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Abstract 
 
This study investigates representation of men and women in tourism marketing. Media banks 

for two companies, visitstockholm.com and goteborg.com are used as a basis for analysis. 

This study investigates whether the companies produce images of women and men in an 

equal manner or if the imagery reinforces gender stereotypes. The study is based on a 

constructionist perspective and combines qualitative and quantitative methods. Images are 

analyzed using a directed content analysis, based on Goffman's, (1979) framework for gender 

displays and sex representation. The study investigates manifested and hidden content in a 

total of 274 images. 

 
Results from the study show that gender representation in terms of numbers ars almost equal 

in both companies'. The results show that women and men from both companies' media 

banks are stereotypically produced, where the woman is presented as subordinate to the man, 

and as a seeker of confirmation, and protection. Women are presented as seeking attention in 

various ways, by acting, by using different sexual expressions, and by touching and holding 

objects that can be sexually associated. 

 

The conclusion from this study is that while the representation of men an women is equal in 

terms of numbers, the way they are pictured reveal outdated codes and gender stereotypes. 
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Sammanfattning  
 

Denna studie undersöker hur kvinnor och män framställs i turistisk marknadsföring. 

Mediabankerna för de två  bolagen visitstockholm.com och goteborg.com används som källa 

för analys. Studien undersöker om bolagen framställer kvinnor och män på ett jämställt sätt 

eller om bildmaterialet förstärker genusstereotyper. Studien utgår från ett konstruktionistiskt 

perspektiv och kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Bilder analyseras via en 

styrd innehållsanalys baserad på Goffmans, (1979) kategoriska ramverk gällande 

genusuttryck och könsrepresentation. I studien undersöks manifesterat och dolt innehåll i 

sammanlagt 274 bilder.  

 

Resultatet från studien visar att könsrepresentationen när det gäller antal är i det närmaste 

jämlik i båda bolagen. Resultatet visar att kvinnor och män från båda bolagens mediebanker 

framställs stereotypiskt, kvinnan presenteras som underordnad mannen och som sökande 

efter bekräftelse och beskydd. Kvinnorna söker även uppmärksamhet på olika sätt, genom att 

agera, genom att använda olika sexuella uttryck och genom att röra och hålla föremål som 

kan associeras sexuellt. 

 

Slutsatsen från denna studie är att representationen av kvinnor och män är jämställd vad 

gäller antal, men att de framställs på ett sätt som avslöjar föråldrade koder och 

genusstereotyper. 
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“The misapprehension about gender performativity is this: that gender is a choice or that 

gender is a role, or that gender is a construction that one puts on, as one puts on clothes in 

the morning, that there is a 'one' who is prior to this gender, a one who goes to the wardrobe 

of gender and decides with deliberation which gender it will be today.” Judith Butler (1993). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Jämställdhet är ett omdiskuterat ämne som under de senaste decennierna tagit stor plats den 

svenska samhällsdebatten. Jämställda värden, villkor och arbetsmarknad är något som är 

lagstadgat i Sverige (Diskrimineringslag 2008:567) och en grundpelare i vårt moderna 

samhälle. Jämställdhet grundar sig i tanken på en värld där alla människor är jämlikar och 

har samma rättigheter och möjligheter. Trots det självklara i den tanken, och den officiella 

ambitionen, existerar det fortfarande en mängd obalanser mellan kvinnor och män. 

Obalansen har skapats ur strukturer som ger män mer makt och möjligheter än andra i 

samhället (Fenstmaker and West, 2002; Lykke, 2009). Inom genusteori benämns detta som 

könsmaktsordningen. Den bygger på en maktseparation mellan könen, där män innehar mer 

makt än andra människor (Hirdman, 1998).  

 
Separation mellan könen skapas genom en process som börjar från barnsben när medvetandet 

om omvärlden utvecklas. Som människor lär vi oss kontinuerligt av vår omvärld och blir 

påverkade. Vi ser, tittar, tar efter och skapar således vår egen identitet, eller som (Hirdman 

1998; Fenstermaker och West 2002; Butler 1990) beskriver fenomenet,  att vi ”gör” vår egna 

konstruktion i en kontinuerlig process. Barn leker från tidig ålder med olika leksaker, 

tilldelas olika kläder och olika färger. Vi tar intryck och påverkas av samtida diskurser, 

medier, skolsystemet och andra institutioner som har präglats av maktordningen (Hirdman, 

1998; Butler, 1990). 

 
I dagens kunskapssamhälle präglas individens utveckling i stor utsträckning av medier. 

Medier är starka aktörer i det system som producerar obalansen mellan könen (Gripsrud, 

2011). En ständigt pågående digitalisering av information låter individen ta del av vad som 

händer i världens alla hörn. Bilder, TV, radio, internet och tidningar förmedlar och 

uppdaterar informationsflödet oavbrutet (Buhalis, 2003; Gripsrud, 2011). Allt eftersom 

medierna blir allt mer betydelsefulla väcks frågor kring vilka människor som får synas och 

på vilket sätt de framställs i media. 

 

En allt större del av dessa medier knyter an till turism. Turistindustrin och dess aktörer växer 

för var dag och utgör numera en basnäring i Sverige (Fakta om svensk turism 2016). Att 

uppmuntra människor till resande är turismens grundtanke och marknadsföring via medier är 

en vanligt förekommande praxis (Weaver och Lawton, 2014). Visitbolag (Destinations och 
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marknadsbolag) använder mediala bilder för att skapa reseanledningar hos individer. Att 

marknadsföra en destination via bilder och förankra positiva kännetecken i dessa skapar en 

destination som är attraktiv att besöka (Bramwell och Rawding, 1996; Lawton, 2014; 

Mossberg, 2003) 

 

Inom ramen för tidigare forskning framgår det att destinationsmarknadsföring inte bara 

skapar reslust, utan även bidrar till att skapa och reproducera sociala och kulturella normer. 

Inte minst handlar det om mönster gällande kvinnor och män, se exempelvis (Sirakaya & 

Sonmez 2000 ;Pritchard och Nigel, 2000). Flertalet forskare hävdar även att turismens 

aktörer utgår från en tudelad samhällsstruktur som skapar motsättningar och stärker 

maktförhållanden mellan individer, och att detta kan ha sociala och ekonomiska 

konsekvenser för turismindustrin utövare, se (Kinnaird och Hall, 1994, 1996, 2000; Swain, 

1995, 2002; Swain och Momsen, 2002). 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Medier inklusive turismmarknadsföring bidrar till ett skapande av normer och identiteter, 

inte minst när det gäller kvinnor och män. Sverige präglas idag i allt högre grad av en 

gemensam syn på jämställdhet, där män och kvinnor ses som jämbördiga. Det är därför 

intressant att undersöka hur turismmarknadsföring idag framställer kvinnor och män.  

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svensk turismmarknadsföring framställer 

kvinnor och män. Detta sker genom en studie av två stora destinationsbolag, 

Visitstockholm.se och Goteborg.com, och mer specifikt av de bilder de använder för att 

marknadsföra destinationerna Stockholm respektive Göteborg.  

 

Undersökningsmaterialet utgörs av bilder från deras mediabanker, en informationsdatabas 

med bland annat bilder. Studien riktar in sig på könsrepresentation och eventuella 

genusstereotyper i bilderna, bolagen valdes då de representerar Sveriges två största städer där 

mediabankernas kapacitet gjorde det möjligt att genomföra studien.  

 
      Studien utgår från följande frågeställningar 

 
• Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor i de bilder destinationsbolagen 

använder i sin marknadsföring 

 

• Hur framställs kvinnor, respektive män på dessa bilder? 
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1.3 Disposition 
 
Inledning: 
Efter den inledande delen av uppsatsen som har behandlat jämställdhet i relation till medier 

och turismmarknadsföring följer nedan en redogörelse för uppsatsens disposition som 

förklarar uppsatsen utformningen av dess olika delar. 

   
Teori: I följande stycke redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter som behandlar 

ämnet genus och kön i relation till medier och genusstereotyper. Efter detta beskrivs tidigare 

forskning och de problem och möjligheter som finns för genusforskning i turism och för 

industrin i stort.  Sist redogörs för följer Ervin Goffmans (1979) teori om feminina och 

maskulina uttryck vilken i denna uppsats används som modell.  

Metod: I metoddelen klargörs det för studiens metodiska ansats där beskrivningar om de 

verktyg och tillvägagångssätt som används genom uppsatsens gång beskrivs. Förs redogörs 

det för metodens teoretiska utgångspunkter, sedan följer avsnittet om tillvägagångssättet. 

