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Abstract 

The purpose of this study is to use two comedic movies to determine how common social 

perceptions of gender may be portrayed in popular culture. The selection process for these 

movies was based upon both the mainstream popularity of Sällskapsresan and Sällskapsresan 

II - Snowroller, and their palpable connection to the field of tourism. For my analyze of these 

films I have chosen to apply the content analysis method while trying to tackle this from a 

hermeneutical viewpoint. The resulting information that I've derived from this method does 

confirm that the gender representations that are displayed in the films are, by and large, the 

same as what you'd find in society at large. One where the feminine is displayed as passive 

and subordinate, while the male is portrayed in the direct opposite manner. But an interesting 

discovery was that they did not strictly stick to a normative representation in their character 

gallery. In that there were examples of clearly "masculine" women still being subordinate to 

men, or "feminine" men who are subordinate to certain women. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka vilka föreställningar 

kring kvinnor och män som förmedlas i två komedifilmer. Valet av filmer baserades på 

representation av turism i svenska komedifilmer där de två filmerna jag valde var 

Sällskapsresan och Sällskapsresan II – Snowroller. Filmerna är dessutom bland de tio mest 

sedda svenska filmerna på bio någonsin. För att analysera dessa filmer har jag använt mig av 

en innehållsanalys som metod med ett hermeneutiskt angreppssätt. Resultatet visar att de 

genusrepresentationerna som kunde skildras i filmerna också går att finna i samhället. Där 

visas kvinnan som underordnad och passiv medan mannen framställs som hennes motsats. 

Men ett intressant resultat av undersökningen var representationen av rollfigurerna som inte 

hade de vanliga normerna för manlighet respektive kvinnlighet. Kvinnorna med ”manliga” 

egenskaper underordnades fortfarande männen och mannen med ”kvinnliga” egenskaper 

underordnades ibland av vissa kvinnor. 

 

 

 

 

Nyckelord: genus, turism, innehållsanalys, hermeneutik, populärkultur, makt, film. 
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Inledning 

I dagens Sverige framstår jämställdhet mellan kvinnor och män som något alltmer 

eftersträvansvärt. Till exempel har den nuvarande regeringen en uttalad jämställdhetspolitik 

där målet är att både män och kvinnor ska ha samma makt att kunna forma både samhället och 

sina egna liv (Regeringskansliet, 2014). Men även om jämställdhet lyfts fram i allt högre 

omfattning råder ingen konsensus i frågan – tvärtom är det ett omdebatterat ämne. 

 Debatten om jämställdhet handlar inte sällan om hur det ”manliga” och det ”kvinnliga” 

skapas, det vill säga hur kön konstrueras. Ett perspektiv som fått allt större utrymme är att 

detta inte i första hand beror på biologiska skillnader utan på social påverkan. Man pratar om 

socialt kön, om genus. Centralt för detta perspektiv är att människors könsidentiteter, vad som 

är manligt och kvinnligt, vad som är ett accepterat beteende och vilka möjligheter och hinder 

män och kvinnor möter, formas av och i olika sammanhang. Dessa sammanhang kan handla 

om skolan, arbetslivet och fritid; rum där manligt och kvinnligt formas, bekräftas och befästs 

(Thomsson och Elvin-Nowak, 2003).  

 Ett sammanhang som rönt allt större intresse ur ett genusperspektiv är det turistiska 

rummet (Kahn, 2009; Pritchard, 2001; Sinclair, 1997). Exempelvis är marknadsföring för en 

destination ofta maskulint präglad, heterosexuell och riktad till att locka andra män till 

destinationen (Kahn, 2009). Pritchard (2006, refererad i Kahn 2009, 213) har sett ett mönster i 

att marknadsföring av turism domineras av bilder på attraktiva kvinnor. Denna sorts 

marknadsföring inkluderar dessutom ständigt aktiva och unga kvinnor i marknadsföring av 

exempelvis hotell, flygbolag och turistdestinationer. När männen syns i 

turismmarknadsföringen är de aktiva och njuter ofta av en sport eller porträtteras som en 

affärsresande. Kvinnor däremot är ofta porträtterade som något passivt och vackert att titta på 

i semesterupplevelsen (Pritchard 2006, refererad i Kahn, 2009, 213). 

 Marknadsföring nämns ofta i samband med konstruktion av kön (Mattsson, 2010), men 

även populärkultur lyfts fram som betydelsefull i detta sammanhang (Jarlbro, 2006; Milestone 

och Meyer, 2012; Fagerström och Nilson, 2011). Detta eftersom människor exempelvis kan ta 

in karaktärers utseenden och beteenden från filmer och se dessa som kulturella koder för vad 

som anses vara rätt gällande olika genus och beteenden (Giroux, 1995). 

Turismmarknadsföring har studerats, liksom hur genus påverkas av populärkultur, men det 

finns dock lite forskning kring hur populärkultur bidrar till formandet av könsroller i det 

turistiska rummet. 
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 Syftet med denna uppsats är därför att utifrån ett genusperspektiv undersöka vilka 

föreställningar kring kvinnor och män kan förmedlas i filmer som har turism som 

övergripande tema. 

För att undersöka detta analyserar jag två filmer; Sällskapsresan och Sällskapsresan II – 

Snowroller. Dessa kultförklarade komedifilmer från 1980-talet har ett tydligt turisttema. 

Enligt Gatling (2013) är komedifilmer särskilt intressanta att studera, eftersom de, i skydd av 

humorn, ofta kan förmedla föreställningar om exempelvis ålder, etnicitet och genus som 

annars skulle vara svåra att föra fram. Komedifilmer behöver därför inte vara mer harmlösa än 

andra filmer, snarare tvärt om. 

 De övergripande frågeställningarna för studien är därför: 

 Hur görs genus i filmerna? 

 På vilket sätt presenteras kvinnliga respektive manliga karaktärer och hur skiljer de sig 

åt? 

 Hur ser maktförhållandet ut i filmerna ur ett genusperspektiv? 

Disposition 

Efter denna inledning följer ett kapitel om uppsatsens teoretiska referensram. Därefter, i 

kapitel tre, redogörs för hur filmerna studerats. I det fjärde kapitlet beskrivs resultat som 

gjorts på det empiriska materialet och följs sedan av analys som kopplar samman empirin och 

teorin i det femte kapitlet. Avslutningsvis, i det sjätte kapitlet, förs en övergripande diskussion 

kring uppsatsens resultat. 
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Kön, makt och turistiska rum 

Det finns två olika uppdelningar av kön, biologiskt kön och socialt kön (genus). Biologiskt 

kön syftar på de medfödda egenskaper som män och kvinnor har (Widerberg, 2007). I fokus 

för denna uppsats är dock på vilket sätt sociala sammanhang bidrar till att forma det vi ser 

som manligt och kvinnligt, det vill säga socialt kön. 

