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1. Inledning  
I Sveriges kommuner bor människor med olika bakgrund, erfarenhet och ursprung, men vem 
är det egentligen som representeras i kommunernas reklam och hur framställs de? Att vara re-
presenterad är något som är grundläggande för att känna tillhörighet och minska risken för att 
skapa klyftor mellan grupper i ett samhälle (Mahtani, 2001). Detta innebär att det är viktigt 
utifrån ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv att resonera kring och försöka åstadkomma 
en hållbar samhällsutveckling, där alla människor är involverade och känner sig delaktiga. En-
ligt Länsstyrelsen (2017) består hållbar utveckling av tre dimensioner uppdelade i ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle innefattar att mänskliga rättig-
heter respekteras och att inga grupperingar diskrimineras och missgynnas strukturellt. Enligt 
Boverket (2010) finns fem avgörande teman för en socialt hållbar stadsutveckling, dessa är 
inflytande, identitet, variation, samband och helhetssyn på staden.  
 
De fem ovan nämnda dimensionerna fyller viktiga funktioner för främjandet av integration i ett 
samhälle (Boverket, 2010). I den offentliga debatten är det vanligt att begreppet integration 
pekar på den process där invandrare etablerar sig i det svenska samhället (Sveriges Kommuner 
och Landsting [SKL], 2012). Från början är begreppet dock avsett att vara bredare än så och 
innebär i sin vidaste betydelse hur saker och ting hänger ihop, samt hur människor från olika 
grupper gemensamt bildar ett samhälle. Det finns en antydan inom den svenska politiken att de 
sociala frågorna kring hur samhället hänger ihop bör få mer fokus inom integrationsdebatten. 
Trots detta kretsar integrationsfrågan främst kring relationer mellan olika etniska grupper och 
inte mellan samhällsgrupper i stort. SKL menar att kommuner bör ta ställning till ett bredare 
perspektiv på integration och social sammanhållning, där alla oavsett bakgrund ska vara del-
aktiga i en respektfull samhällsutveckling. Detta kan åstadkommas genom att skapa en känsla 
av faktisk delaktighet och genom att få till stånd en sammanhållning mellan grupper med skill-
nader i levnadsvillkor på olika platser i en region (SKL, 2012).  
  
För att känna delaktighet i samhället, är det viktigt att den gruppering som människor identifi-
erar sig med är representerad i samhällsgemenskapen, både i beslutsfattande processer och i 
mediala sammanhang (Snowden, 2012). Att vara representerad i media på ett eller annat sätt, 
genom att bli omtalad, intervjuad eller porträtterad, är något som ger tillträde till det offentliga 
rummet och som är viktigt för att uppleva delaktighet i sin hemkommun (Statens offentliga 
utredningar [SOU], 2006:21). Enligt Larberg, Olsson och Svensson (2016) uppfattas ofta en 
människas självbild i relation till just plats och miljö. Denna innebörd av identitet kopplas till 
trivsel och tillhörighet.  
  
Bilder av en stad och dess samhälle skapas av människors upplevelser men också genom me-
diala skildringar och myndigheters agerande. Här spelar visuell kommunikation en avgörande 
betydelse i vilken bild av samhället som sprids. Vem det är som har makten över dessa bilder 
spelar också roll, då konsekvenserna av bilderna kan vara stora (Ericsson,  Molina & Risti-
lammi, 2002). Att till exempel osynliggöra underordnade grupper innebär en form av diskrimi-
nering (SOU, 2006:21) och påverkar gruppernas känsla av tillhörighet i samhället (Snowden, 
2012).  
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Kommunens roll är att stötta alla olika samhällsgrupper som finns representerade i dess sam-
fund. Det innebär att arbeta för allas lika rättigheter och skyldigheter utifrån de sju diskrimine-
ringsgrunderna som bland annat behandlar kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och 
ålder (SKL, 2016).  Denna studie kommer därför att undersöka hur kommuner representerar 
och framställer kvinnor respektive män, äldre människor, personer med funktionsvariation och 
etniska minoriteter i sina turistbroschyrer. Då turistbroschyrerna är en presentation av kommu-
nerna och ett av deras syften är att saluföra olika platser, är det intressant att studera vem som 
syns och på vilket sätt de gestaltas. Vilken del av befolkningen är det som representeras och 
vilket budskap vill kommunen förmedla? Är de monetära intressena större än viljan att skapa 
ett hållbart samhälle där varje individ värdesätts? 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att analysera i vilken utsträckning kommuner representerar samt hur 
de framställer kvinnor respektive män, etniska minoriteter, personer med funktionsvariation 
och äldre människor i sina turistbroschyrer.  
  

• I vilken utsträckning representeras kvinnor respektive män, etniska minoriteter, perso-
ner med funktionsvariation och äldre människor i kommuners turistbroschyrer?  

• Hur framställs kvinnor och män, etniska minoriteter, äldre människor och personer med 
funktionsvariation i kommuners turistbroschyrer? 

  
I föreliggande studie används innehållsanalys och bildsemiotik som metod. Analysen kommer 
att göras med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv som behandlar maktrelationer uti-
från socialt tillskrivna tillhörigheter och identiteter. Teorin kommer att användas som ett red-
skap för att analysera ovanstående grupper utifrån broschyrkontext i interaktion och relation till 
varandra. 

1.2 Avgränsningar   

I Sverige finns det 290 kommuner (SCB, 2017a), vilket kräver att en avgränsning görs. För att 
resultatet ska vara jämförbart har tio jämnstora kommuner valts ut, utifrån deras befolknings-
siffra. Studien har utgått från medelstora kommuner vilket innebär att kommunerna har runt 
15000 invånare. En del av de utvalda kommunerna samverkar i sina turistbroschyrer med när-
liggande kommuner, dessa kommuner är därmed också en del av studien (se Bilaga 8.3).  
 
I Sveriges diskrimineringslagstiftning (SKL, 2016) finns vissa grupperingar speciellt uttalade, 
fyra av dessa grupper har valts utefter en analys av tidigare forskning och dess möjlighet att 
identifieras genom fotografier. Dessa kategorier är genus, etniska minoriteter, äldre människor 
och personer med funktionsvariation. Valet av kategorierna har utgått från diskriminerings-
grunderna och de fyra ovan nämnda grupperna valdes med hänsyn till att de är möjliga att 
identifiera utifrån foto, vilket är en nödvändig förutsättning utifrån denna studies syfte.  
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1.3 Disposition  

Föreliggande studie består av, förutom inledningen, sex delar. De två första delarna är tidigare 
forskning och teoretiskt ramverk. I den förstnämnda delen redovisas forskningen som studien 
utgått från och använt i analysdelen. Grupperna presenteras var för sig, för att sedan samman-
fattas kort. Efter sammanfattningen presenteras det teoretiska ramverket, där intersektionell te-
ori förklaras, samt hur vi använt teorin. Därefter kommer avsnittet “Metod och Material”, där 
använt material, arbetsprocess och kodningsmanual redovisas. I detta avsnitt inkluderas även 
metodproblem, där det diskuteras för- och nackdelar med studien och viktiga saker att tänka på. 
Därpå följer studiens huvuddelar som är “Resultat“ och “Analys”, förstnämnda del presenteras 
utifrån de grupper som analyserats, där figurer sammanställer resultatet som framkommit. I 
delen som kallas “Analys” kopplas studiens resultat till tidigare forskning och det teoretiska 
ramverket. Uppsatsens avslutande delar är “Slutsatser” och “Avslutande diskussion”, som sam-
manfattar studiens empiriska del, detta följs av en avslutande diskussion där studiens främsta 
slutsatser, diskussioner under arbetets gång och vidare forskning tas upp.  