Gestaltning och analys av destinatonsbolagens bilder: Efter detta följer en resultat och 

analysdel som ger information om de undersökta bolagen samt skildrar resultaten för 

respektive bolag. Först ses könsrepresentation i frekvenstabeller. Efter det cirkeldiagram om 

feminina och maskulina uttryck i bolagen. Resultatet analyseras och kopplas samman med 

tidigare forskning. 

Avslutande diskussion. Resultaten konkretiseras slutligen i en diskussion som skildrar de 

slutsatser som studien visat. Vidare redogörs för brister i denna studie, vidare forskning 

inom ämnet, utvecklingsmöjligheter och metodöverväganden.   
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2 Teoretiskt ramverk  

2.1    Genus och kön 
 

Ordet genus infördes inom forskningen under 1980- talet och beskriver den sociala 

utveckling som tilldelar människor och symboler könsegenskaper (NE, 2017). Inom 

samhällsvetenskapen handlar detta om olika idéer, normer och stereotypiska uppfattningar 

som går att förknippa med kvinnor och män. Genus behandlar dels de strukturella 

förhållanden som ses mellan människor, men också de institutionella, politiska och mediala 

förhållandena. Genusteorin karakteriseras av ett motsatstänkande av ting, och hur dessa 

konstrueras socialt (NE, 2017).   

 
Den här typen av motsatstänkande tar sin utgångspunkt i det ontologiska synsättet 

konstruktionismen. Inom synsättet formas verkligheten av sociala konstruktioner och mening 

skapas av aktörer i samspel med varandra. Enligt ståndpunkten finns det inga inbyggda 

essenser hos aktörerna, utan mening produceras i interaktionen, och manifesteras genom 

språket (Bryman, 2001).  

 

Till skillnad från ett objektivt synsätt som antar att organisation och kultur är på förhand 

givna essenser intar synsättet en subjektiv ställning (Bryman, 2001). Det innebär att en aktörs 

handlingar skapar samhällslivet, och att sociala mönster och strukturer är en konsekvens av 

handlingarna (Aakvaag, 2008). Att kategorisera ting är en ontologisk grundtanke, vilken för 

individer möjliggör att förstå den naturliga och sociala värld de verkar i (Bryman, 2001) 

 

I genusforskningen är ett återkommande fenomen att studera skillnaden mellan kategorier,    

ofta handlar det om att ställa motsatspar mot varandra (Bryman, 2001). Vanliga exempel är 

att studera motsatspar som det biologiska och det konstruerade och det mellan kvinnor och 

män, se exempelvis (Fenstermaker och West, 2002 Hirdman 1999; Guantlett 2008).  

  

Genom att studera kvinnor och män i relation till varandra och samhället i stort åskådliggörs 

olika maktrelationer. Ett vanligt förekommande påstående kring det är att män innehar mer 

makt, och kvinnor mindre (Hirdman 1999). Detta perspektiv på samhället ses ofta inom 

genusforskningen och brukar beskrivas som en könsmaktsordning eller i en modernare 

version som genusordning, genussystem eller heterosexuell matris (Fenstermaker och West, 

2002; Hirdman, 1998; Butler 1990).  
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En tidig beskrivning av genus och maktordningen gavs i det kända citatet av Beauvoir 

(1949),  “man föds inte till kvinna, man blir det”, där hon redogör för den sociala kraft som 

utformar en individs sociokulturella könsidentitet.   

 

Beauvoir (1949) menar att kvinnan underordnas mannen genom den sociala och historiska 

kontext de skapas och verkar inom, vilket utgör grunden för genus som en social 

konstruktion (Hacking,1999). Beauvoir (1949) hävdade att de essentiella och de sociala 

faktorerna var åtskilda, det vill säga att biologin med mänskliga kroppar, anatomi och 

hormoner finns, men att den sociala kontexten skapade kvinnans svaga samhällsposition. 

 

Genus är en kategorisk beskrivning av det sociala och kulturellt producerade könet (Hirdman 

1998). Produktionen brukar beskrivas som att genus görs, eller skapas. Det innebär att 

uttrycket inte är statiskt, utan i förändring, och påverkas av den kultur, plats och tid som det 

uppstår inom. Kön syftar till det biologiska könet med kroppslig anatomi, organ och 

hormoner (Fenstermaker och West, 2002; Lykke, 2009; Hirdman 1998) 

 

Hirdman (1998) introducerade ordet genus i Sverige. Utgångspunkten för Hirdmans 

forskning är genussystemet, vilket är den strukturella kategorisering av samhället som 

människor skapar utifrån kön. Burr (2015) och Hirdman (1998) beskriver denna polarisering 

av ting och kön som vanligt förekommande, och hävdar att subjekt intuitivt och konsekvent 

gör det. Kvinnor och män är åtskilda kategoriseringar, likaså feminina och maskulina attribut 

(Burr, 2015). 

 

Genussystemet omfattar två principer vilka påverkar samhällets sociala ordning. Hirdman 

beskriver det som separationen mellan könen och etableringen av mannen som norm. Genom 

separationen hänvisar Hirdman (1998) till dikotomin mellan man och kvinna, vad som 

betraktas som tabu mellan könen och vad som inte kan blandas. Med etableringen av mannen 

som norm hänvisar författaren till en makthierarki där män alltid representerar det normala 

och det universella (Hirdman, 1988). 

 

Exempel på principerna kan ses i samhällsekonomi och politik. I Sverige är exempelvis 

service och hälsovård en kvinnodominerad sektor, medan män tydligt ses inom industri, 

gruvarbete och inom frakttrafik (Statistiska centralbyrån 2016, SCB). Statistik visar även att 

män i högre positioner tjänar bättre och erhåller högre positioner än kvinnor inom stats- och 

landstingsjobb (På tal om kvinnor och män, 2016). Dikotomin mellan könen präglar 
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individens uppfattning om vilken typ av arbete, position, kläder och sociala koder som är 

åtråvärda för respektive kön (Fenstermaker och West, 2002; Lykke, 2009; Hirdman, 1998). 

 

En nutida filosof och queerteoretiker, Judith Butler (1999) hävdar likt Hirdman att genus 

men att även kön konstrueras socialt. Butler förenar begreppen och beskriver kön och genus 

som performativa. Detta innebär att kön och genus görs och iscensätts utifrån repetitiva 

handlingar, vilka dels är medvetna och dels reflexiva. Genom en intuitiv uppfattning och en 

imitation av tidsenliga ideal, konstrueras och reproduceras uppfattningar om kön och genus i 

subjekt och i samhälle (Butler, 1999). Butler (1999), hävdar att kön inte existerar före det att 

en kropp färgats av sociala och kulturella processer. Kroppen ses som en prediskurtiv yta, 

inte given kvinnan eller mannen, utan en som kan formas och påverkas (Butler, 1999). 

 

I och med detta finns det inget utrymme för essentiella roller utan kvinnlighet och manlighet 

existerar prediskurtivt, och formas därefter (Butler, 1999). Rollerna formas av den 

heterosexuella matrisen, ett ramverk som utgår från sexualiteten och ett heteronormativt 

samhälle där subjektet förväntas uppträda och åtrå traditionellt könsbundna roller. Butler 

(1999) hävdar att den heterosexuella matrisen tvingar människor att anpassa sig till den 

strukturella formen. Om subjektet inte identifierar sig inom en konventionell kategorisering 

ses personen som avvikande. Kroppen är avgörande för hur genus och kön skapas och 

framhävs (Butler, 1999).   

 

Människan interagerar genom att använda sin kropp. Vi förkroppsligar sociala värden och 

presenterar oss själva genom detta (Goffman, 1959). Genom en kollektiv uppfattning om 

kroppen kategoriserar och klassificerar vi andras sociala status. Denna presentation beskriver 

Goffman (1959) för kroppsliga idiom. Uttrycket beskriver de kännetecken (leenden, rörelser, 

handskakningar) och positioner (sätt att föra kroppen) som en icke-verbal typ av igenkännbar 

kommunikation. Kroppsliga idiom kan skiljas åt mellan kulturer, och bidrar till att skapa 

maktförhållanden mellan individer och restriktioner i kroppar (Goffman citerad av Howson, 

2013). 

 

Howson (2013) beskriver kroppens presentation genom två begrepp, virtuell och faktisk 

social identitet. Den virtuella identiteten ses i samhällets normer och är de sociala mönster 

och handlingar som en individ bör återspegla (Howson, 2013). Normer ses i kultur, 

traditioner och seder och är förknippade med de sociala värdet av den grupp och den tid de 

förekommer inom. Det är även normer som gör att vi kan skilja mellan det som är kvinnligt 

och manligt (Lykke, 2009). Den faktiska identiteten är de fysiska, de sociala, och de 
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kulturellt betingade attribut en kropp tar till sig. Exempel på dessa ses exempelvis i 

ansiktsuttryck som att skratta eller visa förakt (Howson, 2013). 