 Utifrån ett genusperspektiv är det vi människor själva som konstruerar det typiskt manliga 

och kvinnliga. Detta är alltså inte något givet utan förändras det typiska manliga och kvinnliga 

hela tiden. Kön hänger alltså ihop med tid, rum, kultur och klass liksom människors sociala 

relationer och uppfostran (Wahl, 1996; Thomsson, 2003a). Manlighet och kvinnlighet är 

relationella kategorier, det vill säga att de tenderar att konstrueras i relation till varandra och 

det är maktrelationen mellan dem som bestämmer hur begreppen byggs upp (Wahl, 1996). 

Grunden i den sociala konstruktionen av kön, ett så kallat genussystem, innehåller därför 

vanligtvis två aspekter; dels att skillnader upprätthålls mellan män och kvinnor, dels att våra 

föreställningar om manligt och kvinnligt är hierarkiskt ordnade där det manliga anses vara 

högre värderat än det kvinnliga (Holmberg 2003). 

 Skillnaderna mellan män och kvinnor existerar i och med att människorna har skapat ett 

stort normsystem vilket fungerar som ett slags regelverk och självskrivna antaganden om 

manlighet och kvinnlighet. Dessa normer visar hur människor ska bete sig på ett typiskt 

manligt eller kvinnligt sätt. Väljer människor att bete sig utifrån dessa normer så kommer 

ingen ifrågasätta dem varför de gör som de gör (Thomsson, 2003a). 

Manligt och kvinnligt 

Ett till detta relaterat begrepp är hegemonisk manlighet. Den hegemoniska manligheten 

uppfattas som den slags manlighet som för tillfället är mest gångbar och de flesta män vill 

förknippas med. Männen ser denna hegemoniska manlighet som ett mål och för att uppnå den 

kan de skapa goda relationer till andra heterosexuella män som de ser upp till. En mans 

manlighetsbekräftelse förändras över tid, plats och kultur och den är förknippad med makt 

och status (Elvin-Nowak, 2003b). Ofta förknippas ett manligt beteende med handlingskraft, rå 

styrka, att vara tuff, dominans, hierarki, sexuell framfusighet, tävling, aggressivitet, 

maktlystnad samt teknisk kompetens (Björk, 1997; Thomsson, 2003a; Connell och Pearse, 

2015). 
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 En vanlig syn på kvinnor är att de ska vara vackra, kunna tala om känslor och visa en stor 

omsorg om sina barn (Björk, 1997). En kvinna ska ha ett behagfullt yttre och räknas inte som 

en ”naturlig kvinna” förrän hon har gjort sig vacker med kläder och genom att bära en mask 

av smink. Kvinnan med ett stort K skapas alltså när hon tar på sig kläder som framhäver 

hennes fysik – att vara kvinna i högre utsträckning än för män innebär alltså att vara kropp. 

Vidare ska kvinnan gärna vara sensuell, känslig, passiv, kroppslig, sexuellt monogam, mjuk 

och naturlig (Björk, 1997) men kvinnlighetens utmärkande beteenden ska också vara att 

personen är pratsam, prydlig och fredlig (Connell och Pearse, 2015). 

 Kvinnan finns till för männen i högre utsträckning än vad män finns till för kvinnor. Att 

vara kvinna i samhället jämfört med att vara man, innebär till en större del att tränas i 

relationer, att lära sig behaga, att lyssna och stämma av (Björk, 1997). 

 Att dessa skillnader finns mellan genus förutsätter också att det finns likheter inom 

grupperna män och kvinnor – män är lika män och kvinnor lika kvinnor – de två socialt 

skapade könen är passivt grupperade var för sig. Självklart finns det en skillnad då inte alla 

människor lever i samma situationer med samma omständigheter och möjligheter. Men ibland 

gör vi människor en större skillnad mellan oss själva och andra – män och kvinnor – än vad 

som är nödvändigt och denna skillnad gör vi utan att egentligen veta varför. Dessa skillnader 

vi människor skapar mellan män och kvinnor har med hierarki och makt att göra (Thomsson, 

2003c). 

Makt mellan de socialt konstruerade könen 

Enligt Thomsson (2003b) får makten fäste via språk, handlingar och överenskommelser i 

samhället. Samhället styrs av fördomsfulla tankar om att människor är olika beroende på ras, 

kön eller någon annan strukturellt uppdelande princip. I samhället anses männen ha en högre 

position eftersom de tilldelas mer resurser och makt än kvinnor – den hierarkiska ordningen 

innebär alltså att männen är överordnade och kvinnorna är underordnade. Det är alltså i 

grunden makten som har skapat manlighet och kvinnlighet i och med att männen har makten i 

samhället medan kvinnorna ska stanna hemma för att ta hand om familjen och hemmet. På 

grund av de djupt rotade vanorna så har människorna sett ett mönster och därför skapat 

begreppen för vad som är manligt – makt – och vad som är kvinnligt - omhändertagande 

(Thomsson, 2003b). 
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 Könsmaktsystemet säger att manlighet är normen och att kvinnor därmed bör sträva efter 

att likna männen, men inte för mycket. Samma sak gäller männen, de ska vara män och får 

inte bli för lika kvinnorna (Thomsson, 2003b). En snäll och uppoffrande man kategoriseras 

som en något kvinnlig man, vilket är trevligt så länge omgivningen inte tycker att mannen går 

till överdrift (Thomsson, 2003d).  

 I och med att jämställdhetsidealet säger att kön aldrig får spela någon roll så blir detta en 

stor paradox. Det är ”det fria valet” som ska avgöra hur vi väljer och vilka vi blir, men för att 

få den könsmässiga bekräftelsen gäller fortfarande under- och överordningssystemet (Elvin-

Nowak, 2003a).  

Ett turistiskt rum och populärkulturens påverkan på genus 

Som vi sett formas och upprätthålls könsidentiteter i olika sammanhang. Inte sällan är dessa 

sammanhang knutna till specifika rum. Det finns exempelvis rumsliga föreställningar som 

säger att hemmet är kvinnans rum och de manligt styrda rummen är de offentliga rummen, 

t.ex. samhällen. Männen har störst rörlighet i det geografiska rummet och detta innebär att 

männen har haft och har en större makt i samhället idag (Gren och Hallin, 2013).  