2. Tidigare forskning 
I denna del presenteras tidigare forskningsstudier inom området samhällsgruppers representat-
ion och framställning i mediala sammanhang. Då det finns en lucka vad det gäller både nationell 
och internationell forskning om hur offentliga myndigheter/kommuner bildligt framställer sam-
hällsgrupper, har denna studie inkluderat olika medier, som nyhetstidningar och företagsre-
klam. Detta ger också en bredare bild av studien då vi kan analysera om samma problematik 
återkommer i offentliga myndigheters framställning av samhällsgrupperna som i de andra me-
diala kanalerna inom tidigare forskning. Avsnitten har delats upp utefter vilken samhällsgrupp 
artiklarna studerar, då det finns begränsat med tidigare forskning som berör flera grupper inom 
samma studie. Efter att grupperna presenterats finns det en sammanfattande del, som lyfter upp 
de viktigaste delarna ur forskningen. 

2.1 Kvinnor och män  

Ett ord som inkluderar både kvinnor och män är genus, det beskrivs enkelt som en social och 
kulturell konstruktion av kön och brukar relateras till kvinnligt och manligt kön. Genus blir till 
genom en interaktion mellan sociala kategorier såsom sexualitet, klass och hudfärg. Detta ord 
kommer att användas genomgående i studien, då en stor del av det intersektionella perspektivet 
handlar om genus och de maktrelationer som möjliggör maktförhållanden mellan kvinnor och 
män (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017). Detta kommer förtydligas mer ingå-
ende under teoretiskt ramverk. 
  
Einarsdottir och  Jóhannsdottir (2015) studie behandlar medialt utrymme och genus på Island, 
dock har de även samlat in internationell data, med ett fokus på de nordiska länderna. Artikeln 
berör kvinnors roll, representation som yrkesutövare, utrymme och skildring i media. Förfat-
tarna beskriver hur en större andel kvinnor fått framstående roller inom journalistik, politik och 
företag, medan utrymmet i nyhetsrapporteringar inte ökat. I studien skildras också hur forsk-
ningen pekar åt samma håll, att kvinnor är underrepresenterade i media. Författarna beskriver 
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hur kvinnors representation i media högst kommer upp i 20–25 procent. Den isländska forsk-
ningen förmedlar också hur kvinnor och män porträtteras olika, till exempel i reklam och ny-
heter ses kvinnor som yngre än männen. Kvinnor framställs ofta som modeller och har en bak-
grundsroll i media, medan männen är de som förmedlar budskapet. Författarna ser också en 
skillnad inom vilka områden kvinnor respektive män representerar. Män ses i samband med 
nyhetsartiklar som berör brott, ekonomi och politik, medan kvinnor återfinns i de mer sociala 
ämnena som konsumentfrågor, utbildning och hälsa. Studien visar också att kvinnor tenderar 
att inte presenteras med namn i artiklar, samt att fokus ligger på ålder och utseende, till skillnad 
mot män som då ses tillsammans med sitt namn och en mer saklig fokus.  
  
Collins (2011) drar i sin studie liknande slutsatser och skriver att kvinnor i stor utsträckning 
skildras på ett negativt och stereotypt sätt, såsom den traditionella feminina rollen, medan män 
ses utifrån en mer individuell synvinkel. Likt artikeln ovan ser Collins (2011) att män har den 
mer framträdande rollen i olika mediala sammanhang medan kvinnor framställs mer i bakgrun-
den och i en sexualiserad roll. I reklamsammanhang representerar mannen fordon och elektro-
nik, medan kvinnan syns med hudprodukter och kläder. Studien visar också på skillnaden i hur 
mörkhyade och vita kvinnor framställs, där den förstnämnda vanligen har rundare kroppsfor-
mer, medan vita har en mer slank kropp. Att se skillnad på hur kvinnor framställs utifrån etni-
citet är något som Barnum och Zajicek (2008) också diskuterar i sin studie, där de sett att ste-
reotypa och sexualiserade bilder ges av kvinnor. Både vita och svarta kvinnor porträtteras med 
framträdande sexualiserade roller där den svarta kvinnan ges en mer exotisk framträdande ut-
strålning. Einarsdottir och Jóhannsdottir (2015) beskriver hur det i en europeisk studie angå-
ende sport i media ser att kvinnor oftare framställs på ett nedvärderande sätt och med sexuella 
undertoner, medan män hyllas för sina prestationer och ses som förebilder.  
  
Collins (2011) visar i likhet med Einarsdottir och Jóhannsdottir (2015) att kvinnor är underre-
presenterade i medier, där män är de som får mest utrymme. Artikeln diskuterar att även om 
kvinnors medverkan i media ökar är det viktigt att se på vilket sätt de framställs, då stereotypa 
bilder kan vara sämre än ingen medial uppmärksamhet alls. Författaren lyfter att det är viktigt 
att diskutera utifrån vilket sammanhang som det är mest och minst sannolikt att kvinnor och 
män blir representerade i. Hon redogör även för att kvinnor ofta framställs utifrån en identitet. 
I detta fall främst som fruar eller föräldrar, men författaren menar att fler identiteter såsom till 
exempel etnicitet och sexuell läggning bör tas hänsyn till och forskas mer om både vad det 
gäller kvinnor och män. Barnum och Zajicek (2008) diskuterar också hur människor framställs 
utifrån en identitet, där klädmärket Diesel används för att visa på en massproducent som skapar 
identiteter och maktförhållanden. Företagets produkter är producerade att passa den stora mas-
san och marknadsförs sedan genom synliga identitetsmarkörer så som etnicitet, kön och sexu-
alitet. Markörerna marknadsförs som jämlika och utan betydelse, men i själva verket blir just 
dessa markörer, som skall ses som obetydliga, hela substansen av varan och konsumentens 
identitet beroende av dessa markörer. 

2.2 Etnisk minoritet 

Nationalencyklopedin [NE] (2017a) definierar etnisk minoritet som en grupp som har en ge-
mensam etnicitet och utgör en minoritet i ett land, en region eller en stad. För att möjliggöra 
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analysen och visa statistik från gruppen använder vi oss av statistiska centralbyråns [SCB] 
(2017b) definition av personer med utländsk bakgrund vilken innefattar personer som är utrikes 
födda och personer som är inrikes födda men med två utrikes födda föräldrar. Befolkningssta-
tistiken från 2016 visar att drygt 1,5 miljoner räknas som personer med utländsk bakgrund, då 
ingår inte personer födda inom de nordiska länderna (SCB, 2016a).  
  
Mahtanis (2001) artikel behandlar minoriteters identitet och deras representation i kanadensisk 
media. Resultatet visar att minoriteter regelbundet är exkluderade och marginaliserade, vilket 
påverkar deras känsla av att vara betydelsefulla och bidragande till samhället. Författaren menar 
att media inte ger en spegelbild av hur samhället ser ut, då etniska minoriteter är underrepre-
senterade i mediala sammanhang i jämförelse med deras antal i befolkningen. Dock handlar det 
inte bara om det begränsade utrymme som ges, utan när gruppen representeras är bilden oftast 
negativ och problematiskt. Att personer med invandrarbakgrund representeras utifrån en nega-
tiv synvinkel är något som Sjöberg och Rydin (2014) också kommit fram till i sin studie. Syftet 
är att ta reda på hur mediebevakningen av migrationsfrågor och skildringen av invandrare upp-
levs och talas om bland invandrarfamiljer i Sverige. Studien visar med hjälp av tidigare forsk-
ning att människor med invandrarbakgrund är underrepresenterade i media. 
  