 

Ovan nämnda maktförhållanden skapar genus i den kvinnliga och den manliga kroppen 

(Hirdman 1998; Butler 1999; Lycke 2009). Människan internaliserar samhällets normer och 

skapar förståelsen för sin egen kroppsliga självuppfattning, och hur andra kroppar ska 

presenteras (Howson, 2013). Dessa skildras, eller som Butler (1999) menar performeras, i 

våra kroppsliga uttryck och blir tydligare desto äldre vi blir (Howson, 2013). 

 

Den manliga kroppen definieras av en hegemonisk maskulinitet, det manliga idealet, som 

genom mäns uppväxt i maskulina diskurser, jargonger och värderingar talar om för män, vad 

det innebär att vara man (Howson, 2013). Från en tidig ålder tränas män exempelvis i att 

utöva hårdare och mer kraftfulla fysiska rörelser och att ta mer fysisk plats än kvinnor. Män 

har således möjligheten att utöva sin fulla kroppsliga potential (Howson, 2013).  

 

Kvinnor tvingas däremot in i en motsatt roll och blir underkastad mannen, lär sig att 

förminska sin fysiska närvaro och anammar mjukare drag. Kvinnans kropp blir objektifierad 

genom olika diskurser som exempelvis den medicinska, som att bära korsätt, binda fötterna 

(kinesisk tradition) och genom samtidens plastkirurgi. Kvinnan förtrycks och ges inte samma 

möjlighet som män att utöva sin fulla potential (Howson, 2013).  

 

Förtrycket mot kvinnan och förstärkandet av mannens position ses i samhällets normer och i 

de stereotypa föreställningar som existerar om kroppar. En stereotyp är en förvrängd bild i 

det mänskliga sinnet baserad på den kulturella påverkan och de personliga erfarenheter en 

människa har haft (Lippmann, 1922). En stereotyp är en generalisering av hur en grupp eller 

ett individ är och verkar. Vanliga stereotyper behandlar kön, etnicitet, eller religion, och ofta 

är dessa föreställningar av negativ art (Guantlett, 2008; Gripsrud, 2011).  

 

Stereotypa bilder av kvinnor och mäns kroppar har historiskt framställts genom olika typer 

av avbildningar, målningar, och fotografier (Howson, 2013; Gripsrud 2011). I dagens allt 

mer medierade värld ses de genom kommunikationsmedel som internet och tv. Kvinnor 

framställs som omtänksamma, känsliga, intuitiva och passionerade. Män karaktäriseras som 

oberoende, rationella, bestämda och målorienterade (Bem, 1993, citerad av Khan, 2009; 

Guantlett, 2008). Gripsrud (2011) hävdar att medier idag spelar en stor roll i skapandet av 

normer och stereotyper. Genom medierna formas individerna av den information och de 

upplevelser som medieras. Medierna medverkar till att definiera verkligheten och identiteten 
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genom att med bild, skrift och ljud framställa den i olika perspektiv. Informationen tvingar 

människor att skapa sig en uppfattning av innehållet och positionera sig därefter (Gripsrud, 

2011). 

2.2 Tidigare forskning 
 

Tidigare genusforskning inom turism visar att den främst har berört ämnen som 

sexualiserandet av arbetskraft och sexturism (Pritchard och Nigel, 2000); (Khan, 2011). 

Warhurst och Nickson (2009) beskriver exempelvis hur kvinnor inom interaktiva 

servicearbeten ofta används som sexobjekt i ett säljande syfte och att de behandlas 

nedvärderande inom sitt yrke. Författaren identifierade att anställda ska klä upp sig och prata 

rätt för att konstruera ett eftertraktat utseende och beteende som säljer den turistiska 

produkten. Hall (1993) beskriver även hur servicebranschen konstruerar yrken som driver 

isär det kvinnliga och manliga. Kvinnor förväntas att vara trevliga, flörtiga och till lags. Detta 

är resultatet av undertryckande normer som framställer kvinnan som underordnad i 

samhället. 

 
Turism och genus har med det postmoderna samhället kommit att få en viktigare ställning 

inom turismforskningen även om inriktningen är smal, och få studier genomförts (Chhabra, 

(2011). I en undersökning beskrev Sirakaya och Sonmez (2000) ett ökat behov av att 

omdefiniera marknadsföringen inom turismindustrin. Författarna hävdar att aktörer bör 

utveckla nya tillvägagångssätt för att effektivt kommunicera sitt budskap till aktiva och 

självständiga kvinnor.  

 

En sammanställning av sex tidigare studier visar att turismen som fenomen, och den makt 

den besitter, kan relateras till genus som en social konstruktion (Kinnaird och Hall, 1994, 

1996, 2000; Swain, 1995, 2002; Swain och Momsen, 2002). Utifrån dessa studier har ett 

ramverk skapats för att förstå de underliggande processer och framtidsutsikter som finns 

kring genus och turism. Dessa utgår ifrån tre olika principer. 

 

1. Att turismens alla delar grundas i ett dikotomt tudelat samhälle, och att det 

samhället skapar olika förutsättningar för den typ av turism som genereras på en 

plats. 

 

2. Att skapa en medvetenhet kring att genus/identiteter numera kan ses som flytande 

och föränderliga begrepp och att detta kan medföra sociala och ekonomiska 

implikationer för turismindustrin. 
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3. Att skapa en förståelse för den makt som turismen och dess beståndsdelar besitter 

och vilken inverkan detta har för samhällsutvecklingen, (Hall et al 2003). 

 
 

Ervin Goffmans (1979) regelverk för att urskilja manifesterad information i bilder har 

tidigare använts i forskningen. Bell och Milic (2002) genomförde en semiotisk 

innehållsanalys på 827 bilder där de undersökte genusrepresentation, Goffmans (1979) sex 

kategorier samt två utomstående kategorier. Forskningen genomfördes i Australiska 

broschyrer och visade att genusstreotyper frekvent kunde urskiljas i reklamen (Bell och 

Milic, 2002). 

 
Pritchard och Nigel (2000) beskriver i en undersökning att bilder och marknadsföring inom 

turism i sig själv kommit att bli en diskurs. Genom en jämförande innehållsanalys av 

broschyrer från Wales Tourism Board (WTB) och bilder från USA och England menar 

författarna att det medierade budskapet inom destinationsmarknadsföring förstärker 

normativa föreställningar om kvinnor och män. Författarna argumenterar för att 

destinationsmarknadsföring numera är en producent av sociala och kulturella stereotyper. 

 
Khan (2009) genomförde en studie av turisters åsikter kring genus i turistisk marknadsföring. 

Författaren använde Goffmans (1979) kategorier för att konstruera intervjufrågor om 

stereotypiska genusroller och om dessa fortfarande var etablerade i samhället. Forskaren 

baserade sitt urval på olika kulturella grupper. Dels indiska och dels västerländska kvinnor 

och män. Författaren menar att turismindustrin frekvent använder stereotyper för att skapa en 

lockande image av destinationer och reseprodukter. De västerländska testgrupperna 

uppfattade att stereotypiska framställningar av kvinnor och män hade minskat, samtidigt som 

de indiska testgrupperna uppfattade att framställningen kvarstod. De indiska grupperna 

menade att marknadsföringen bidrog till att sexualisera kvinnor och reproducera normer 

(Khan, 2009). 

 
Sirakaya och Sonmez (2000) doktorsavhandling var en innehållsanalys av könsrepresentation 

och könsbundna uttryck vid destinationsbolag i 50 stater i USA. De användes EG:s sex 

kategorier för att studera könsrepresentation och stereotyper. I avhandlingen studerade 

författarna 11 908 reklambilder på människor från 53 olika broschyrer, eventkalendrar, kartor 

och attraktionsguider använda av destinationerna. Författarna till studien uteslöt alla bilder på 

folkgrupper med fler än 15 personer för att de inte kunde urskilja personen och uttrycken 

bakom människor i de större massorna.  
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Författarna uteslöt även ensamma barn ur studien då det inte gick att definiera 

könsrepresentationen och genusuttryck hos dem (Sirakaya och Sonmez, 2000). Studien 

riktades mot officiella och statligt ägda turismaktörer. Resultaten visade att 

destinationsbolagens medier avbildade kvinnor i traditionella, stereotypa mönster där de var 

underordnade, sexuellt porträtterade och beroende av män (Sirakaya och Sonmez, 2000). 