 Även turismen är en produkt av könsligt skapade samhällen och turismprocesser – de är 

manligt styrda – och är därför också manligt styrda i deras konstruktion, presentation och 

konsumtion (Pritchard, 2001). Dessa manligt styrda samhällen och turismprocesser kan 

kopplas till det turistiska rummet som är ett rum vilket har skapats med hjälp av turister som 

rest till platser och skapat dessa utifrån ett turistiskt syfte tillsammans med värdsamhället för 

att flera turister ska vilja uppleva platsen (Shaw och Williams, 2004). 

 En turismdestination – ett turistiskt rum – kan använda sig av marknadsföring av sin 

destination för att nå ut till turister. Marknadsföring av turism kan också ske på olika sätt, till 

exempel via annonser, resebroschyrer och filmer. Filmer som utspelar sig kan få turister och 

potentiella turister att vilja resa dit och på samma sätt kan filmer påverka hur män och kvinnor 

ska bete sig i turistiska sammanhang (Mattsson, 2010). För att locka turister idealiseras det 

effektivt för att attrahera och till och med konstruera en särskild turistblick. De tecken, 

symboler, bilder och fantasier som används för detta och som är designade för denna 

turistblick, är ofta mansdominerade och alltid heterosexuella. Detta fenomen kallas för ett 

hetero-patriarkat vilket är en process som styrs av socialt sexuella maktrelationer som 

återspeglar och reproducerar manlig dominans. Kvinnor och sexuella bilder används för att 
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porträttera den ”exotiska” naturen av en destination (Pritchard, 2001). Hur kvinnor och män 

porträtteras i filmerna kan upplevas som normer för hur män respektive kvinnor ska bete sig i 

turistiska rum (jmf. Giroux, 1995). 
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Metod och tillvägagångssätt 

Den här uppsatsen handlar om hur kön konstrueras i det turistiska rummet samt hur 

föreställningar om maktförhållandet mellan män och kvinnor formas och förmedlas. För att 

kunna genomföra denna undersökning har jag valt att studera två långfilmer med turism som 

övergripande tema. Tanken var att dessa filmer kan tjäna som exempel på hur kön konstrueras 

i ett turistiskt sammanhang. 

 Filmerna spelades in under 1980-talet och de är långfilmer. Sällskapsresan hade premiär i 

Sverige 1980 och Sällskapsresan II – Snowroller hade premiär 1985. Regissörerna för båda 

filmerna var Lasse Åberg, som även är huvudkaraktären i filmserien, och Peter Hald 

(Åhlander, 1997). Filmerna är bland de tio mest sedda svenska filmerna på bio (MovieZine, 

2016) vilket gör att de är sedda av många och har därför en större räckvidd i samhället än 

andra svenska filmer med samma tema. Filmerna är i det närmaste kultförklarade i Sverige 

(jmf. Nykänen, 2015; Holmqvist, 2009) och är fortfarande självklara delar av en gemensam 

populärkulturell referensram. Många känner till filmerna och de har sannolikt påverkat 

generationers syn på turister och turistande (jmf. Gatling, 2013). Det finns sex filmer i denna 

filmserie och den här studien omfattar de två första i den serien. Sammantaget gav de två 

valda filmerna ett tillräckligt material för att studera hur föreställningarna av manligt och 

kvinnligt förmedlas i populärkultur i ett turistiskt sammanhang. 

 Den metoden jag har använt mig av för att studera innehållet i filmerna är innehållsanalys. 

Det är en metod som innebär att författaren analyserar texter (Bergström och Boréus, 2012) 

och även bilder i ett valt undersökningsmaterial. En innehållsanalys kan tolkas ur ett både 

kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv (Bauer, 2002). Den här undersökningen är i första 

hand kvalitativ, då jag fokuserat på data främst i form av ord men även av bilder.  

Jag har i denna undersökning studerat både det manifesta och latenta innehållet i filmerna. 

Materialet har granskats för att kunna upptäcka mönster och återkommande teman i 

materialet. Dessa teman presenteras sedan i uppsatsens resultatdel. 

 Denna utgår från ett hermeneutiskt perspektiv eftersom den har ett syfte att skapa 

förståelse genom tolkningar (Bryman, 2011). Hermeneutiken betonar att varje läsare närmar 

sig ett material med en förförståelse och utan någon förförståelse alls är tolkningen omöjlig 

(Bergström och Boréus, 2012). Min förförståelse har sin grund i uppsatsens teoretiska 

perspektiv, det vill säga forskning kring genus. 
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Tillvägagångssätt 
Jag inledde med att se filmerna i sin helhet utan att ta anteckningar. Därefter följde mitt 

tillvägagångssätt en abduktion genom att jag varvade studier av genusteori med att titta på 

filmerna för att sedan studera genusteori återigen. Jag antecknade allt jag kunde se som hade 

med genus att göra. Jag letade då efter könsskillnader och maktrelationer i olika scener och 

dialoger. Allteftersom framträdde mönster som kunde formuleras till teman om hur män och 

kvinnor framställs, hur kvinnors och mäns kroppar gestaltas och på vilket sätt man särskiljer 

män och kvinnor. Jag transkriberade båda filmerna och valde därifrån ut scener och citat som 

passar som illustrationer till mina resultat. 

Metodproblem 

Att ha filmer som studieobjekt är på många sätt praktiskt. Till skillnad från exempelvis 

intervjuer har jag alltid haft källorna till hands för att kunna gå tillbaka och ställa nya frågor 

till materialet eller se vad som egentligen sades eller hände vid en viss tidpunkt. 

 För att skapa en trovärdig och bra undersökning krävs det att det finns en god validitet och 

reliabilitet. Med god reliabilitet menas det att vara tillräckligt noggrann i undersökningens alla 

led och eliminera felkällor i bästa mån, att insamlad data är pålitlig. Med validitet menas det 

att det insamlade materialet är relevant för undersökningen. I kvalitativa studier uppstår det en 

närhet mellan forskare och material. Forskaren kan med sina egna tolkningar påverka 

resultatet till en större grad och detta kan bli problematiskt eftersom forskarens egna 

förväntningar på materialet kan påverka hur tolkningen sker (Bergström och Boréus, 2012). 

 För kvalitativa textanalyser är exempelvis tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga, 

tolkningsstrategin måste vara tillräckligt noggrann för det syfte man har. När det gäller att 

upprätthålla denna reliabilitet i en kvalitativ studie så handlar det om att forskaren använder 

sig av ett pålitligt tillvägagångssätt igenom hela undersökningen, då någon annan ska kunna 

reproducera tillvägagångssättet och inte resultatet i denna sortens studie (Bergström och 

Boréus, 2012). För att därför kunna upprätthålla en god reliabilitet så har jag läst in mig på 

valet av metod och teori för att få ett så bra tillvägagångssätt som möjligt. 