Att minoriteter inte ser sig själva korrekt återspeglade i media, samt att deras röster har en 
begränsad representation stärker känslan av exkludering och andrafiering, detta skapar en klyfta 
mellan dem och de “riktiga kanadensarna” (Mahtani, 2001). Sjöberg och Rydins (2014) studie 
visar att respondenterna upplever ett starkt vi och dem perspektiv, på grund av hur de porträtt-
eras i media. Mahtani (2001) skriver att de etniska minoriteterna ofta framställs som sociala 
problem, atleter, kändisar eller individer som har problem med lagen. Stereotyperna har en ne-
gativ inverkan då de visar vem som är kanadensisk, vem som är tillåten att känna tillhörighet 
och inte. Detta återupprepas i Sjöberg och Rydins (2014) studie, där det visade sig att invand-
rarnas hemländer framställs som mindre civiliserade än västerländska länder och i filmer spelar 
invandrare ofta ägare till pizzerior eller liknande. Detta visar på att invandrare framställs som 
en homogen grupp, vanligen ur en negativ synvinkel, som till exempel i samband med krimi-
nalitet. Respondenter i artikeln redogör för att medias sätt att framställa invandrare påverkar 
inte bara hur de ser sig själva, utan hur hela samhället och folket uppfattar invandrare och in-
vandring.  Dessutom menar de att det finns ett behov hos invandrare att identifiera sig och känna 
tillhörighet i ett samhälle, inte tvärtom, som de menar att media gör.  
 
Barnum och Zajicek (2008) diskuterar i sin artikel hur  intersektionell analys av identitet hjälper 
till och förklarar de rådande maktstrukturer som finns i samhället mellan västerländskt och ”den 
andre”. De beskriver också att individer har svårare att identifiera sig med kontexter de har 
mindre åtkomst till vilket leder till exkludering. Naturen ses av författarna som en sådan kontext 
eftersom marginaliserade grupper med låg socioekonomisk bakgrund oftast inte har samma 
tillträde till natur på grund av transportmöjligheter. I Mahtanis (2001) artikel diskuteras också 
identiteter bland minoriteter, men att det saknas ett samband mellan deras identitet som mino-
ritet och andra dimensioner såsom klass och kön. Detta är ett område som författaren ansåg att 
det saknades forskning inom, då de idag främst undersöks var för sig.   
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2.3 Äldre  

Gruppen äldre definieras enligt socialstyrelsen som personer från pensionsåldern och uppåt, det 
innebär personer omkring 65 års ålder och äldre (Socialstyrelsen, 2016). I Sverige tillhör drygt 
två miljoner personer kategorin äldre (SCB, 2016b). Statistiken kommer senare vara en hjälp 
att analysera representationen av kategorin i kommuners turistbroschyrer. 
  
Bai (2014) har gjort en litteraturgenomgång av bilder kring åldrande med syfte att se hur skild-
ringen och uppfattningen av äldre ser ut i media, samt vilka faktorer och konsekvenser som 
påverkar uppfattningarna. Fealy, McNara, Treacy och Lyons (2011) har gjort en liknande studie 
där de analyserar äldre personers representation i nyhetstidningar. Bai (2014) likväl som Fealy, 
McNara, Treacy och Lyons (2011) studie visar att västerländska studier pekar på att äldre per-
soner är underrepresenterade i mediala sammanhang, där äldre kvinnor är de som är minst re-
presenterad. Bai (2014) granskar även asiatiska tidningar, där samma resultat kring att äldre 
kvinnor är underrepresenterade framkommit. Författarna redogör för att den vanligaste repre-
sentation av äldre personer är i from av en vit man. 
  
Bais (2014) studie visar att de dominerande uppfattningarna kring äldre personer och åldrande 
är negativa, den vanligaste synen på denna grupp är att de är personer med nedsatt fysisk och 
psykisk hälsa, ensamma och exkluderade från samhället. I studien beskriver Bais att när äldre 
personer framställs har de ofta uttryckslösa miner och illasittande kläder. Det finns även posi-
tiva bilder av åldrande och äldre personer, dock inte i samma utsträckning. De framställs till 
exempel som perfekta mor- och farföräldrar, varmhjärtade och lojala. Att de dominerande bil-
derna av äldre är negativa och stereotypa, men att det även förekommer positiva framställ-
ningar, stöds av Fealy, McNara, Treacy och Lyons (2011). De positiva framställningarna be-
skriver ålderdom som “de gyllene åren”, medan de negativa bilderna av äldre personer är van-
liga och att de då ofta framställs som en börda för samhället. I mediala sammanhang framställs 
äldre personer med viss homogenitet, det är vanligt att gruppen presenteras i samband med 
frågor kring hälsa, handikapp, kapacitet, sociala behov och bidrag. Kategoriseringen “äldre ål-
der” är inte självklar, men när de framställs som endast gamla blir de ofta exkluderade och 
förknippas med platser som ålderdomshem och sjukhus.   
  
Fealy, McNara, Treacy och Lyons (2011) redogör för att de texter som undersökts visar att 
åldrande och åldersidentitet underförstått betyder utanförskap och en känsla av “vi och dem”. 
En identitet skapas ihop med andra identiteter men i denna studie ser man tydligt att ålders-
identiteten hos denna grupp blir den synligaste, medan andra såsom etnicitet och kön glöms 
bort eller exkluderas i frågan.   

2.4 Funktionsvariation 

Att ha en funktionsvariation definieras som den “begränsning som en funktionsnedsättning in-
nebär för en person i relation till omgivningarna” (Socialstyrelsen, 2017). Det innefattar också 
en bristande tillgänglighet till omgivningens aktiviteter såsom arbete, utbildning, kultur- och 
fritidsaktiviteter och därmed också begränsad tillgänglighet till demokratiska processer och so-
ciala relationer. 
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Forskarna Devotta, Wilton och Yiannakoulias (2013) studerar om och hur människor med 
funktionsvariation representeras i kanadensisk media och hur det har förändrats över en tioårs-
period. En stor skillnad ses i att artiklarna från 1998 var mer traditionellt inriktade på personliga 
historier, specialundervisning, segregerade program. År 2008 handlade fler av artiklarna om att 
höja medvetenheten om funktionsvarierades situation. De handlade till större del om sociala 
barriärer, mänskliga rättigheter och social inkludering av människor med funktionsvariation. 
Dock är det svårt att säga vad som är rådande journalistiska tillvägagångssätt och hur praxis 
förändrats på tio år eller om det faktiskt är en förändringar i sättet att se på funktionsvariation 
som ändrats.  
  