 

Studien påvisade i kategorin feminin rörelse att kvinnor, genom sensuella rörelser och 

sexuella kännetecken, eller som vårdande i en mödraroll, fortfarande avbildas i en traditionell 

roll, när modern forskningen visar kvinnan som pragmatisk och aktiv. I könsordningen visas 

mannen i en exekutiv roll. Detta menar författarna har en koppling till den sociala 

samhällsordningen där kvinnan har en lägre position. I kategorin könsskildring i familjen 

framställs kvinnan tillsammans med barn i flertalet av bilderna. En subkategori som används 

är ifall kvinnan eller mannen befinner sig bredvid eller bakom familjen i syfte att skydda. 

Här är mannen mycket ofta förekommande.  

 

Författaren beskriver problematiken kring familjepositioner då det blev svårt att urskilja kön 

hos barn och att kategorierna kollapsade, vilket ledde till ett något otydligt resultat även om 

kategorin förstärkte stereotyper och mannens dominans i familjen. Resultatet av 

underkastelsens ritualer visar på att kvinnan i nästan alla bilder är i en lägre position. 

Kvinnan framställs även i denna kategori sexualiserad och av lägre social status (Sirakaya 

och Sonmez, 2000). Kategorin licensierat tillbakadragande skildrade bilder där subjektet 

inte var mentalt närvarande, där kvinnor sågs som i behov av skydd, som inte deltagande, 

och som passiva aktörer. Detta förekom i nästan hela bildmaterialet (Sirakaya och Sonmez, 

2000). 
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2.3 Gender Advertisments 
 

Professor Ervin Goffman, nedan benämnd EG, genomförde forskning av feminina och 

maskulina uttryck i studien Gender Advertisement (1979). Studien fokuserade på drygt 500 

mediala bilder och analysen fördes över individernas kroppsliga idiom se (s,13) , vilka 

urskiljes i de maktförhållanden som fanns mellan subjekten. I undersökningen identifierade 

EG sex olika kategoriska uttryck vilka det redogörs för i nedanstående modell. 

2.4 Feminin beröring 
 

I den första kategorin,  feminin beröring hävdar EG (1979) att kvinnor tenderar att smeka 

eller på ett sensuellt sätt hålla i eller vidröra objekt eller sig själva. Män ses sällan göra detta. 

Författaren argumenterar för att feminin beröring framställer människan som manipulativ 

och sexualiserad 

 
Exempelbilder av Feminin beröring, EG (1979)   

2.5 Könsordningen 
 

Den andra delen är könsordningen som visar en hierarkisk maktordning i bilder där kvinnor 

och män ses tillsammans. Män framställs som exekutiva, verkställande, instruerande eller 

makthavande. Kvinnan framställs som passiv eller understödjande. Exempelvis kan detta 

tydligt ses i arbetsmiljön, eller i helt vanliga situationer där personerna ägnar sig åt 

rekreation.

 
Exempelbilder av Könsordningen, EG (1979)   
 



 
 

18 

2.6 Relativ storlek 
 

I den tredje kategorin beskrivs relativ storlek som de situationer där kvinnan ges längre status 

är mannen. Den främsta aspekten som belyses är höjd, samt att kvinnan framställs i mindre 

omkrets än mannen. Det är inte de biologiska aspekterna som åsyftas, då män i Sverige i 

genomsnitt är ungefär 6 cm längre än kvinnor (Statens statistiska centralbyrå, SCB, 2017). 

Det EG (1976) menar är att bilder manipuleras och att en bilds kameravinkel används för att 

förstora män och förminska kvinnor. Kvinnan ges endast en högre eller liknande position om 

mannen i bilden är av lägre status. Exempel på detta kan vara feminina killar, androgyna 

personer, handikappande eller personer med andra könsuttryck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Exempelbilder av Relativ Storlek, EG (1979)  

2.7 Könsskildring i familjen 
 

I den fjärde delen hävdar EG (1976) att kommersialiserade bilder ofta porträtterar familjer 

där kvinnor och män ses tillsammans med barn av samma kön. I bilder med äldre barn 

distanserar sig ofta mannen. Barnen växer upp och ska bli självständiga, han utgör en 

fadersfigur medans kvinnan fortfarande ses tillsammans med barnen. Detta symboliserar att 

kvinnan identifierar sig med sitt eget inre barn, och hon har således ett skyddsbehov från 

mannen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Exempelbilder av Könsskildring i familjen, EG (1979) 
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2.8 Underkastelsens ritualer 
 

Den femte aspekten i EG (1979) kategorier är underkastelsens ritualer. Denna syftar till att 

synliggöra kvinnors underordning och männens makt genom att se till kroppspositionen hos 

dessa. Genom att positionera kroppen, händerna eller huvudet i sneda vinklar visas 

underordningen gentemot män. Andra exempel är positioner där kvinnan står halvt upprätt, 

ligger ner eller vad som benämns the bashful knee bend, ett knäböjt läge under mannen. 

Män skildras ofta som rakryggade, med huvudet högt, i maktfulla positioner medans kvinnor 

sällan ses i dessa. En annan aspekt är bilder där kvinnan står bakom män i en understödjande 

roll och där männen är i centrum. Den sista positionen är den där mannen håller kvinnan runt 

axeln, eller i bilder där kvinnan ler eller skrattar. Ovanstående symboliserar sexuellt ägande 

och den patriarkala ordningen. 

 
Exempelbilder av underkastelsens ritualer, Goffman, (1979) 

2.9 Licensierat tillbakadragande 
 

Den sista delen av EG (1976) kategorier är det som benämns licensierat tillbakadragande. 

Innebörden är att personens medvetande är på en annan plats än var den fysiska kroppen 

befinner sig. Personer kan exempelvis synas på en bild, men blicka ut och drömma sig bort. 

Andra sätt att symbolisera tillbakadragandet är då kvinnan döljer ansiktet med händerna, 

stoppar fingrarna mot varandra eller biter sig själv i fingret/nageln. I dessa bilder försvinner 

uppfattningen om världen utanför och personen ses som sårbar och i behov av beskydd, ofta 

då från män. 

 
Exempelbilder av Licensierat tillbakadragande , Goffman, (1979) 
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur kvinnor och män framställs i turistisk 

marknadsföring bilder ansågs en blandning av en kvalitativ och en kvantitativ metod vara 

lämplig. Bryman (2001) hävdar att denna blandning, i studier av sociala företeelser stärker 

trovärdigheten i resultatet. Bryman (2001) hävdar att kvalitativa och kvantitativa metoder 

rymmer kopplingar sinsemellan och teknikerna för de båda är autonoma.  

 

I den här studien används kvantitativa tekniker tillsammans med ett abduktivt tolkande 

genom forskningsprocessen. För denna studie innebar detta att repetitivt gå igenom 

materialet och att skapa grupperingar och kriterier för det framväxande förklaringarna. 

Bryman (2001) hävdar att en studies generaliserbarhet vid användandet av dessa tekniker 

ofta är bundna till att jämföra resultatet mot en större population. I den här studien grundades 

istället generaliserbarheten i de kopplingar som kunde dras till befintlig teori. 

 

Den här studien utgår från ett konstruktionistiskt synsätt vilket grundas i aktörens uppfattning 

och handlingar (Bryman, 2001. Inom denna kan ingen objektiv verklighet beskrivas, utan 

endast en specifik version av en verklighet där kunskap inte är slutgiltig utan odefinierad. 

Studien ansluter till ett postmodernt paradigm, där kunskap ständigt förändras, byts ut och 

förnyas (Bryman, 2001). Bryman (2001) menar att postmodernismen är svårdefinierad, men 

hävdar att den genom ett ifrågasättande synsätt uppfattar och tolkar det som annars tas för 

givet.  

 

För att erhålla trovärdighet och minimera mätfel i en studie krävs systematiska angreppssätt. 

Bryman (2001) benämner detta som validitet och reliabilitet. Validitet innebär att mäta det 

som man verkligen avser att mäta. Genom att själv förhålla mig transparent genom 

forskningsprocessen, definiera urvalet och förklara den metodiska framväxten ökar studiens 

validitet.  

 

Reliabilitet vilar i mätinstrumentets tillförlitlighet (Bryman, 2001). Detta innebär att 

resultatet ska förbli detsamma om studien replikeras. Genom att använda eller skapa stabila 

och pålitliga mått ökar studiens reliabilitet. I den här studien vilar de två begreppen i studiens 

metod, urval och kriterier, men även genom mitt eget handlingssätt i hur jag gått tillväga 

(Bryman,2001; Krippendorff, 2004). I följande metoddel klargör jag för uppsatsens 

trovärdighet och tillförlitlighet.  
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De två utvalda städerna för undersökningen är Sveriges största städer, Stockholm och 

Göteborg. Städerna valdes då de bedriver en storskalig turistisk verksamhet (Tillväxtverket 

2017) samt att de har en väl utvecklad IT-infrastruktur, vilket möjliggjorde undersökningens 

genomförande. Andra svenska destinationsbolag granskades innan studiens början. Eftersom 

inga av dessa hade den IT-infrastruktur som krävdes valdes de två bolagen. Analysobjekten 

utgjordes av representativa bilder från bolagens mediabanker på deras hemsidor. De är alltså 

bundna till bolagen och återspeglar den typ av turism som bolagen avser att generera. 