 Metoden kan anses vara för subjektiv eftersom författaren själv måste tolka det som ses 

och det inte är säkert att andra kan replikera samma svar, det vill säga, det är inte säkert att jag 

som forskare har tolkat detta material som på samma sätt som tittaren hemma i soffan, eller en 

annan forskare, skulle tolka den. Det kan vara skillnad på vad som sägs i materialet och vad 
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materialet kan tänkas mena. Därmed finns det ingen slutgiltig lösning på hur man bestämmer 

ett materials enda, sanna betydelse (Bergström och Boréus, 2012). Dessutom tar jag som 

forskare först och främst mig an mina egna teoretiska antaganden och forskningsproblem 

vilket kan få mig att märka vissa saker i mitt valda material men missa andra. Till exempel 

kan en annan forskare genomföra en undersökning på materialet ur ett rasperspektiv och då 

finna någonting helt annat (Robertson, 2012).  
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Filmerna, karaktärsdragen och maktrelationerna 

Filmerna Sällskapsresan och Sällskapsresan II – Snowroller utspelar sig på klassiska 

turistdestinationer, Gran Canaria och skidorten i Kirchberg i de Schweiziska Alperna. 

 Handlingen i Sällskapsresan cirkulerar kring huvudkaraktären Stig-Helmer Olsson som 

reser till den fiktiva orten Nueva Estocolmo över julen. På vägen dit möter han Ole 

Bramserud som han ganska snart blir vän med. Stig-Helmer agerar leverantör av ett paket, 

men innehållet i paketet samt hanteringen av det leder till komplikationer (Åhlander, 1997). 

 I Sällskapsresan II – Snowroller reser Stig-Helmer och Ole till Kirchberg (en fiktiv skidort 

i de Schweiziska Alperna) på skidsemester. Det finns ingen tydlig handling i filmen, utan 

innehållet kretsar kring relationerna mellan filmens huvudkaraktärer. Förutom Stig-Helmer 

och Ole ryms också karaktärerna Nalle (lokal reseledare) samt Lotta och hennes väninna 

Kärran. Lotta har tidigare haft ett förhållande med Nalle, men han är inte intresserad av en 

relation. Lotta och hennes väninna väljer då att umgås med Stig-Helmer och Ole i stället, 

vilket gör att Nalle blir svartsjuk (Åhlander, 1997).  

Aktiva män och passiva kvinnor  
I Sällskapsresan finns det åtta manliga och fem kvinnliga karaktärer som talar i flera scener. I 

Sällskapsresan II – Snowroller är det nio manliga och endast tre kvinnliga karaktärer som 

talar. Det råder alltså en tydlig underrepresentation av kvinnor i dessa filmer. I filmerna är 

relationerna mellan män och kvinnor en central del. Detta syns tydligt eftersom kvinnorna 

oftast talar om män och filmerna slutar alltid med att nya relationer har skapats mellan män 

och kvinnor.  

 De aktiva karaktärerna i filmerna domineras av män och de passiva karaktärerna är oftast 

kvinnor. Männen tar överlag mer plats i filmernas handlingar. Männen är aktiva på olika sätt. 

I båda filmerna förekommer aggressiva män, vars utbrott ofta riktar sig mot filmernas 

kvinnor. I sällskapsresan visas det en scen där Majsan arbetar som parkeringsvakt och frågar 

Stig-Helmer om det är hans bil som står där intill på stoppförbudsplatsen. När han har svarat 

att det inte är hans bil så säger hon åt personerna i bärgningsbilen att bärga bort bilen. När 

Gösta sedan kommer ut från resebutiken alldeles i närheten ryter han förbannat: 
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”Gösta: Men va i helvete tar ni er till!? Jag har bara vart in å vänt!” 

”Majsan: Jag gör bara mitt jobb, det är stoppförbud här.” 

”Gösta: Oss hederliga bilister ska ni på, men få lite hyfs på ungdomen, det klarar ni inte!” 

 I Sällskapsresan II – Snowroller finns en ytterligare liknande karaktär vid namn Göte. I en 

scen åker Göte och hans fru Gullan skidor nedför en störtloppsbacke, men hon stannar 

eftersom Gullan anser att det är svårt att åka där eftersom hon precis har börjat lära sig åka 

skidor. Gullan stannar därför och Göte tappar tålamodet: 

 ”Göte: Men för faan älskling!” 

 ”Gullan: Åk du, jag stannar här” Göte nickar frustrerat och snabbt. 

 ”Göte: Ja, visst, visst! Mm. DÅ ÅKER JA! Visst!” ryter han och drar ned skidglasögonen 

för ansiktet.  

 ”Göte: Kärringar…” muttrar han sedan nedlåtande och åker ned ensam för backen. 

 

En annan roll som återkommer bland de manliga karaktärerna är kvinnocharmören. 

Reseledaren Lasse i Sällskapsresan framställs som en snygg, vältränad och attraktiv man. 

Många kvinnor blir intresserade av honom och hans morgongymnastik på hotellet lockar 

många kvinnor första dagen. När han efter morgongymnastiken går iväg med en ung flicka 

iklädd bikini och högklackat svalnar intresset hos de andra.  

 I Sällskapsresan II – Snowroller finns det en liknande karaktär som också är reseledare och 

kallas för Nalle. Han har tidigare, under sommaren innan filmen utspelas, haft ett flyktigt 

förhållande med Lotta, filmens kvinnliga huvudkaraktär. Han tycker att kvinnor är mer objekt 

och vill endast ha sexuella, inte känslomässiga, förhållanden med dem. Detta märks i den 

första scenen han är med. Han ligger i sängen och vaknar av att telefonen ringer och personen 

i andra änden säger att turistbussen snart är framme. Under tiden samtalet pågår så vaknar en 

kvinna bredvid honom och slingrar sig rund honom som en sexuell accessoar. Hon säger 

ingenting. 

 Senare i filmen väcks intresset för Lotta till liv igen, hon har ju ”bronsat” (blivit snygg och 

solbränd). Det är bara ett problem, hon pratar för mycket om känslor. Till en kollega säger 

han: 

 ”Synd bara att hon måste ventilera sig hela tiden” 
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De kvinnliga karaktärerna har som gemensamt drag att när de pratar med kvinnor handlar 

samtalen om förhållanden de har haft eller hoppas få med män. Det förekommer andra 

samtalsämnen, men kvinnornas övergripande fokus ligger på relationer till män.  

 I Sällskapsresan finns exempelvis karaktären Majbritt, eller Majsan som hon oftast kallas. 