Devotta, Wilton och Yiannakoulias (2013) menar att media har en viktig roll att spela i repre-
sentationen av funktionsvarierade, då de som informationskanal både lyfter fram och hjälper 
till att reproducera samhällsnormer och attityder. I artikeln ses en ökning mot att tillskriva 
funktionsvarierade fler identiteter så som civiltillstånd och familjestatus. Författarna ser också 
hur identiteten inte bara utgår från de berördas lidande utan under senare år också utmanats av 
historier om män, fruar och föräldrar. Trots att fler personer med funktionsvariation framställs 
utifrån flera identiteter är dessa beskrivningar mindre än 50 procent, vilket ger slutsatsen att 
funktionsvarierade till stor del avidentifieras i media. En trend som syns i undersökningen är 
att historier med ”person first”, detta närmande kan enligt författarna ses som en mer individu-
aliserad och mindre kollektiv/politisk identitet av människor med funktionsvariation. Förfat-
tarna fastställer att kvinnor med funktionsvariation oftare framställs och beskrivs som hjälplösa 
och mer nedsatta i sin förmåga än män med funktionsvariation. De beskrivs dessutom i större 
grad som offer som är beroende av andra för att klara sig. Dock beskriver författarna att skill-
naderna mellan könsrollerna har krympt något på de tio åren som studien berör. 

2.5 Sammanfattning 

Efter att ha redogjort för den tidigare forskningen går det att utläsa är att etniska minoriteter, 
personer med funktionsvariation, äldre människor och kvinnor överlag är underrepresenterade 
i mediala sammanhang. Den enda grupp som inte anses vara underrepresenterad är män. Då de 
andra grupperna ses utifrån båda genus går det att dra slutsatsen att de män som får medial 
uppmärksamhet med stor sannolikhet har ett västerländskt ursprung. Bai (2014) och Fealy, 
McNara, Treacy och Lyons (2011) skriver till exempel att inom gruppen äldre är det framförallt 
kvinnorna som är underrepresenterade. Collins (2011) menar också att även om kvinnors me-
diala uppmärksamhet ökar är det viktigt att se på vilket sätt. Är det bättre att få uppmärksamhet, 
även om den är stereotypiserande eller är det då bättre att inte få någon uppmärksamhet alls? 
Mahtani (2001) beskriver samma problematik, när etniska minoriteter väl blir representerade 
är det på ett stereotypt sätt. 
  
Inom gruppen kvinnor och män dras det paralleller till etniska minoriteter där Barnum och Za-
jicek (2008) visar i sin studie i en reklamkampanj att kvinnor framställs på ett sexualiserat sätt 
och framförallt vad det gäller mörkhyade kvinnor. Detta är något som även Einarsdottir och 
Jóhannsdottir (2015) sett sexualiserade och könsstereotypa bilder av kvinnor och män. Där 
kvinnor framställs i samband med hudvårdsprodukter och sociala frågor, ofta i bakgrunden, 
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medan männen syns i sammanhang med fordon och politik där fokus är mer individuellt. Andra 
stereotyper som setts inom de olika grupperna är att etniska minoriteter framställs som krimi-
nella, atleter, kändisar eller som personer med sociala problem (Mahtani 2001). Äldre männi-
skor ses enligt Bai (2014) och Fealy, McNara, Treacy och Lyons (2011) som personer med 
nedsatt psykisk och fysisk hälsa och en börda för samhället. I likhet med detta framställs per-
soner med funktionsvariation som hjälplösa och offer (Devotta, Wilton & Yiannakoulias, 
2013). Att ses som en börda i mediala sammanhang verkar vara en gemensam faktor, dessutom 
diskuterar alla forskare att personerna som blir presenterade ses utifrån en identitet, antingen 
äldre, funktionsvarierade eller som en etnisk minoritet.  
  
Efter en kort sammanfattning går det att utläsa att när grupperna får medialt utrymme är fram-
ställningen ofta negativ och stereotyp. Trots olika slags medier som nyhetstidningar, reklam 
och intervjuer syns att framställningarna och representationen inom och mellan grupperna lik-
nar varandra. En viss hudfärg, grått hår eller ett hjälpmedel kan alltså innebära att du inte passar 
in, även om du har andra identiteter verkar dessa hamna i skymundan. Forskarna verkade eniga 
om att mer forskning som överlappar de olika identiteterna är något som behövs mer av. 

3. Teoretiskt ramverk  
I denna del kommer först den intersektionella teorins historia och grund att presenteras för att 
sedan gå in djupare på hur det används och appliceras på föreliggande arbete.  
 
Intersektionell teori har sina rötter i feministisk teori, postkolonial teori, black feminism, marx-
ism och antirasistiska teorier (de los Reyes & Mulinari, 2005; Lykke, 2005). Begreppet används 
för att analysera maktrelationer och maktförhållanden mellan olika institutioner och aktörer (de 
los Reyes & Mulinari 2005). Ledande inom området och grundare av begreppet  är Kimberlé 
Crenshaw från USA. Begreppet intersektionalitet myntades och sattes i bruk av Crenshaw år 
1989 som motsatte sig att kvinnor oftast framställs som bara kvinnor, utan andra tillhörigheter. 
Crenshaw menar att kvinnor bör tillskrivas alla sina olika identiteter eftersom det spelar roll för 
den diskriminering de utsätts för. Faktorer som också bör räknas in är etnicitet/ras, funktions-
hinder, klass, sexualitet och ålder (AAPF, u.å.).  
  
Intersektionell analys som redskap är utformad för att på ett djupare plan visa på den verklighet 
som utgör grunderna för social exkludering, vilket innefattar fler faktorer än bara en. Det trad-
itionella sättet att se på social exkludering och som fortfarande existerar, är begränsat till att 
bara se delar av en större helhet. De olika beståndsdelarna bör inte behandlas separat, utan 
delarnas effekter måste förstås tillsammans. En förståelse för hur ras, kön, sexualitet och klass 
interagera med varandra är nödvändig. Dessa element utgör viktiga beståndsdelar, framförallt 
för marginaliserade grupper som ofta kan vara flertaligt påverkade av flera faktorer samtidigt 
(AAPF, u.å.). de los Reyes och Mulinari (2005) vill utvidga den, enligt dem, för avgränsade 
bild som feminismen bidragit med inom intersektionalitet och diskuterar istället olika nivåer av 
makt i samhället och hur de länkas samman av samhällsstrukturer, institutioner och aktörer. 
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Synsätten inom den intersektionella teorin går isär, forskare och författare har olika ingångar 
och perspektiv på hur kategorierna i teorin skall vägas in och i vilken maktordning de bör ses. 
Lykke (2005) skriver att tidigare forskning inom västerländsk feminism haft en tendens att se 
och relatera till genus före den sociala kategorin klass, medan marxister prioriterat klass över 
andra dimensioner som till exempel genus.  Barron (2008) påpekar att  också relationerna inom 
maskulinitet bör uppmärksammas för att ses i ett större perspektiv. Detta för att förstå olika 
dominanser och maktställningar mellan olika typer av maskulinitet. Grönvik och Söder (2008) 
menar i sin tur att kontext är avgörande för vilka kategorier som skall behandlas medan det 
finns forskare som menar att vissa kategoriers påverkan alltid är viktigare än andra. Grönvik 
och Söder (2008) resonerar kring på vilket sätt och i vilken ordning de olika dimensionerna bör 
tillämpas och analyseras utefter, de skriver att funktionsvariation är stadigvarande underord-
nade i ett kapitalistiskt system. Detta eftersom de inte har samma tillträde till arbetsmarknaden 
som majoritetsbefolkningen då de mer frekvent stöter på problem i till exempel arbetsmiljön.  
  
