Goffman tar i sin studie inte hänsyn till etnicitetbegreppet, något som dock har fått stor plats i 

den här studien. Vad som framkom under studiens gång var att Goffmans teorier går bra att 

applicera även på de frågor som rör etnicitet. Det går att se ett mönster i hur familjer, par, 

äldre samt personer med annan etnicitet än västerländsk framställs. Framställningen av dessa 

personer bygger mycket på stereotypisering och en vilja att visa karaktärer. Marshments 

studie (1997) stämmer väl överrens med resultaten från den här studien. Studien visade en 

framställning där en homogen grupp människor framställdes bestående av vita, slanka, 

heterosexuella personer i 30-årsåldern. De tillfällen där personer med icke-skandinaviskt 

utseende förekommer är i egenskap att lokalbefolkning eller arbetande på hotell eller med 

andra serviceyrken för att ta hand om turisterna. Det var något som även Grinell (2004) 

fastslog i sin studie. Intervjupersonerna säger att de har mycket kvar att göra men att de ändå 

tycker att de har med ett invandrarperspektiv i sin reklam. Det verkar finnas en rädsla för vad 

de vågar och inte vågar göra för sorts reklam och vad för människor de kan ha med i sin 

reklam. De vill inte hålla fast vid gamla traditionella mönster men det finnas en gräns för vad 

de vågar göra. 

Intervjupersonerna är medvetna om att de inte har så stor variation på människors utseende i 

sin reklam så verkar det finnas en problematik när det rör sig om just resereklam. Det verkar 

bli viktigt att särskilja de västerländska turisterna och lokalbefolkningen, dessa två får inte 
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blandas ihop för då kan reklamen missuppfattas. Detta är något som blir specifikt just inom 

resereklam då detta är ett område som berör och visar upp andra kulturer.  Jag upplever det 

som en väldigt snäv bild av hur en turist ser ut, då beskrivningen av turisten är att det endast 

är svenskar som är turister. För att koppla Goffmans (1969) teorier om reklam på etnicitet 

inom reklamen, går det att jämföra det med kvinnans framställning i Goffmans studie. Många 

gånger ses kvinnan som en representant för en reklamprodukt, precis som människor med en 

annan etnicitet än västerländsk gör i resereklamen. De får i vissa fall representera hotellet, 

eller lokalbefolkningen endast i egenskap av att de ser ”utländska ut”. 

Samma logik uttrycks i alla teman; researrangörerna vill uppfattas som moderna och visar 

gärna olika sorters människor och relationer, men vad som sedan syns i bilderna är långt ifrån 

den variationen. Deras uttalade värderingar ser ut att påverkas av andra betydande faktorer 

under reklamprocessen, som hur researrangörerna och reklammakarna kommer överrens, vad 

de vågar, kan och vill visa i sina bilder samt hur bilderna antas mottagas av målgruppen. Det 

rör sig om en kompromiss mellan att sälja och att vara moderna och trovärdiga i reklamen. 

Det handlar hela tiden om snäva tolkningsramar, där det inte ska finnas särskilt stor plats för 

friare tolkningar av tittarna. Undantagsfall är när det rör sig om bilder på två kvinnor som 

skulle kunna vara ett par, men de skulle också kunna vara vänner eller släkt. En sådan bild har 

väldigt stor tolkningsram där man som tittare kan tolka det som ett bi-, homosexuellt par eller 

som två väninnor. 

För att få en djupare förståelse av vad som spelar roll i produktionsprocessen hade flera 

intervjuer med inblandade personer kunnat göras. Steget mellan hur representanterna för 

researrangörerna upplever sin reklam och hur den ser ut i verkligheten upplever jag som 

väldigt stort. Även i de fall då reklammakarna intervjuades upplevde jag det som att de hade 

en idé om hur de ville framställa företaget med sina bilder, men att den idén och själva 

framställningen skiljer sig mycket. Den valda metoden till studien kan diskuteras och 

ifrågasättas, då det kanske hade givit en större inblick i hur processen går till genom att även 

använda sig av observationer och intervjuer. Vidare forskning inom området skulle därför 

kunna göras genom att studera hela kedjan i reklamprocessen för att kunna se exakt hur beslut 

tas men även hur det kan vara en så stor skillnad på hur researrangörerna upplever sin reklam 

och hur den sedan ser ut i sin färdighet och sedan tolkas av potentiella kunder. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Arbetspraktiken 

Kan du beskriva hur processen att göra en reklamkampanj går till. 

Vem väljer hur reklamer ska se ut? - Är det resebolaget eller en reklambyrå(ni)? 

Är det modeller eller vanliga resenärer som är med i er reklam? 

Hur går valet av modeller till bilder/filmer till? 

Försöker ni ta med olika sorters människor i er reklam? - Har ni speciella krav på hur personer 

ska se ut i er reklam? 

Väljer ni olika bilder till olika kampanjer? T.ex. parresor/familjeresor/singelresor. 

Vad vill ni uttrycka med era bilder? 

Hur viktigt är det att skapa en känsla i reklamen? - Är det någon särskild känsla ni vill fånga? 

- Hur går det till? 

Har ni några etiska regler kring val av bilder/framställning av människor? 

Har ni ansvar för all reklam till hemsidan, filmer, bilder? 

Framställning av människor 

Hur resonerar ni när det kommer till hur män och kvinnor framställs? 

Vem bestämmer hur framställningen av män och kvinnor ska se ut? 

Hur resonerar ni kring etnicitet i era reklamer?  

Hur resonerar ni kring framställningen av par och familjer?  

Hur resonerar ni kring heteronormativitet/ framställningen av par? - Jobbar ni aktivt med det?  

Vad symboliserar människorna på bilderna? 
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Målgrupper 

Hur ser er målgrupp ut? - Kommer det till uttryck i reklamen? Hur? 

Gör ni marknadsundersökningar för att ta reda på vad som är gångbart när det gäller reklam? 

Riktar ni er till olika målgrupper i olika medier? 

Hur relaterar ni till konkurrensen med andra resebolag? 

Vem har sista ordet när det gäller en reklam? 

Hur vet ni hur väl reklamen går hem hos era målgrupper? Gör ni några undersökningar? 

Vad är er viktigaste kanal ut till konsumenterna? - Gör ni något aktivt för att fånga människor 

utanför målgruppen? 

Hur går ni tillväga för att människor ska välja just ert resebolag? 