Hon är först trött på män efter en skilsmässa, men träffar Stig-Helmer och känner sig 

attraherad av honom. Det är mest blickar som visar att de är intresserade av varandra och det 

spelas även ett plingande ljud varje gång de ser på varandra med den blicken. I en scen 

befinner de sig på en grisfest och Majsan bjuder upp Stig-Helmer till dans. De börjar dansa: 

 ”Majsan: Ere ni som har köpt blommor åt oss?” 

 ”Stig-Helmer: Ja, men de var Oles idé” säger han lite nervöst. 

 ”Majsan: De var gulligt gjort av er tycker jag” 

 ”Stig-Helmer: Tycker du?” hans ansikte lyser upp med ett leende. Hon nickar. 

 I Sällskapsresan II – Snowroller är Lotta det tydligaste exemplet på denna 

relationsfokusering. Hon reser till Alperna med resebolaget Snowroller för att träffa en kille, 

Nalle, som hon mötte sommaren innan. Nalle står utanför bussen och får ögonen övertäckta 

av en kvinnas händer: 

 ”Lotta: Hej Nalle!” 

 ”Nalle: Hej, é du mé?” säger han nervöst till henne. 

 ”Lotta: Ja, tänkte ja skulle komma ner å överraska dig” 

 ”Nalle: Ja, de gjorde du verkligen” det blir en pinsam tystnad och Nalle tittar besvärat på 

henne. 

 ”Lotta: Haru fått mina brev?” frågar hon med ett leende på läpparna. 

 ”Nalle: Visst, tack. Du, vi får snacka sen. De é så stressit här just nu. Kul!” säger han 

stressat och kramar om hennes ena axel med sin hand när han går förbi henne. 

 ”Lotta: Ja” säger hon med ett leende som sedan snabbt försvinner. 

 I en senare scen träffar Lotta Stig-Helmer i skidskolan. Lotta ser en liten pojke åka skidor 

baklänges ned för en backe. Hon har själv aldrig åkt skidor innan denna resa och säger därför 

till Stig-Helmer: 

”Lotta: Gud va härliga de är! Tänk den som hade fått börja sådär tidigt. Har du några 

barn?” 
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”Stig-Helmer: Nä, tyvärr, har du?” 

”Lotta: Näe, men det börjar bli dags snart” 

”Stig-Helmer: Vadå, éru gravid eller?” 

”Lotta: Nej, jag menar, jag börjar komma upp i den ålder då det är dags att skaffa barn” 

 

Vid sidan av denna relationsfokus framställs kvinnorna ibland i filmerna som hjälplösa, 

passiva och i behov av hjälp från män. Ett exempel på detta är när Stig-Helmer och Lotta 

hamnar i skidbacken i en tjock dimma där de inte kan se någonting: 

 ”Lotta: De e nån slags stup här. Det kanske är en glaciärspricka!” 

 ”Stig-Helmer: Ja men va försiktig Lotta!” 

 ”Lotta: Du Stig” 

 ”Stig-Helmer: Ja?” 

 ”Lotta: Kan inte du va bussig å dra tillbaks mig innan jag ramlar ner här?” 

 ”Stig-Helmer: Här Lotta” säger han och räcker fram någonting till henne i den tjocka 

dimman och drar upp henne. 

 ”Lotta: Vi kan inte hålla på å irra omkring såhär. Va ska vi göra?” 

 ”Stig-Helmer: Vi bygger en bivack”  

 Ett annat exempel på hjälplösa kvinnor är Gullan när hon har stått i skidbacken ett tag efter 

Göte, hennes make, lämnade henne där så kommer Rudi dit till undsättning. Rudi frågar vart 

Göte är: 

 ”Gullan: Han har åkt ner” 

 ”Rudi: Och lämnat dig här ensam? Det var dumt” 

 ”Gullan: Det är dumt ja” 

 ”Rudi: På berget ska man hålla ihop” 

 ”Gullan: Ja självklart” 

 ”Rudi: Får jag ledsaga er ner?” 

 ”Gullan: Ja tack” 

 

I både den första och den andra filmen finns det omhändertagande kvinnliga karaktärer. Dessa 

är vanligtvis kvinnor som tar hand om män. Sällskapsresan har en specifik sådan 
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omhändertagande karaktär, nämligen den spanska kvinnan Carmencita. Det syns tydligt när 

Gösta har satt sig i baren där hon arbetar. Han tycker synd om sig själv eftersom hans pengar 

har försvunnit med Stig-Helmers bagage och Siv inte vill veta av honom. Därför blir han full 

och när Carmencita slutar skjutsar hon honom till hans hotell på sin moped. Carmencita tar 

hand om Gösta när han själv inte är förmögen att göra detsamma och hon följer honom till 

och med upp på hotellrummet även när han ljuger för hotellreceptionisten om att hon är hans 

fru eftersom män inte får ta upp damer på rummet. 

 Sällskapsresan II – Snowroller har karaktären Gullan som även hon har samma sorts 

egenskaper. Hon bekräftar sin make Göte, tycker synd om honom när han ramlar och blir 

omkullkörd av ett gäng ungdomar som åker slalom runt honom. Men i slutet har hon 

förändrats, börjat våga mer och berättar för Göte att hon har slutat röka och att hon har 

bestämt sig för att åka tillbaka till Alperna för att åka skidor igen. Göte blir förvånad eftersom 

han alltid har bestämt genom att övertala och skrika, men nu när han har sagt emot så inser 

han att han tycker om när hon bestämmer. 

 Carmencita och Gullan är lika varandra i sitt omhändertagande sätt. De tar hand om 

männen som verkar behöva det, men Gullan går igenom den där förvandlingen som 

Carmencita inte gör. Carmencita säger emot sin mor om att hon vill och kan bestämma över 

sig själv, men modern ändrar inte på sig själv och sin dominanta attityd. 

 

Överlag framställer filmerna män som aktiva och kvinnor som passiva, men det finns 

undantag. Varje huvudkaraktär har en drivande vän och de kan ibland få dem att göra saker de 

inte skulle göra annars. Ole är förstås en av dessa drivande karaktärer men Siv som är 

Majsans drivna syster fyller en sådan funktion. Det är främst relationer till män som hon 

uppmuntrar Majsan att våga mer. Hon tycker att Majsan ska skaffa en ny man efter sin 

skilsmässa som hon nyligen gått igenom. Upprepade gånger under filmens gång tycker Siv 

exempelvis att Majsan ska stöta på, ta hand om eller dejta ”Giraffen”, hennes smeknamn för 

Stig-Helmer. Siv tycker själv om Stig-Helmers kompis Ole och vill därför att de ska umgås 

mer. Hon leder tillslut Majsan till att lära känna Stig-Helmer mer när hon ser att de verkar 

tycka om varandra. 
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 I Sällskapsresan II – Snowroller är det Kerstin, oftast kallad för Kärran, som är Lottas 

väninna och en pådrivande karaktär. Hon arbetar som en byrådirektör för en utvecklingsfond i 

Sverige och är allmänt driven. Hon tycker att Lotta borde skaffa sig en ny man eftersom Nalle 

inte verkar vara en person som vill vara i ett förhållande. Kärran driver därför Lotta till att 

umgås mer med Stig-Helmer för de verkar vara intresserade av att lära känna varandra. 