Krekula, Närvänen och Näsman (2005) beskriver hur intersektionalitetsbegreppet behandlar de 
processer som bestämmer hur individer uppfattar sig själva och andra utifrån de ovan nämnda 
dimensionerna och andra eventuella kategoriseringar som har social betydelse. Forskarna be-
skriver hur ålder relaterat till livsförlopp interagerar med kön, men att det ser annorlunda ut för 
män och kvinnor. Forskarna tar även upp begreppet ålderism för att belysa negativa förespeg-
lingar, värderingar och stereotyper som leder till social diskriminering av äldre. De beskriver 
hur maktordningen ändras från att individen under en vuxen medelålder har inflytande och auk-
toritet, för att sedan förminskas under ålderdomen.  
  
de los Reyes och Mulinari (2005) diskuterar andrafiering som ett viktigt begrepp inom inter-
sektionell teori som syftar till att visa på de maktförhållanden som finns bestämda sedan kol-
oniala tider och som leder till ojämn maktfördelning både strukturellt och individuellt. Förfat-
tarna beskriver hur synliggörandet av alternativa bilder och röster är en viktig del av forsk-
ningen inom intersektionalitet och menar att positiva berättelser och bilder kan förvandla den 
redan etablerade ordningen och istället skapa positiva identitetsbilder för olika marginaliserade 
grupperingar. Påståendet ses som en spännande koppling till kommuners turistbroschyrer och 
hur de har möjlighet att påverka synliggörandet av olika identiteter.   

3.1 Teorianvändning 

I analysavsnittet av denna studie kommer skärningspunkterna mellan de olika kategorierna ge-
nus, etnisk minoritet, ålder och funktionsvariation att undersökas utefter olika identiteter. Teo-
rin tillsammans med modell 3.1 och 3.2 kommer att nyttjas som ett verktyg för att, efter ge-
nomförd bildanalys, utreda och analysera de olika grupperingarnas medverkan i de utvalda tu-
ristbroschyrerna. Intersektionell teori kommer vara ett hjälpmedel som bistår oss med ett 
tankesätt som resulterar i förståelse och kunskaper om hur människors framställning i broschy-
rerna påverkar normbildning och olika former av maktbalanser mellan dels individer men också 
individ och samhälle. 
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En modell och utvalda termer vars syfte är att vara en handledning för myndigheter, är lånad 
av Nationella sekretariatet för genusforskning (2014). Instansen arbetar på uppdrag av rege-
ringen med Jämställdhetsintegrering i Myndigheter [JiM]. Deras modell och arbete utgår från 
intersektionella teori och  den används i vår studie för att kunna se hur normer kan förstås, samt 
dra kopplingar till förhållanden mellan identiteter, makt och strukturella ordningar ur både ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv inom och mellan grupperna. Modell 3.1 används till-
sammans med motsatsparen mer makt- mindre makt, överordnad- underordnad, priviligierad- 
icke-priviligierad, norm- icke-norm, majoritet- minoritet och överrepresenterad- underrepre-
senterad för att förklara hur olika omständigheter kan länkas och resulterar i inkludering eller 
exkludering. Modellen har anpassats efter förestående studie på så sätt att den har minskats ner 
till att omfatta de kategorier som detta arbete berör. Några av motsatsparen upplever vi stämmer 
bättre överens med vår studies syfte och därmed vara mer applicerbara. Vissa motpoler kommer 
därför att användas mer frekvent än andra.  
  
Modellen visar att inom kategorin genus är den dominant rådande normen manlig och på så vis 
är männen gynnade, medan kvinnor eller de som varken identifierar sig som man eller kvinna 
blir de missgynnade. Samma förklaring gäller resterande kategorier, de som tillhör normen är 
också de som är gynnade och vice versa. Modellen skall ses som ett generellt verktyg med 
en  bred spridning mellan norm och missgynnad. 
 
Modell 3.1. Sambandsmodellen  

Kategori Norm Missgynnad 
Kön Manlig norm Kvinna och personer som definierar 

sig varken som kvinna eller man  
Etnisk tillhörighet Vithetsnorm, etnisk majoritet Etnisk minoritet 
Funktion  Funktionsnorm Personer med funktionsvariation 
Ålder Produktiv ålder Barn och äldre över pensionsåldern 

Kommentar. Bearbetad från JiM (s.5), av Nationella sekretariatet för genusforskning, 2014.  

Motsatsparen används för att förstå hur maktbalansen mellan de olika grupperna statueras uti-
från deras representation och framställning i broschyrerna. Motsatsparen skall ses som motpo-
ler med ett brett spann av dimensioner mellan sig. 
 

Kommentar. Bearbetad från JiM (s.4), av Nationella sekretariatet för genusforskning, 2014. 

 
 
 
 

Mer makt                        Mindre makt  Priviligierad                 Icke-priviligierad 

   
Överordnad                       Underordnad  Norm                            Icke-norm 

   
Majoritet    Minoritet  Överrepresenterad     Underrepresenterad 

   
  

Modell 3.2. Motsatsparen 
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4. Metod och material    
För att kunna besvara frågeställningarna har en kvantitativ innehållsanalys av bilder gjorts med 
hjälp av bildsemiotiken. Det förstnämnda används som grunden till analysen och utifrån det har 
ett kodningsschema och en kodningsmanual skapats. Bildsemiotiken har använts som ett verk-
tyg för att kunna koda bilderna på ett korrekt och transparent sätt. Detta kommer att presenteras 
mer ingående under del 4.2 “Beskrivning av metod och tillvägagångssätt”. Efter det kommer 
metodproblem att diskuteras, men börjar med att redogöra för det empiriska materialet och ur-
valet.  

4.1 Empiriskt material och urval   
Vid framtagningen av tidigare forskning har vetenskapliga artiklar använts. En handplockning 
har sedan skett av de artiklar som bäst behandlar vårt intresseområde och urval har gjorts med 
relevans för vår frågeställning. Materialet har inhämtats genom efterforskning i olika databaser, 
med hjälp av sökord. Då sökningarna inte gav något större resultat på artiklar inom Sverige 
eller där myndigheters framställning av grupperna framkom, valdes artiklar som beskriver 
gruppernas representation och framställning i olika mediala sammanhang. En kategorisering av 
det funna datamaterialet har sedan skett och kopplingar har gjorts till frågeställningen. Sam-
manfattningsvis anser vi att vårt urval av artiklar har gett oss en god grund till faktabaserade 
analysmöjligheter av det valda ämnet.  
  
Det empiriska materialet för denna studie är kommuners turistbroschyrer. Enligt Carlsson och 
Koppfeldt (2012) är en broschyr en typ av reklamkampanj som vill spegla tidens trender, en 
vanlig trend är att ha bilder av familjer med blandad etnisk bakgrund, familjer bestående av 
samkönade personer och människor som befinner sig ute i naturen. Det är nödvändigt att ha i 
åtanke att reklam görs för att på olika sätt locka människor, detta innebär att ett innehåll som 
kan ge en negativ bild av platsen oftast inte fotograferas (Bryman, 2011). Turistbroschyrer val-
des på så sätt ut som material för att de syftar till att representera kommunen i en positiv och 
saluförande bemärkelse, men också som en vistelseort att känna stolthet, tillhörighet och hem-
vist i. Det innebär att det går att utläsa vilka personer som kommunerna väljer att låta represen-
tera invånarna och därmed statuera tillhörighet.  
  