 

Urvalet av bilder på hemsidorna gjordes utifrån ett subjektivt urval. Denscombe (2013) 

menar att detta kan användas när forskaren har kännedom om studieområdet, och på så vis  

kan särskilja det som är relevant, och utesluta oväsentlig information (Denscombe 2013). 

Eftersom jag hade för avsikt att mänskliga uttryck kunde jag således välja de bolag och de 

bilder som var av vikt för att genomföra studien.  

 

Ett tidigt övervägande var att jämföra de skandinaviska storstäderna men eftersom antalet 

studieobjekt då kraftigt ökade och tiden var begränsad studerades i stället den svenska 

kontexten. Inga liknande studier inriktade på svensk marknadsföring hade tidigare 

genomförts, varför de svenska bolagen valdes för studien. 

3.2 Innehållsanalys 
 

Metoden som användes i studien var en innehållsanalys vilket är ett frekvent använt verktyg 

för att urskilja mening i kommunikation (Krippendorff, 2004). Metoden användas ofta vid 

mediala analyser av maktförhållanden I denna uppsats analyserades bilder. Innehållsanalysen 

kräver att en kategorisering av innehållet görs för att sedan koda eller, urskilja mening i 

texten (Krippendorff, 2004). För att avgränsa studien användes en riktad innehållsanalys. Det 

innebar att en förutbestämd teoretisk ram uteslutande utgjorde dessa kategorier och koder för 

bildanalysen (Fang och Shannon 2005). 

 
Metoden utgår från semiotiken, vilket är läran om att analysera innehåll och mening i texter 

för att i dessa urskilja mönster (Bryman 2001). I studien utgör bilderna “texten” och är det 

som analyseras, såväl det denotativa manifesta innehållet och det konnotativa dolda 

innehållet. I den här uppsatsen där kategorier och koder är förutbestämda studeras de två 

begreppen i relation till varandra.  
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Manifest innebär det faktiskt uppenbara och kan till exempel vara en hand som försiktigt 

vidrör en kopp kaffe, eller håller den ordentligt fast. Den konnotativa meningen i exemplet är 

det dolda budskapet, de rörelser, uttryck och relationer som handen förmedlar. I studier där 

dolt innehåll studeras brukar en öppen kodning användas, vilket innebär att kategorier och 

koder skapas av forskaren under arbetets gång, (Krippendorff, 2004). Detta övervägdes, men  

då studiens omfång var brett och tiden begränsad användes istället den riktade 

innehållsanalysen. 

 

Denna studie användes EG (1979) teoretiska ram för att identifiera feminina och maskulina 

uttryck kroppsliga idiom (se s,12), hos kvinnor och män. Ramverket innebar att sex 

förutbestämda kategorier användes för att koda uttrycken. Eftersom det var bilder och ett 

maktförhållande som studerades ansågs metoden lämplig för studien. Metoden har även 

använts i liknande studier, (Sirakaya och Sonmez 2002; Deepak et.al 2011; Khan 2011) 

vilket stärkte teorins tillförlitlighet. Sex kategorier konkretiserades i 25 undergrupper vilka 

tillsammans skapade nedanstående kodschema. De tre första kategorierna, man, kvinna och 

inte definierbar angavs för att kunna urskilja representationen av antalet medverkande 

individen 

Kategori Variabel 
Kod 1=finns 0= 
finns inte 

Man Kön=Man 1/0  

Kvinna Kön=Kvinna 1/0 

Inte definierbar Diffus bild eller androgyn person. 1/0 

      
Feminin beröring Kvinna, Tar på sig själv eller objekt med smekande rörelser 1/0 

 Man, Tar på sig själv eller objekt med smekande rörelser 1/0 

      
Underkastelsens 
Ritualer Överdrivet leende. Lekfullhet, barnslighet och underkastelse 1/0  

 
Sittande, liggande position. Symboliserar underordning gentemot 
mannen 1/0 

 Huvudet böjt eller vinklat. Symboliserar underordning 1/0 

 Bashful knee bend. Symboliserar sexuell öppenhet och underordning 1/0 

 
Bitande sugande finger nagel. Symboliserar sexuell öppenhet, 
lekfullhet 1/0 

 Oseriösa, clownaktiga rörelser, skrattandes, Symboliserar barnslighet 1/0 

 Man av lägre social status där kvinnan framställs som den ledande 1/0 

      
Relativ storlek Sneda kameravinklar som förstorar män.  1/0  

 Sneda kameravinklar som förstorar Kvinnor.  1/0 

      
Könsskildring i 
familjen 

Distanserad man. Mannen distanserad och i beskyddande position 
gentemot familjen 1/0 

 Pojke nära mannen 1/0 
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              EG, 1976) Kodschema och könsrepresentation. 

3.3 Kodträning och bias 
 

Innan genomförandet av studien påbörjades studerade jag EG (1979) egen studie gällande 

representation. Jag satte mig in i de olika uttrycken flertalet gånger och lärde mig att urskilja 

dessa så tillförlitligt som det gick i mån av tid. I kodningen använde jag mig av QDA miner, 

ett kvalitativt verktyg som lämpar sig bra vid innehållsanalyser och som strukturerar 

kodningen, (Descombe 2013). Genom att se på instruktionsvideos från utgivaren Provalis 

lärde jag mig att koda, och genom att studera videoseminarier om datorstödd innehållsanalys 

av professor Graham R Gibbs (2011) ökade min medvetenhet om tillvägagångssättet. I 

resultatet användes Excel för framställandet av frekvenstabeller och cirkeldiagram.  

 

Krippendorff (2004) menar att kodaren själv måste vara medveten om och ha ett kunnande 

inom det område där kriterier ska ställas och kodning ska genomföras. I denna uppsats 

studerar jag feminina och maskulina uttryck. Jag studerar bilder från svenska företag, som 

avbildar det svenska samhället, vardagliga situationer där människor finns och agerar. Som 

uppvuxen i landet har jag en medvetenhet kring dessa uttryck då de tillhör min egen kultur 

och vardag. Hade jag studerat en annan kultur, hade min egen trovärdighet minskat. 

 

Att själv tolka bilder innebär att bias, eller att skevheter i min egen uppfattning kan föreligga 

(Bryman 2001), och det går inte att förbise studiens subjektiva inriktning. Genom att studera 

EG’s (1979) studie och avgränsa mig själv i en styrd innehållsanalys samt upprätta kriterier 

motverkade jag bias i den mån som gick. Min egen bakgrund och mitt intresse för 

studieområde kan dock aldrig motverka det faktum att studien genomförs överhuvudtaget, 

 Pojke nära kvinnan 1/0 

 Flicka nära kvinna 1/0 

 Flicka nära mannen 1/0 

 Inte definierad nära mannen 1/0 

 Inte definierad nära kvinnan 1/0 

 Familj där alla medverkar men position inte kan urskiljas 1/0 

      

Könsordning 
Man: Exekutiv, pekande, visande. Auktoritär man som genom 
kroppen symboliserar vad som ska göras, vad som bestäms 1/0 

 Kvinna: (ovanstående kod tillämpas) 1/0 

 
Betjänar mannen: Reproduktiva arbetsuppgifter. Kvinnor arbetar, gör, 
medans mannen är passiv 1/0 

 Betjänar kvinnan: (ovanstående kod tillämpas) 1/0 

      
Licensierat 
tillbakadragande 

Kvinna ej i medvetande Sinnet på annan plats, utblickande,  sårbar 
och känslig och i behov av beskydd en man 1/0 

 Man ej i medvetande (ovanstående kod tillämpas) 1/0 
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mitt själv kan således reflekteras i studien och dess resultat. Jag försökte genom hela 

processen att förhålla mig transparant i mitt förfarande. 

3.4 Genomförande och kriterier 
 

Metoden bygger på att successivt reducera innehållet. De första bilderna hämtades från 

goteborg.com den 6:e april 2017 mellan 16.55 och 20.21 och uppgick till 545 bilder. Från 

visitstockholm.com samlades 203 bilder in den 10:e april 2017 mellan 09.51 -12.03. Bilderna 

hämtades vid två närliggande tillfällen för att säkerställa att uppgifterna inte ändrades av 

externa faktorer såsom uppdateringar på webbsidorna. Jag gick igenom bilderna flera gånger 

tills jag uppnådde en mättnad i sorterandet. Detta gav mig en förståelse för studieområdet och 

uteslöt bilder som inte var relevanta. Efter detta påbörjades en växelverkan mellan att sortera 

bilder och att skapa kriterier. I det inledande skedet sorterade jag ut bilder på människor och 

uteslöt resterande. Kriterierna ställdes för att tydligare avgränsa studien mot samtidens 

normer samt för styra den riktade innehållsanalysen, så att mer trovärdiga tolkningar kunde 

genomföras. Sammanlagt applicerades sju kriterier. 