Dessutom tycker hon själv om Ole och vill umgås med honom.  

 Siv och Kärran är också lika varandra när det gäller att tala om män. Det är de som driver 

på samtalen mellan dem och sina väninnor och syster genom att plötsligt börja prata om män i 

stället för att prata om någonting annat. Siv pratar exempelvis i en scen om flera olika män i 

ett enda samtal. 

”Siv: Vad heter han?” 

”Majsan: Du kommer inte tro mä” 

”Siv: Säg!” 

”Majsan: Stig-Helmer!” 

”Siv: Ja dör!” säger hon och båda skrattar. ”Stig-Helmer! Jaa… Han bor visst ihop med 

den där norrmannen... Gösta bjöd oss på middag ikväll, men ja sa att ja hade ont i huvet” 

 Vid ett tillfälle tar Kärran en ledarroll, det finns ett exempel på när hon, Lotta, Stig-

Helmer, Ole och Algy1 befinner sig i en skidbacke när det börjar bli dimmigt. Då säger hon att 

det är bäst att de sticker ner innan dimman blir för tjock och hon berättar att de ska hålla ihop 

så de inte kommer ifrån varandra. 

 Det är alltså inte bara män som är drivna och aktiva karaktärer och som befinner sig i 

ledarroller i dessa filmer utan kvinnorna bidrar också till de rollerna som för andra karaktärer 

framåt i handlingen. Det finns dock fler aktiva och drivande män än det är kvinnor i filmerna. 

 

Till sist har vi karaktären Stig-Helmer Olsson. I både Sällskapsresan och Sällskapsresan II – 

Snowroller framställs han som en passiv, töntig person och utan de karaktärsdrag som de 

övriga männen i filmerna har. Han är tystlåten, klumpig och blir ofta utskrattad. I en scen i 

Sällskapsresan II – Snowroller syns en modelljärnväg som tillhör Stig-Helmer. Den står i hans 

                                                           
1 En brittisk karaktär som är hjälpsam och trevlig till sitt sätt. Han blir vän med Stig-Helmer efter han har hjälpt 

till med att få upp Algys bil till hotellet i Kirchberg. 
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lägenhet och när han har berättat för sin mor att han ska åka till Alperna med Ole så tycker 

hon att han slösar tid med att lära sig att åka skidor när man är över 40 och att han borde träffa 

en flicka för att kunna bli en man. Hon kommer tillslut till insikten att han borde åka till 

Alperna i alla fall eftersom han skulle kunna träffa en flicka där också. 

 En annan scen i samma film, när bussen har kommit fram till Kirchberg i Alperna, handlar 

om när Stig-Helmer har blivit av med sitt bagage genom att få det överkört och förstört av en 

snöplog. Han får då en dumstrut, en huvudbonad som föreställer en skida och en stav som ser 

ut att gå genom hans huvud. 

 ”Stackarn, han väcker verkligen moderskänslor” 

 Detta är en scen som visar att till och med kvinnorna ibland kan se sig överordnade Stig-

Helmer eftersom de anser att han inte är en riktig man eftersom han är klumpig och tafatt. 

 I båda filmerna visar han att han bryr sig om andra personer. I Sällskapsresan finns det till 

exempel en scen där han ser Gösta vara arg på Majsan i början av filmen. Hon blir utskälld 

bara för att hon gör sitt jobb som parkeringsvakt. 

 ”Är det inte jobbigt när alla skäller på en sådär?” 

 Stig-Helmers karaktär förändras under filmerna. Mot slutet av de båda filmerna börjar 

Stig-Helmer få lite mer självkänsla och tar för sig mer och mer efter han har träffat Majsan 

och Lotta ett tag. Han blir kaxigare och säger ibland emot andra karaktärer som har varit 

nedlåtande mot honom. Någonting som visar denna förvandling på ett bra sätt är i 

Sällskapsresan II – Snowroller när en bil i Alperna i början av filmen har en dekal där det står: 

 ”The only difference between men and boys is the price of their toys” 

 I första scenen där Stig-Helmer är med syns han med sin järnvägsmodell som han leker 

med. En av filmens sista scener gifter sig Stig-Helmer med Lotta och Algy, britten, ger 

honom ett riktigt ånglok. 

 ”I thought you should have the opportunity of playing with the real thing for a change” 

 Stig-Helmer går från att vara en karaktär med ett omanligt sätt till att bli en man. För att 

understryka detta gifter han sig vid filmens slut med Lotta och har gjort henne med barn. 
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Kroppens framförande 
I filmerna går det att se olika gestaltningar av den manliga respektive kvinnliga kroppen. I 

Sällskapsresan har Siv så åtsittande byxor att hon måste lägga sig ned i sängen för att kunna 

dra upp gylfen på dem i Sällskapsresan. Siv är så utseendefixerad att hon säger till Majsan 

under en konversation de har: 

 ”Å så måste vi smörja in oss med brun utan sol om vi ska va mé i gympan i morgon” 

 De kvinnliga karaktärerna spelar mycket på sitt utseende genom att visa upp sig med fina 

kläder och sminkade ansikten. 

 I båda filmerna visas det också flera yngre kvinnor, med nätta och snygga kroppar. I 

Sällskapsresan syns det sådana kvinnor vid flera olika tillfällen, varav några av dem 

återkommande uppmärksammas av två karaktärer, Robban och Berra genom att de 

gestikulerar med sina händer och sjunger:  

 ”Ratta-ratta-ra” 

 I Sällskapsresan II – Snowroller finns det en yngre, naken kvinna som ålar sig runt 

reseledaren Nalle när de båda ligger i hans säng. När det gäller Lotta är Nalle inte lika 

intresserad eftersom hon vill någonting mer än att bara ha ett sexuellt förhållande. Han anser 

att hon ser bra ut, men talar för mycket. 

 I samma film sitter Mackan och Nalle och talar om Lotta då Mackan säger att ”hon är ju 

ganska fin, nu när hon har bronsat lite”. Mackan anser alltså att Lotta ser fin ut nu när hon 

har varit i solen och fått lite färg på kinderna. 