Tio turistbroschyrer har valts ut för analys, dock har det visat sig att flertalet kommuner gått 
samman med närliggande kommuner och tillsammans skapat en gemensam turistbroschyr. 
Detta betyder att i de 10 broschyrerna är totalt 42 kommuner involverade (se bilaga 1). För att 
ta fram jämförbara kommuner har SCBs tabeller över kommuner och invånarantal använts för 
att få fram Sveriges medelkommuner (SCB, 2016c), urvalet har sedan fortsatt systematiskt mot 
ömsom större kommuner, ömsom mindre kommuner. För att materialet ska vara aktuellt har 
kriterier om tillverkningsår lagts till, broschyrer från 2014 och framåt har sorterats ut och gått 
vidare till analys. Att begränsa studien till en specifik tidsperiod är något som Bryman (2011) 
menar är viktigt att tänka på, då det kan påverka resultatet beroende på vilken media som ana-
lyseras. Vissa kommuner av de som är medelstora har inte haft någon turistbroschyr alls och på 
grund av detta inte kunnat vara en del av studien.  
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Sammanlagt är materialet på 472 sidor, där 253 foton analyserats. De foton som granskats är 
de med människor som enligt vår skattning uppfyller kvalificeringskraven för denna studie. 
Kraven är att personerna är över 18 år, är identifierbara bildmässigt, vilket innebär att de måste 
vara så pass synliga att till exempel genus och ålder går att utläsa. I turistbroschyrerna finns 
även reklam för företag, dessa reklambilder har valts bort, då dessa inte är till för att represen-
tera kommunen, utan för att sälja en vara eller tjänst. Materialet har en bred samhällsförankring 
och känns igen av gemene man inom de flesta olika folkliga formationer. Underlaget valdes 
också utefter att det är ett jämförbart material som ger ett resultat som går att sammanställa och 
besvara de ställda frågeställningarna med.   

4.2 Beskrivning av metod och tillvägagångssätt  

Som ovan nämnt används två metoder i denna studie, innehållsanalys och bildsemiotik. Att 
blanda två metoder är något som Hjerm, Lindgren och Nilsson (2015) diskuterar, där en variant 
handlar om att integrera metoderna med varandra. Det innebär att de två metoderna används 
för att komplettera varandra, som leder till att fler aspekter av forskningsfrågan blir belyst. Den 
kvantitativa innehållsanalysen används för att kunna analysera materialet i siffror, vilket är nöd-
vändigt för att kunna ta reda på i vilken utsträckning de olika grupperna är representerade i 
kommunernas broschyrer, samt kunna se mönster för hur de framställs. Bildsemiotiken är ett 
bra instrument för att analysera konst- och massbilder, i föreliggande används metoden främst 
som ett verktyg för att ta fram frågor och nå ett djup i studien.  
  
Bryman (2011) menar att en innehållsanalys kan komma till användning i många olika slag av 
ostrukturerad information, det innebär även visuella bilder. Vid en innehållsanalys är forskaren 
intresserad av det som inte tas upp i lika stor mån som det som faktiskt får utrymme. Metoden 
hjälper forskaren att se i vilken utsträckning de olika samhällsgrupperna representeras och kan 
med hjälp av ett kodningsschema ge en bild av hur situationen ser ut. I en innehållsanalys bör 
forskaren koda bilderna i teman eller ämnesområden utifrån det resultat som är mest intressant 
för studien (Bryman, 2011). I föreliggande studie är det mest intressanta resultatet vad turist-
broschyrerna visar om representation och framställning, vilka på så vis blir några av ämnesom-
rådena.  
  
Ett viktigt steg i en innehållsanalys är kodningen, det som behövs är att utforma ett kodnings-
schema (se bilaga 2) och en kodningsmanual (Modell 4.1). All information som rör studien ska 
föras in i schemat (Bryman, 2011). I denna studie har instruktionerna tagits fram med hjälp av 
bildsemiotiken, där förklaringar för hur en bild bör analyseras, tillsammans med frågeställning-
arna skapat en manual. Enligt Carlsson och Koppfeldt (2012) börjar en analys av en bild med 
en enkel bildbeskrivning utan att tolka vad bilden kan betyda. I denna studie har detta använts 
först genom att personerna på bilderna har räknats utifrån vilken eller vilka av de utvalda kate-
gorierna de tillhör. Bildsemiotiken utgår sedan från tre nivåer: denotativ och konnotativa bety-
delser, samt privata associationer. Då föreliggande studie vill erhålla generaliserbara resultat, 
har privata associationer valts bort, på grund av att det behandlar endast en betraktares associ-
ation till en viss bild. Carlsson och Koppfeldt (2012) menar att dessa associationer inte är lika 
intressanta för en forskare att diskutera, då de sällan har med budskapet från fotografen att göra 
och förklarar heller inte hur bilden verkar i samhället.  
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De andra två nivåerna har varit till hjälp vid utformandet av kodningsmanualen, den första nivån 
är denotation där grundbetydelsen av en bild analyseras, alltså vad eller vem som avbildas, det 
som är uppenbart i bilden (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004). Denotation innebär kortfattat 
det innehåll som direkt kan pekas ut, det som relativt enkelt går att enas om (Carlsson & kopp-
feldt, 2012). I denna studie har detta skapat frågorna kring vilket genus och ålder personen har, 
samt om denna har en funktionsvariation och/eller utgör en etnisk minoritet. Alla dessa variab-
ler är relativt enkla att identifiera, vilket är en grund för att kunna utläsa nivån (Wærn, Petters-
son & Svensson, 2004). Syftet är också att utifrån mer än en identitet se hur personerna fram-
ställs, vilket innebär att vi tittat om personen tillhör mer än en av grupperna. Denna del av 
analysen är möjlig att utföra på ett objektivt sätt, då det går att utläsa dessa delar relativt enkelt 
utan att forskarens egna värderingar läggs in (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004). 
  
Den andra nivån heter konnotation och innebär att forskaren försöker analysera bildens inre 
betydelse, associera bilden med andra saker, ofta är dessa associationer kulturella. Det innebär 
att de är gemensamma för ett kollektiv som till exempel en grupp, familj eller samhällsklass 
(Nordström, 1984). Vi har valt att anpassa denna nivå till vår studie, där frågor som kräver 
tolkning har fått representera konnotationerna. Det är frågor kring vart personen befinner sig, 
vad den gör, om denne är ensam, i grupp eller med familjen och om personen är en front- eller 
bakgrundsperson i bilden, som utgör den konnotativa nivån. Om någon bild uttryckt något mer 
än det vi aktivt tittat efter, har detta lagts till som en kommentar, för att sedan värderas. Dessa 
frågor går djupare än denotationen och kräver att forskarna aktivt tolkar bildernas betydelse. 
Wærn, Pettersson och Svensson (2004) likt Nordström (1984) beskriver tolkningarna som att 
de hänger ihop med forskarens kulturella bakgrund och erfarenheter. De menar att människor 
från liknande kulturer tolkar en bild på ungefär samma sätt, vilket innebär att trots personliga 
tolkningar, kan det representera en större folkmängd. Detta görs mer ingående i studiens analys, 
där kulturella mönster syns.  
  