 

1. Att bilderna innehöll minst en människa där det gick att urskilja personens kön från 

ansiktet eller kroppen. Detta för att skapa två kategorier att studera, samt för att beräkna 

antalet kvinnor och män. Bilderna kan utöver dessa kategorier innehålla personer som ej 

kunnat definieras. 2. Bilden skulle gestalta en levande människa i den samtida kontext 

människor lever i idag. Bilden fick exempelvis inte vara en tavla, en person i ett fotografi, 

eller annan typ av avbildning. 3. Bilder med människor som återspeglar en annan tid än 

samtiden exkluderades från studien, detta eftersom syftet var studera uttryck i dagens 

samhälle (2017), därför behövde bilden vara tidsanpassad till samtidens normer. 4. Bilder på 

stora folksamlingar och grupper sorterades bort eftersom det inte gick att avgöra kön och 

representation ur dem. Likt Sirakaya och Sonmez, (2000) användes bilder med maximalt 15 

personer. 5. Bilder där fåtalet människor, max 15, var i kamerafokus och en stor skara ur 

fokus inkluderades i studien. 

 

6. Att bilder där endast barn medverkar uteslöts från studien. Eftersom studien bygger på att 

genus främst ses som en konstruktion är ett barns outvecklade medvetande och 

sociokulturella påverkan för svag för att urskilja. Gränsen för vem som ansågs vara “barn och 

vuxen” i denna studie var problematisk då någon dialog inte kunde genomföras med 

individerna i fråga. Ett subjektivt tolkande användes för att särskilja individer åt, 

uppskattningsvis barn upp till 11-13 år då en kroppslig och mental förändring gick att 

urskilja ur bilden. Vid antydan av osäkerhet exkluderades bilden. 7. Inga bilder på tävlingar 
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och evenemang inkluderades då de ofta var könssegregerade eller framhävde människor i 

mönster där feminina och maskulina uttryck var svåra att identifiera. Efter att kriterierna 

ställts valdes 150 bilder från goteborg.com och 124 bilder från visitstockholm.com ut för 

vidare analys.  

 

I nästa steg kodades de 274 bilderna efter EG (1979) sex olika kategorier och 25 koder, se 

s,22-23). Eftersom en riktad innehållsanalys användes granskades både de manifesta och 

dolda innehållet gemensamt och i relation till varandra varpå koderna finns/finns inte 

applicerades. För att systematisera kodningen betraktades endast en kategori åt gången 

genom alla bilder. Studien upprepades således åtskilliga gånger och jag blev väl bekant med 

innehållet i bilderna. En stor mängd information bearbetades, varför jag efter att ha studerat 

färdigt en kategori tog en kort paus. Detta bidrog till en ökad trovärdighet i kodningen.  

 

När studien var färdig och alla kategorier kodade gjorde jag den en gång till för att vara säker 

att mitt resultat stämde. I den andra omgången hittade jag endast ett fåtal fler koder. I 

framställning skapades även två cirkeldiagram utifrån studiens resultat. För att framhålla de 

kategorier som fått tydliga resultat valdes ett gränsvärde vid fem procent, det vill säga att 

värden under fem procent var för få för att tolka och placerades i kategorin övrigt.  

I denna studie var jag själv i mitt genomförande. Hade mer resurser funnits hade jag likt 

Sirakaya och Sonmez (2002); Deepak et.al (2011); tränat andra att göra studien utifrån 

samma modell och kriterier. 

 

Likt Goffman (1976) ansåg uttrycken som studerades vara konstruktioner, dock antogs en 

nutida teoretisk inställning till genus som performativt, som producerat genom repetitiva 

handlingar och det talade språket (Butler 1990). Hirdmans (1998) genussystem används som 

utgångspunkt då de tydligt förklarar samhällsstrukturer och maktordningar, även om jag 

utgick från butlers (1990) teori om kroppar som prediskurtiva ytor (se, s.12).  

 

Goffmans (1976) ramverk har återanvänds inom liknande studier och ansågs vara relevant 

för studier likt denna, se, Sirakaya och Sonmez (2002);Deepak et.al (2011). Genom att jag 

använde modern teori om hur identiteter produceras aktualiserades ramverket. Vad som är av 

vikt att framhäva är att jag endast har studerat kroppsliga idiom, uttryck gällande kvinnor och 

män, och hur dessa ses i destinationsbolagens marknadsföring. 
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4  Gestaltning av destinationsbolagens bilder. 

Visit Stockholm AB är Stockholms stads destinationsbolag. De svarar för att utveckla, 

positionera och marknadsföra varumärket Stockholm. Företaget lyder under den regionala 

verksamheten Stockholm business Region AB vilka är tillväxtansvariga för regionen samt 

Stockholm Stadshus AB som agerar som en länk mellan stadens stora aktiebolag (Visit 

Stockholm, Facts About Stockholm’s Tourism Industry, 2015).   

 

Visit Stockholm AB:s arbete kan till stora delar ses i den digitala marknadsföringen på 

hemsidan och i sociala medier. Marknadsföringen mot turister utgör på hemsidan ett stort 

collage av bilder som främst skildrar människor i olika miljöer (Visit Stockholm, Facts 

About Stockholm’s Tourism Industry 2015). Visit Stockholm beskriver stadens atmosfär 

som välkomnande, tolerant och öppen. Det är en stad av mångfald och nytänkande där alla 

människor inkluderas (Visit Stockholm, Facts About Stockholm’s Tourism Industry, 2015). 

 

Goteborg är ett destinationsbolag vars främsta uppgift är att marknadsföra staden samt bidra 

till utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Bolaget ägs av 

kommunala Göteborgs Stad och Göteborg Stadshus AB. Bolaget är även medlem i ett kluster 

av privata aktörer vilka utgörs av Got Event AB, Liseberg AB samt Göteborg & Co. 

marknadsbolaget arbetar tillsammans med stadens nämnder och bolag samt lokala regionala 

och internationella aktörer för att främja stadens utveckling.  

 

En del av den utvecklingen beskrivs i företagets strategi inför 2021, där bolaget lyfter den 

hållbara utvecklingen med fokus på sociala och ekologiska aspekter. Göteborg ska likt 

Stockholm vara en stad som står upp för mångfald och jämställdhet, där olika erfarenheter, 

perspektiv och människor verkar för att berika staden. Göteborg.com beskriver i sina mål att 

staden ska internationaliseras och bli en plats för kulturutbyten och mångfald (Goteborg.com 

2017); (Grafisk manual Göteborg & Co. 2017). Nedan följer resultaten från bolaget. 

 

4.1 Könsrepresentation  
 

I frågeställningen om hur könsfördelningen såg ut mellan kvinnor och män i 

destinationsbolagens mediabanker kunde följande resultat urskiljas: I Visitstockholm.se går 

det i kategorierna kvinna, man och inte definierad se att kvinna utgjorde 145 stycken 

(50.3%), man utgjorde 119 stycken (41.3% ) och inte definierad 24 stycken, (8.3 %). 
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Studiens resultat visar en relativt jämställd könsrepresentation. Det finns i materialet något 

fler kvinnor än män, även om kategorin inte definierad utgör en osäkerhet som både kan öka 

och minska skillnaden. Nedanstående frekvenstabell skildrar resultatet från Visitstockholm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Könsrepresentation –  Visitstockholm.com, Antal räknade män, kvinnor, inte definierade. 
 

När det gäller Goteborg.com utgjorde kvinna 181 stycken (42,2% ), man 191 stycken 

(44,5%), och inte definierad 57 stycken (13,3%). Representationen mellan könen var i det 

närmaste jämställd med en ringa överrepresentation av män. Likt resultatet från Visit- 

Stockholm utgjorde kategorin inte definierad en osäkerhet gällande det totala resultatet., 

skillnaden kan både öka eller minska. Nedanstående frekvenstabell illustrerar Goteborg.com 

könsrepresentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

  Könsrepresentation –  Goteborg.com, Antal räknade män, kvinnor, inte definierade. 
 

Resultatet av studien gällande könsrepresentationen visar att båda destinationsbolagen i sina 

mediabanker och på sina hemsidor använder ett bildmaterial där kvinnor och män till antal är 

jämlikt representerade.  
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4.2  Hur framställs kvinnor och män? 
 