 I början av Sällskapsresan går Stig-Helmer på de snöiga gatorna i Stockholm. I ett 

skyltfönster för resebolaget Suntrip ser han tre affischer varav två föreställer kvinnor. Den ena 

affischen föreställer en topless, solande kvinna vid en poolkant och den andra föreställer två 

spanska kvinnor som ser ut som att de ska dansa en spansk och eldig dans. Han drömmer sig 

bort och föreställer sig vara på de platserna, iklädd sin kostym, sin gubbkeps och att han har 

med sig sin väska med två hjul i affischerna. 

 

Kvinnorna ska enligt männen i filmerna se vackra ut, helst vara unga och ha nätta kroppar för 

att bli uppskattade. Flera av de manliga karaktärerna, Gösta, Nalle samt de två fulla männen 
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Robban och Berra, tycker alla om fina, ofta unga eller tillgjorda kvinnokroppar och visar det 

tydligt med gester, blickar eller beteende. 

 Kvinnorna själva är också mycket medvetna om sina utseenden. Siv talar om hur hon klär 

sig för att locka män, hon tar på sig tajta byxor för att framhäva sina kurvor och sminkar sig 

för att ses som vacker. Kvinnorna ses som starkt kopplad till sin fysiska kropp. Kärran som 

säger i Sällskapsresan II – Snowroller att hon och Lotta är damfrisörskor och modeller anser 

att de har vackra kroppar och Lotta talar då om att hon måste fixa sin frisyr för att kunna tas 

som en frisörska.  

 Även männens utseende får utrymme i filmerna. Exempelvis menar Siv i Sällskapsresan att 

Stig-Helmer ser ut som en giraff. Reseledaren Lasse i samma film anses av Siv vara en 

niopoängare. Siv och Majsan poängsätter också Josito, en spansk och charmig man, som en 

fem- eller sexpoängare och Siv ser Stig-Helmer som en fyra när de sitter på planet mot Gran 

Canaria. 

 Siv är nedvärderande mot Stig-Helmer flera gånger, exempelvis när hon och Majsan just 

hade varit på samlingen för Suntrip i början av filmen och Stig-Helmer har fått låna Oles 

shorts eftersom hans egna försvann vid flygplatsen. Hon talar då med Majsan på rummet och 

säger skrattande: 

 ”Såg du vilka brallor giraffen hade?” 

 I en viss mån framställs alltså männen som objekt för kvinnorna i och med att kvinnorna 

talar om männens utseenden, hur bra eller mindre bra de ser ut. Männen pratar dock inte om 

sina egna utseenden. Den töntige mannen, Stig-Helmer, gestaltas dock annorlunda. Han är 

lång och smal på gränsen till spinkig med glasögon, en töntig klädsel och ful frisyr. 

Kvinnorna anses i större utsträckning vara objekt eftersom de ofta får höra av männen att de 

ser bra ut, men de får inga komplimanger för vem de är. Kvinnorna ser också sig själva som 

objekt när de väljer att klä sig vackert och sminka sig för att imponera på männen. Till den 

största delen gestaltas männen alltså som dominanta, överlägsna och drivande karaktärer, när 

det gäller kvinnorna å andra sidan så framförs de som attraktiva till sina utseenden och 

ingenting sägs om deras egenskaper eller personligheter. 
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Uppdelningen mellan könen 
I filmerna förekommer en rad scener och dialoger där män och kvinnor framställs som 

varandras motsatser, att deras egenskaper inte går att överföra på det andra könet. Ett tydligt 

exempel på när män och kvinnor anses vara motsatser är i Sällskapsresan II - Snowroller när 

Stig-Helmer, Ole, Lotta, Kärran och Algy sitter på en alptopp och äter picknick. Ole tittar på 

maten och vyerna och säger: 

 ”Ole: Fint de är här. Vi människor behöver lite äventyr” 

 ”Kärran: Små pojkar behöver mer äventyr än små flickor” 

 Ole njuter av ögonblicket och tycker att det är underbart med lite äventyr medan Kärran 

upprätthåller skillnaden mellan hur män och kvinnor är genom att säga att de aktiva männen 

behöver mer äventyr än de passiva kvinnorna. Här framförs män och kvinnor som olika 

genom hennes kommentar. 

 I början av samma film visas en scen där Kärran håller i ett möte som ensam kvinna 

tillsammans med fem män. När mötet har hållits ett tag så undrar en av männen om de kan 

skjuta på ärendet till efter klockan tre. 

 ”Kärran: Varför de?” 

 ”Man 1: Andra åket går om fem minuter” 

 ”Man 2: Hur går det?” 

 ”Man 1: Giradelli leder. Stenmark är åtta” 

 ”Man 2: Han é slut. De e tjejens fel” 

 Det finns också en affisch från ett flygbolag uppsatt på en reklamstolpe där den kvinnliga 

flygvärdinnan trånar mot den manlige piloten, medan han inte tittar tillbaka på henne utan 

tittar i stället framåt, mot betraktaren och ut över världen. Här är förväntningarna på kvinnan 

att hon automatiskt beundrar mannen, är passiv i och med att hon endast tittar på honom och 

är relationssökande medan mannen är äventyrlig och aktiv när han tittar ut över världen mot 

nya äventyr.  
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Analys 

Sällskapsresan och Sällskapsresan II – Snowroller är två filmer som tydligt förmedlar 

föreställningar om män och kvinnor i turistiska rum. Männens viktigaste egenskaper i 

filmerna är att de är aktiva och drivande, objektifierar kvinnor och behandlar kvinnor på ett 

överlägset sätt. Kvinnorna däremot framställs som passiva, relationsfokuserade och 

omhändertagande. Dessa föreställningar är stereotypa och traditionella (Connell och Pearse, 

2015; Thomsson, 2003b; Connell, 2009). 

 Det finns dock undantag. Kärran tar en ledarroll och hon driver Lotta till att umgås mer 

med Stig-Helmer för att själv få chansen att umgås mer med hans kompis Ole. Även 

karaktären Stig-Helmer kan ses som ett undantag från den manliga normen, med sin passivitet 

och blyghet. Han anses vara en anti-hjälte med dessa egenskaper. Han har flertalet kvinnliga 

egenskaper och när en man har kvinnliga egenskaper anser Thomsson (2003d) att det kan vara 

trevligt, så länge samhället inte tycker det går till överdrift. I filmerna ses dock Stig-Helmer 

som lite för töntig och blir inte socialt accepterad som Kärran blir med sina mer manliga 

egenskaper (Thomsson, 2003d). En tydlig del av handlingen är dock Stig-Helmers 

förvandling i riktning mot den hegemoniska manligheten (jmf. Elvin-Nowak, 2003b). Han går 

från att vara töntig med få personer som respekterar honom, till att han närmar sig ett mer 

manligt beteende i filmernas gång. Han blir mer aktiv i sina val och får också tjejerna Majsan 

och Lotta. Detta är tydligast i slutet av Sällskapsresan II – Snowroller när Lotta visar sig vara 

gravid, vilket visar att Stig-Helmer har blivit en riktig man. Stig-Helmer fortsätter ha 

kvinnliga egenskaper, men blir i och med denna händelse mer manlig. I detta stadie har Stig-

Helmer nått Thomssons (2003d) teori om att mannen är accepterad i samhället även om han 

har kvinnliga egenskaper eftersom de inte är överdrivna.   