Alla broschyrer har analyserats separat utifrån manualen, detta för att underlätta analysen, samt 
för att studien blir mer transparent och möjlighet till fördjupning om en viss kommun verkar 
skilja sig från mängden. Efter de enskilda analyserna gjordes en sammanställning av datan, där 
totala antalet, män, kvinnor, etniska minoriteter, personer med funktionsvariation och äldre 
människor räknades samman (se bilaga 3). Detta finns med för att få en bild över hur arbetet 
gått till och för att kunna överskådligt se hur representationen av grupperna ser ut. Bearbetning 
av materialet är en lång process, vilket resulterat i flertalet sammanslagningar och analyser för 
att komma fram till ett bra sätt att presentera resultatet på. Efter att ha sett fördelningen mellan 
grupperna slogs resultatet från varje broschyr ihop och delades upp i dimensionerna genus, 
plats, aktivitet, fokus, konstellation och tillhörighet. När all data var samlad och bearbetad till 
detta format, kunde vi få fram ett resultat och se mönster, som presenteras under “Resultat”. 
Att bearbeta ett material är något som Bryman (2011) menar är nödvändigt för att kunna ge ett 
tydligt resultat. 
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4.3 Kodning 

För denna studie har fyra kodningsscheman (se bilaga 2) för varje turistbroschyr tagits fram, 
samt en kodningsmanual (tabell 4.1) för hur bilderna bör analyseras. Bryman (2011) skriver att 
manualen bör innefatta alla dimensioner som används i processen, samt instruktioner och kate-
gorier som skapats för varje dimension. För att det ska vara möjligt att genomföra en analys 
med flera variabler har ett kodningsschema för varje grupp tagits fram. Detta för att kunna se 
mer än en identitet hos de olika grupperna, samt för att kunna utföra analysen på ett så transpa-
rent sätt som möjligt. Hur människor analyserats i studien presenteras nedan och utgår från det 
Nordström (1984) kallar kulturell tolkning, alltså att generaliseringar gjorts utifrån den kontext 
forskarna och materialet befinner sig i.  
 
I analysen har frågor ställts till bilderna, detta för att kunna skapa de rätta dimensionerna för att 
kunna besvara frågeställningarna. Frågorna är som sagt framtagna med hjälp av bildsemiotiken 
och utifrån dessa skapades kodningsmanualen (Modell 4.1). Frågorna och tabellen presenteras 
här: 
 

• Vilket genus har personen?  
• Vart befinner sig personen?  
• Vilken aktivitet utför personen?  
• Hur mycket fokus har personen i bilden?  
• I vilken gemenskap befinner sig personen?  
• Tillhör personen någon av de specificerade grupperna?  
• Tillhör personen flera grupper samtidigt (identitet)?  

 
Modell 4.1. Kodningsmanual 

Plats 
1. Stadsmiljö 
2. Naturmiljö 
3. Odefinierbar miljö 
Aktivitet 
1. Arbete 
2. Äta 
3. Sport/friluftsliv 
4. Sevärdhet 
5. Shopping/strosa 
6. Evenemang 
7. Ingen 
Bildfokus person 
1. Frontperson 
2. Bakgrundsperson 
Konstellation 
1. Ensam 
2. Grupp (två eller fler) 
3. Familj (sammansättning 
barn o vuxna) 

Genus   
För att kunna identifiera könstillhörighet har genus definieras genom kroppsbygg-
nad och sedan relaterats till de sociala företeelserna femininitet och maskulinitet.  
Etnisk minoritet 
Etnisk minoritet innebär i denna studie personer med utomnordisk bakgrund. En 
person med utomnordisk bakgrund kommer analyseras utefter upplevd hudfärg i 
kombination med ögon- och hårfärg.  
Äldre 
I gruppen äldre räknas personer med en uppskattad ålder kring 65 år och uppåt. 
Kännetecken för äldre personer är grått, vitt eller lite hår, kroppshållning, rynkor 
och hjälpmedel. Dessa kan vara enskilt eller i kombination med varandra. 
Funktionsvariation 
Individer med en psykisk funktionsvariation är svåridentifierade i det bildmaterial 
som denna analys berör. Därför kommer personer med funktionsvariation att iden-
tifieras utefter synliga funktionshinder, till exempel då individen använder sig av 
något slags hjälpmedel.  
Majoritetsbefolkning 
Sveriges majoritetsbefolkning definieras av oss som den befolkning som innehar 
en nordisk bakgrund som utgår från en vithetsnorm. Personerna identifieras utef-
ter hudfärg i kombination med ögon- och hårfärg.  
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4.4 Metodproblem  

Vi är väl införstådda med att den tolkning av de bilder vi synat alltid återfinns i betraktarens 
både medvetenhet och omedvetenhet. Dock har mycket möda lagts på att vrida och vända på 
varje variabel, påstående och motivering av det analyserade materialet. Varje bild har analyse-
rats och bedömts av de båda skribenterna, enskilt, för att sedan sammanställas, detta för att 
minimera subjektiviteten i studien. I en studie där foton analyseras är det viktigt att inte tolka 
dem rakt upp och ner, vilket semiotiken hjälper forskaren med, då den uppmanar forskaren att 
se bakom det som är uppenbart (Bryman, 2011). Då föreliggande studie fokuserar på att se en 
helhetsbild över hur kommuner framställer och representerar människor har fokus lagts på att 
sammanställa flera kommuner i ett resultat. Det innebär att resultatet skulle bli annorlunda om 
studien hade fokuserat på enskilda broschyrer och inte alla tillsammans. Enligt riktlinjer från 
SKL skall kommuner inkludera och representera alla olika samhällsgrupper (SKL, 2012). Där-
för bör inkludering och representation vara en självklarhet i varje kommuns turistbroschyr. 
  
Enligt Bryman (2011) är ett vanligt problem vid analys av fotografier frågan kring representa-
tivitet, detta för att bilder i ett album eller liknande ofta är noggrant utvalda för att representera 
en viss plats eller sak. Detta innebär att en diskussion bör föras kring vad som inte blir fotogra-
ferat. En broschyr är till exempel till för att användas i ett lockande syfte, vilket innebär att 
mindre trevliga situationer inte lär fotograferas, vilket inte alltid speglar verkligheten. De som 
ger ut bilder av olika slag skapar en bild av verkligheten, i alla fall den verkligheten som de vill 
visa (Bryman, 2011). I denna studie har detta övervägts, dock ligger fokuset på att se vem som 
anses tillhöra och representera en kommun, inte vilka platser som besökaren lockas till. Det 
innebär att trots en lockande broschyr kommer en analys av vem som syns och inte kunna visa 
om kommunerna är inkluderande eller inte.  
  
Enligt Eriksson och Göthlund (2004) har semiotikens grundare Roland Barthes varit kritisk mot 
bildsemiotiken, han menar att en bild är mångtydig och oftast behöver den verbala texten för 
att kunna sättas i en kontext. Detta har dock senare bildsemiotiker avfärdat, Leeuwen och Kress 
menar att bilden är en egen enhet och bör på så vis tolkas för sig. De anser att det inte går i 
förhand att bestämma att bildens betydelse är beroende av texten (Eriksson och Göthlund, 
2004). I föreliggande studie har detta tagits fasta på, då texten i broschyrerna ofta inte är kopp-
lade till personerna i fotografierna, utan snarare vill de förmedla en bild av en viss plats eller 
aktivitet. På så sätt har texten ingen större betydelse för det som studien syftar till att ta reda på, 
nämligen vem är det som representeras och hur denne framställs, har det varit fall då det är 
reportage om människor har texterna granskats för att få fram sammanhanget i bilden.  
  