För att besvara den andra frågeställningen, om kvinnans och mannens stereotyper förstärks i 

bilderna, användes EG:s ramverk med tillhörande koder för feminina och maskulina uttryck, 

som presenterats tidigare i studien. När det gäller Visitstockholm.se kunde följande resultat 

utläsas:  

 

I kategorin Feminin beröring förstärktes stereotyperna. Kvinna räknades 63 gånger (47%) 

och man räknades 8 gånger (6%). Detta resultat utgjorde en betydande del av det totala 

antalet kodningar. Bilderna visar en kvinnlig stereotyp som anspelar på olika sexuella 

mönster, beröring av den egna kroppen, alternativt beröring av sexuella attribut. Antalet 

räknade män var i denna kategori få och förstärkte således mansrollen i relationen mellan 

subjekten.   

 

I kategorin Licenserat tillbakadragande räknades kvinna ej medvetande 16 gånger (11,9%) 

och Man ej medvetande 4 gånger (3%). Denna kategori förstärker stereotyperna om kvinnan 

som oskuldsfull, beroende av mannen och visar samtidigt mannen som den makthavande i 

förhållandet.   

 

Även i Underkastelsens ritualer förstärktes stereotyperna mellan subjekten.  

Bashful knee bend var den mest utmärkande och har kodats 9 gånger (6,7%). Kvinnan 

framställs med ett knä böjt där hon sitter eller ligger i positioner under mannen. Man av lägre 

social status hade 0 kodningar. I kategorin könskildring i familjen räknades få antal koder i 

varje kategori, vilket tyder på att den traditionella kärnfamiljen inte längre porträtteras i 

mediabankens bilder. Nedanstående cirkeldiagram skildrar resultatet från Visitstockholm.se 

En frekvenstabell som visar alla kodningar återfinnes efter referenslistorna, se, (s.38, bilaga 

1). 
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 EG (1979),  Regelverk, Frekvenstabell i antal och procent, Visitstockholm.se 
 

Från destinationsbolaget Goteborg.com gick följande resultat att urskilja. 

I kategorin feminin beröring räknades kvinna 30 gånger (21,6%) medans man räknades 2 

gånger (1,4%). De kvinnliga stereotyperna förstärktes i detta bolag genom kvinnans beröring 

av sin kropp och koppling till olika sexuella attribut samtidigt med de icke existerande 

koderna för mannen i samma kategori.  

 

I kategorin könsordningen både förstärktes och förminskades stereotyperna om könen. En 

procentuell andel av de räknade koderna påvisade en traditionell könsstruktur, det vill säga 

att någon betjänar den andre, traditionellt sett en kvinna betjänar som betjänar en man. 

Genom att motsvarigheten kunde ses även gällande män som betjänar, framhävdes 

möjligheten att båda könen kan vara i både makthavande positioner och underordnade roller. 

Kvinna betjänar man, räknades 14 koder (10,1%) medans man betjänar kvinna uppgick till 

10 koder (7,2%).  

 

I licensierat tillbakadragande förstärktes stereotyperna om könen. Kvinna ej medvetande 

räknades 11 (7,9%) gånger, och man ej medvetande hade 1 kod (0,7%). Mannen innehar 

makten i förhållandet, och kvinnan porträtteras som beroende och oskuldsfull.  
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I nästa kategori, Underkastelsens ritualer var en kod utmärkande. Oseriösa clownaktiga, 

skrattande kvinnor räknades till 12 koder (8,6%). Denna kod förstärker kvinnan i 

en  traditionellt understödjande roll. Antalet koder för män i kategorin var 0. I den sista 

kategorin, könsskildring i familjen räknades få antal koder.  

 

Likt resultatet från Visitstockholm innebär det att den traditionella kärnfamiljen inte längre 

framgick i visitbolagets marknadsföring och att stereotyperna kring detta har avvecklats. 

Nedanstående cirkeldiagram skildrar resultatet från Goteborg.com. En frekvenstabell som 

visar alla kodningar återfinnes efter referenslistorna, se, (s.39, bilaga 2). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EG, (1979), Regelverk, Cirkeldiagram i procent, Göteborg. 
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5 Analys av destinationsbolagens bilder 

 

Resultaten gällande könsrepresentationen i bilderna från visitstockholm.com och 

goteborg.com exponerade en jämställd bild av kvinnor och män. Bolagen beskrev sig själva 

som destinationer som aktivt arbetar med jämställdhet och inget av könen exkluderas i 

bilderna (Visitstockholm.com; Goteborg.com 2017). Eftersom inte definierad utgjorde en 

osäkerhet i båda fallen är en definitiv könsrepresentation ej möjlig att urskilja. Kategorin kan 

med viss sannolikhet innehålla ett förhållande man/kvinna liknande de registrerade koderna, 

men också till viss del minska eller öka skillnaden.  

 

Guantlett (2008) menar att medier under de senaste seklerna eftersträvat en mer representativ 

bild där alla människor inkluderas och ges utrymme. Detta reflekteras i resultatet och är i 

linje med den svenska officiella ambitionen kring jämställdhet (Diskrimineringslag 

2008:567). Utifrån resultatet går det att se att könsrepresentationen i Visitstockholm.se och 

goteborg.com är nära en jämställd representation. 

 

När de gäller framställningen av kvinnan och mannen och mannen i Destinationsbolagens bilder var 

resultaten liknande varandra. I kategorin feminin beröring förstärktes både de kvinnliga och de 

manliga rollerna i båda destinationsbolagen och en tydlig variation sågs mellan koderna. Likt 

tidigare studier av Sirakaya och Sonmez (2000) framställs kvinnan som underordnad och 

sexualiserad i en samtid av jämställdhet där kvinnor också kan ses som aktiva, beslutsfattande och i 

ledande positioner.   

 

Män gestaltades i en mer traditionell roll, det vill säga, enligt gängse mansroll. Khan (2009) hävdar 

att turismindustrin använder kvinnor för att skapa en lockande image av destinationer och 

reseprodukter, vilket även framhålls av Pritchard och Nigel (2000) som menar att 

destinationsmarknadsföring ofta förstärker kulturella värderingar och normer. Sirakaya och Sonmez, 

2011; Warhurst och Nickson, (2009) menar att kvinnor inom turismindustrin sexualiseras i 

vardagliga situationer och i marknadsföring, vilket koderna i bilderna ger uttryck för. 

 

I Könsskildring i familjen är antalet räknade koder få till antalet. Vad som går att se i de båda 

bolagen är barn tillsammans med pappan i familjen. I båda destinationsbolagens 

marknadsföring verkar det som att det finns ett fokus på att framställa män tillsammans med 

barn, vilket om något belyser ett kulturellt fenomen i Sverige som bygger på jämställdhet och 

att män kan vara lediga och ha tid med barnen, Diskrimineringslag (2008:567). Lagen 

möjliggör för män att vara med sina barn och inneha liknande, mjuka roller som kvinnor 
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traditionellt innehar. Likt studien från Sirakaya och Sonmez (2000), kollapsade kategorierna 

in i varandra då barns könstillhörighet är svåra att urskilja, och positionerna gjorde det svårt 

att definiera bilden av familjen. Denna kategori ses således som neutraliserad.  

 

I Licensierat tillbakadragande sågs en variation bland fallen och även denna kategori 

förstärktes stereotyperna från bilderna i de två bolagens marknadsföring. I koden Kvinna ej 

medvetande porträtterades kvinnor som i behov av skydd och som sårbara.Bilderna från 

studien återspeglar likt (Sirakaya och Sonmez, 2000; Khan 2009) undersökningar kvinnan 

som i behov av skydd och som en passiv aktör i sociala sammanhang.   

 

I kategorin Underkastelsens ritualer förstärks stereotyperna om könen från båda 

destinationsbolagen. I visitstockholm.com utmärkte sig kategorin Bashful knee bend. 

Kvinnor ses i dessa kategorier i fysiskt lägre positioner, som sexualiserade och av lägre 

social status, något som även Sirakaya och Sonmez (2000) undersökning återspegla . I 

Goteborg.com var det koden oseriösa clownaktiga, skrattande som framträdde. Kvinnors 

“barnsliga beteende” och sexualiserade positioner går att urskilja i relation till mannens, där 

inga koder fanns. Som i Sirakaya och Sonmez (2000) skildras en traditionella kvinnosyn i 

Goteborgs marknadsföring. 