 Genus görs delvis genom utseendet, oftast när det gäller kvinnorna. De ska ha vackra, 

smala kroppar, fina kläder och de ska också vara sminkade vilket stämmer överens med 

Björks (1997) beskrivning på hur kvinnor endast anses vara kvinnor om de ser ut och beter sig 

på ett visst sätt. Elvin-Nowaks (2003b) hegemoniska manlighet beskriver den mest åtråvärda 

manligheten som representeras vid en specifik tidpunkt. I det turistiska rummet, som 

karaktärerna befinner sig under filmernas gång, anser kvinnorna att männen de åtrår ska ha 

vältränade kroppar samt ett vackert ansikte. Detta är åtminstone deras tanke tills de inser att 

de snygga männen endast är ute efter yngre kvinnor eller att ha sexuella relationer med 
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flertalet kvinnor. Viktigt att notera är att det aldrig är männen som talar om sitt utseende utan 

det är endast kvinnorna som talar om männens (och sina egna) utseenden. 

 I filmerna bidrar även kvinnorna till objektifieringen av sig själva eftersom de ägnar 

mycket tid åt sina kroppar när de pratar om att använda brun utan sol inför gymnastiken, tar 

på sig tajta byxor, sminkar sig eller talar om att fixa till håret för att se bra ut för männen. 

Enligt Connell (2009) upprätthålls systemet av människor överallt i världen och många av 

dem kan bara förhålla sig till den maskulinitet, femininitet och de genusrelationer som de 

framhävs i deras egna lokala genussystem. Detta kan vara en anledning till att den hierarkiska 

ordningen och skillnaden mellan män och kvinnor upprätthålls i filmerna där männen är 

överordnade. 

 Filmerna betonar könens skillnader, vilket är en av de viktiga grundstenarna i 

genussystemet. Flera av mäns och kvinnors egenskaper som visas i filmerna står i motsats till 

varandra vilket tyder på en uppdelning mellan könen. Detta kan kopplas ihop med Connell 

och Pearses (2015) teorier om vilka olika egenskaper och beteenden män och kvinnor har.  

 I slutändan handlar dessa skillnader om makt, om vilka möjligheter män och kvinnor har i 

det turistiska rummet. Män och kvinnor sorteras i filmerna in i olika grupper för hur de ska 

bete sig och se ut vilket blir en slags begränsning för båda könen. Männen beter sig på ett sätt 

– de är påhittiga, aktiva och roliga, medan kvinnorna beter sig på ett annat – de är passiva, 

omhändertagande och vill skapa relationer till män. Kvinnorna framställs inte som roliga och 

de får inte heller bli arga offentligt. I och med att kvinnorna ses som passiva och 

omhändertagande gör det att de blir begränsade till att få makt i samhället (Thomsson, 

2003b). Stig-Helmer som bryter normen blir förlöjligad och mobbad eftersom han beter sig 

mer kvinnligt än manligt. Han får därmed en lägre hierarkisk position än männen, men även 

än vissa kvinnor. Som tidigare nämnts beter sig Kärran däremot manligare, vilket anses vara 

mer tillåtet, men hon har ändå inte en högre hierarkisk position än männen när de exempelvis 

vill avbryta ett möte för ett skidlopp (jmf. Thomsson, 2003d). På grund av insorteringen om 

vad som är okej för män respektive kvinnor så får män göra mer, men om männen beter sig på 

ett kvinnligt sätt så blir det också begränsande för dem. Därmed finns det en tydlig 

maktrelation i könsrollerna för män och kvinnor i filmerna. 
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Avslutande diskussion 

Arbetet mot jämställdhet mellan män och kvinnor är högt prioriterat i dagens Sverige, och 

centralt i detta arbete är hur kön konstrueras. De studerade filmerna är komedier, men som 

tidigare påpekats av Gatling (2013) så finns det särskilda skäl att titta på hur komedier 

förmedlar genus och vad de säger om manligt respektive kvinnligt. Komedifilm är en 

intressant genre i och med att de i skydd av humorn kan förmedla föreställningar som annars 

inte vore acceptabla (Gatling, 2013). Syftet med denna uppsats var därför att utifrån ett 

genusperspektiv undersöka vilka föreställningar kring kvinnor och män som förmedlas i två 

filmer som har turism som övergripande tema och på så sätt visa hur populärkultur kan bidra 

till hur kön konstrueras i det turistiska rummet.  

 Innehållsanalysen visar att männen i filmerna är aktiva och kvinnorna är passiva men att 

det också finns undantag där männen och kvinnorna har motsatta egenskaper. Det visar också 

att genus delvis görs genom människors utseenden. Kvinnorna är mer utseendefixerade än 

männen och talar mer om sitt eget utseende än vad männen gör. Filmerna visar också att det 

finns en hierarkisk ordning mellan männen och kvinnorna där männen är överordnade och 

kvinnorna är underordnade. Det visas också att vissa föreställningar om kön avgör var i den 

hierarkiska ordningen mellan människor. Stig-Helmer, med ”kvinnliga” egenskaper, har 

mindre makt än t.ex. Gösta, med ”manliga” egenskaper. 

 Populärkulturen bidrar till konstruktionen av genus och dessa filmer är inga undantag. 

Filmerna förmedlar tydligt stereotypa bilder av män och kvinnor och gör tydligt hur män och 

kvinnor förväntas bete sig i turistiska sammanhang. Med tanke på filmernas popularitet är det 

sannolikt att de har påverkat svenskars perspektiv och skapandet av könsroller. Samtidigt är 

filmerna i dag över 30 år gamla och de vore förstås intressant att studera dessa med senare 

filmer. Framställs manliga och kvinnliga turister annorlunda idag? 

 Till sist vill jag säga att jag under arbetet med den här uppsatsen har gjort att jag blivit 

uppmärksam på hur stor skillnad som görs mellan män och kvinnor i Sverige, mycket större 

skillnad än jag trodde. Det stora problemet är dock inte dessa skillnader utan de olika 

möjligheter och rättigheter som följer i dess spår. 
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