 

I kategorin könsordningen var koden kvinna betjänar man, och man betjänar kvinna de som 

utmärkte sig i goteborg.com, men sågs inte i Visitstockholm.se bilder. Resultatet förstärker 

delvis de traditionella rollerna då kvinnan ses i några fler fall. Men att företaget även skildrar 

män i samma positioner gör att viss jämlikhet uppnås. Enligt Khan (2011) framställs kvinnor 

inom turistisk marknadsföring ofta i traditionella roller vilket även här är fallet. Hirdman 

1998; Butler (1999) beskriver olika processer som separerar könen och tvingar in kvinnor 

och män i könsbundna roller, något som tydligt ses i den arbetsmarknad och sysslor som 

denna kod associeras med, och det som medierats i bilderna. 
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6 Avslutande diskussion  

 
Det finns två huvuddrag i undersökningens resultat som bör uppmärksammas. För det första 

är könsfördelningen i det närmaste jämn, med en mindre överrepresentation av kvinnor i 

Visitstockholm.com och en mindre överrepresentation av män i goteborg.com. Resultatet 

visar att kvinnor och män är i det närmaste lika många till antal i bildmaterialet. 

 

Det andra resultatet i studien är det sätt som kvinnor och mäns kroppar porträtteras på i 

bildmaterialet. I kategorin Feminin beröring, Kvinna, tar på sig själv, nära kroppen, tar på 

objekt motsvarar nästan hälften av alla koder i Stockholm och en fjärdedel av koderna i 

Göteborg. Antal män i denna kategori är i jämförelse försvinnande litet. Om man till det 

lägger Kvinna, ej medvetande och Kvinna betjänar man är skillnaden total. Kvinnan är 

underordnad och söker mannens bekräftelse som beskyddare samtidigt som kvinnan söker 

uppmärksamhet genom att anspela på olika sexuella preferenser, genom beröring och genom 

att hålla i föremål som kan associeras sexuellt. 

 

Slutsatsen från denna studie är att representationen av kvinnor och män är jämställd vad 

gäller antal, men att de framställs på ett sätt som avslöjar föråldrade koder och 

genusstereotyper. 

6.1 I en turistisk kontext 
 

Kvinnor och män i turistisk marknadsföring framställs i denna uppsats i stereotypiska roller, 

något som även har bekräftats i tidigare studier, se (Pritchard och Nigel 2000; Sirakaya och 

Sonmez, 2000; Khan, 2011). I takt med turismens utveckling och expansiva framväxt 

förändras samhället och dess normer. I en föränderlig omvärld med ett bredare spektrum av 

identiteter krävs också förändrade angreppssätt. Guantlett (2008) hävdar att marknadsföring 

av kvinnor och män släpar efter tidsmässigt i relation till utvecklingen.  

 

Hall et al (2003) hävdar att en bredare förståelse för genus och olika maktförhållanden 

mellan människor inom turismindustrin kan förbättra marknadsföringen och därigenom 

turismindustrin framtidsutsikter, både de sociala och de ekonomiska. Inom svenska 

organisationer föreligger även etiska riktlinjer, se Diskrimineringslag (2008:567) som 

beskriver den officiella ambitionen. Det som för normen är gömt i strukturer demaskeras i 

studier likt denna. Vad som här synliggörs, kan således vara synligt för andra målgrupper 

som nu exkluderas i företagens marknadsföring. Bilder av en destinations ska appellera till 
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en mångfald för att verka effektivt (Bramwell och Rawding, 1996; Lawton, 2014; Mossberg, 

2003).  

6.2 Vidare studier och metodisk övervägande 
 

Gällande vidare forskning har denna studie gett uttryck för två idéer. Världen förändras, blir 

mer globaliserad och multikulturell, varför även ett bredare, intersektionellt perspektiv 

gällande de maktförhållanden som finns mellan etnicitet, klass, kön och sexuell läggning 

skulle vara intressant att studera. Ett intersektionellt perspektiv skulle kräva en närmare 

studie och förändrad metodik, som exempelvis deltagande observationer eller intervjuer med 

ansvariga för destinationsbolagens marknadsföring, samt hur människor används när bilder 

tas, och deras egna uppfattning om hur kroppar används och framställs inom 

turismmarknadsföring. Detta innebär att studier av kvinnan och mannen inte är tillräckligt 

omfattande för att skildra helheten av den turistiska marknadsförings kontexten. 

 

Det andra spåret är på det sätt som kroppen används och interagerar i olika miljöer, se 

(Blumer 1983) och frågan om det finns ett turistiskt sammanhang som bidrar till att kroppar 

framställs på specifika sätt. Skapar den turistiska kontexten en egen typ av färgad kropp, olik 

den i annan marknadsföring? Genom att använda turistiska utgångspunkter/kriterier för hur 

”turister är och verkar” kanske denna kontext skulle kunna skildras.  Ett övervägande är att 

använda ett fåtal, men framträdande bilder från denna studie till en kvalitativ undersökning, 

exempelvis med hjälp av en grundad metod till att se hur den turistiska kroppen interagerar 

med sin omgivande miljö.   
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                     EG (1976) Regelverk, Frekvenstabell i antal och procent, Visitstockholm.se 

 
 
 
 
 
 

Kategori Kod Antal räknade  Antal i % 

Feminin beröring 
Kvinna, tar på sig själv, nära kroppen, tar på 
objekt 63 47 

Feminin beröring 
Man, tar på sig själv, nära kroppen, tar på 
objekt 8 6 

Könsordning Kvinna betjänar man 5 3,7 

Könsordning Man betjänar kvinna 0 0 

Könsordning Exekutiv, pekande, visande kvinna 5 3,7 

Könsordning Exekutiv, pekande, visande man 4 3 

könsskildring i familjen Distanserad man 0 0 

Könsskildring i familjen Familj 0 0 

Könsskildring i familjen Flicka nära mamma 2 1,5 

Könsskildring i familjen Flicka nära pappa 0 0 

Könsskildring i familjen Inte definierad nära mamma 0 0 

Könsskildring i familjen Inte definierad nära pappa 5 3,7 

Könsskildring i familjen Pojke nära mamma 0 0 

Könsskildring i familjen Pojke nära pappa 1 0,7 
Licenserat 
tillbakadragande Kvinna ej medvetande 16 11,9 
Licenserat 
tillbakadragande Man ej medvetande 4 3 
Underkastelsens 
ritualer Bashful knee bend 9 6,7 
Underkastelsens 
ritualer Bitande sugande fingrar, naglar 2 1,5 
Underkastelsens 
ritualer Huvudet böjt vinkel 5 3,7 
Underkastelsens 
ritualer Man av lägre social status 0 0 
Underkastelsens 
ritualer Oseriösa, clownaktiga, skrattande 1 0,7 
Underkastelsens 
ritualer Sittande, liggande position 1 0,7 
Underkastelsens 
ritualer Överdrivet leende 2 1,5 

Relativ storlek Kvinna höjdskillnad 0 0 

Relativ storlek Man höjdskillnad 1 0,7 
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                 EG (1976), Regelverk, Frekvenstabell i antal och procent, Goteborg.com 
 

Kategori  Kod Antal räknade  Antal i % 

Feminin beröring Kvinna, tar på sig själv, nära kroppen, på objekt 30 21,6 

Feminin beröring Man, tar på sig själv, nära kroppen, på objekt 2 1,4 

Könsordning Kvinna betjänar man 14 10,1 

Könsordning Man betjänar kvinnas 10 7,2 

Könsordning Exekutiv, pekande, visande kvinna 2 1,4 

Könsordning Exekutiv, pekande, visande man 4 2,9 
Könsskildring i 
familjen Distanserad man 0 0 
Könsskildring i                 
familjen Familj 2 1,4 
Könsskildring i 
familjen Flicka nära mamma 4 2,9 
Könsskildring i 
familjen Flicka nära pappa 4 2,9 
Könsskildring i 
familjen Inte definierad nära mamma 4 2,9 
Könsskildring i 
familjen Inte definierad nära pappa 5 3,6 
Könsskildring i 
familjen Pojke nära mamma 3 2,2 
Könsskildring i 
familjen Pojke nära pappa 3 2,2 
Licenserat 
tillbakadragande Kvinna ej medvetande 11 7,9 
Licenserat 
tillbakadragande Man ej medvetande 1 0,7 
Underkastelsens 
ritualer Bashful knee bend 5 3,6 
Underkastelsens 
ritualer Bitande sugande fingrar, naglar 0 0 
Underkastelsens 
ritualer Huvudet böjt vinkel 6 4,3 
Underkastelsens 
ritualer Man av lägre social status 0 0 
Underkastelsens 
ritualer Oseriösa, clownaktiga, skrattande 12 8,6 
Underkastelsens 
ritualer Sittande, liggande position 9 6,5 
Underkastelsens 
ritualer Överdrivet leende 6 4,3 

Relativ storlek Kvinna höjdskillnad 0 0 

Relativ storlek Man höjdskillnad 2 1,4 
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