Vi vet om att ingen människa är helt opartisk när reflektioner kring vår omgivning görs. Enligt 
NE (2017b) är subjektiv motsatsen till objektiv och att vara subjektiv betyder att slutsatser dras 
efter egna åsikter och känslor. Därmed kan subjektivitet leda till en individuellt präglad bild 
som därmed kan bli mer eller mindre osaklig. Att kategorisera och generalisera grupper av män-
niskor har varit nödvändigt för att möjliggöra en bildanalys innebär att man sätter människor 
inom vissa ramar, vilket egentligen är tvärtemot vad studien vill visa på. Detta kan vara proble-
matiskt, men vi har varit tydliga vad vi menar och en del av diskussionen kommer att beröra 
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problematiken med att kategorisera människor. Dock har vi försökt vara transparenta med detta 
och menar att de grupperingar som vi gjort utgår från en kulturell synvinkel, vilket har disku-
terats i metoden. 

5. Resultat  
På de 253 foton som analyserats finns det sammanlagt 521 människor skildrade. Nedan kommer 
dessa människor att presenteras utifrån de utvalda grupperna. Alla figurer presenteras i procent. 
Alla figurer visar procenten för kvinnor respektive män separat, då deras totala mängd är jämn 
ansågs detta vara den lämpligaste uppdelningen. Fördelningen mellan kvinnor och män, samt 
mellan de olika grupperna presenteras här: 
 

    
Figur 5.1. Antal kvinnor och män  Figur 5.2. Fördelning av kvinnor och män i grupperna 

Figur 5.1 visar att av totalt 521 personer är 49 procent kvinnor och 51 procent män. Den andra 
figuren visar den totala fördelningen mellan de olika grupperna, uppdelat separat mellan kvin-
nor och män. Figuren visar att männen är fler i alla grupper förutom i majoritetsbefolkningen, 
detta beror på den jämna fördelningen mellan könen.   

5.1 Kvinnor och män 

Resultatet för kvinnor och män kommer presenteras med alla grupper inkluderade, då dessa 
tillhör antingen det ena eller andra genuset. Detta görs för att inte särskilja grupperna, de har 
lika stor betydelse i denna kategori som i de andra. Som figur 5.1 visar är fördelningen mellan 
kvinnor och män i broschyrerna väldigt jämn. 
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Av de kvinnor som återfinns i det 
studerade materialet syns drygt 
hälften av dem i en naturmiljö, 17 
procent av dem i en stadsmiljö och 
29 procent av dem befinner sig i en 
miljö som inte gått att identifiera. 
Liknande siffror ses för männen 
där 59 procent ses i en naturmiljö, 
15 procent i en stadsmiljö och hos 
resterande män har miljön inte gått 
att urskilja. Resultatet visar att det i 
broschyrerna är vanligast att både 

män och kvinnor framställs i en naturmiljö. Det går inte heller att utläsa någon större skillnad 
mellan män och kvinnor när det kommer till odefinierbar miljö och stadsmiljö, marginalerna är 
små. Att det är många personer vars miljö inte går att fastställa innebär att det kan finnas plats 
för tolkning, men bilderna har visat antingen en vit bakgrund eller en bakgrund där man inte 
kan utläsa en specifik plats. 
  
En annan aspekt som granskades var vilken aktivitet personerna utförde på bilderna. I figur 5.4 
visas kvinnors respektive mäns aktivitet:  

Resultatet visar att aktiviteterna mellan män och kvinnor ser någorlunda lika ut mellan variabler 
som sevärdheter, middag/fika och arbete. Dock går det att avläsa att aktiviteter som är mer 
passiva, som evenemang, shopping/strosa, sevärdhet, middag/fika och ingen aktivitet, är störst 
bland kvinnor, där de med ett fåtal procent är fler än männen inom dessa kategorier. I sysslor 
som arbete och sport/friluftsliv är det männen som är flest. Den mest markanta skillnaden ses 
inom sport och friluftsliv där 44 procent av männen syns i samband med denna aktivitet, medan 
siffran för kvinnorna inom sport och friluftsliv inte kommer upp i mer än 33 procent. Därmed 
ses att en något större andel av kvinnorna är passiva på de bilder som de representeras i det 
analyserade materialet. Det går att koppla den vanligaste aktiviteten, sport/friluftsliv till den 
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vanligaste platsen som är naturmiljö. Detta då aktiviteter som cykling, golf, vandring och fiske 
görs i naturen. Personernas identiteter påverkas av vilken aktivitet som de utför på bilderna, 
dock finns det inte utrymme att gå in i detalj på varje person, men som grupp går det att utläsa 
att, som sagt, kvinnor framställs som mer passiva än männen, samt att en vanlig framställning 
inom båda könen är friluftsmänniskor som befinner sig i naturen.  
  
Nästa variabel som tittades på i analysen av broschyrerna var bildfokus, det innebär att perso-
nerna analyseras utifrån var på bilden de befinner sig, om de är frontpersoner och har mycket 
fokus eller är bakgrundspersoner som har lite fokus riktad mot sig. Det innebär att även om 
personen står med ryggen mot kameran kan denne vara en frontfigur om den står centralt i 
bilden och fokus ligger på att förmedla denna person eller dess aktivitet. Av de 258 kvinnorna 
som är med i broschyrerna avspeglas 62 procent av dem som frontpersoner och resten av dem 
som bakgrundspersoner. Detta tyder på att kvinnor har en framträdande roll i en majoritet av 
bilderna. Dessa siffror blir än mer intressanta när de sätts mot männen, där 263 män medverkar 
i broschyrerna, varav 61 procent som frontfigurer och resterande innehar en roll som är mer 
tillbakadragen, vilket innebär att de tolkades som bakgrundspersoner. Resultat redovisar att 
kvinnor och män är i princip helt jämna vad det gäller fokus och uppmärksamhet i kommuner-
nas turistbroschyrer. 
 
I figur 5.5 ses att den vanligaste kon-
stellationen bland både kvinnor och 
män är i grupp, där 67 procent av kvin-
norna och 65 procent av männen syns 
i bilder med flertalet andra personer. 
Det går att dra kopplingar med hjälp 
av kategorin aktivitet att det främst är 
i sammanhang som sport/friluftsliv, 
evenemang, middag/fika och sevärd-
het som personen befinner sig i grupp. 
Vad det gäller de andra konstellation-
erna som ensam eller i familjesam-
manhang är det marginella skillnader mellan kvinnor och män. Där det är några fler procent av 
männen som framställs inom båda konstellationerna. Även inom denna kategori påverkas per-
sonernas identiteter beroende på hur de framställs, framförallt de personer som syns tillsam-
mans i familjesammanhang får en roll som mor- och farförälder, mamma eller pappa, detta kan 
också skapa vissa stereotyper.  

5.2 Etnisk minoritet 

De människor som enligt föreliggande studie definieras som etniska minoriteter representeras 
av 24 individer, sju kvinnor och 17 män, detta innebär att etniska minoriteters representation 
totalt är fyra procent, där kvinnor står för en procent och män för tre procent av alla personer i 
broschyrerna. Vad det gäller kvinnliga etniska minoriteter utgör de tre procent av alla kvinnor 
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(258) i analysen, medan manliga etniska minoriteter utgör sex procent av alla män (263) i stu-
dien. I avsnitten nedan kommer etniska minoriteters plats, aktivitet, fokus i bild och gruppering 
att redovisas. 
  

Figur 5.6 visar att av de sju kvin-
nor som anses tillhöra en etnisk 
minoritet är miljön de befinner 
sig odefinierbar, endast två 
kvinnor befinner sig i naturmiljö 
eller stadsmiljö. Detta skiljer sig 
från männens resultat där den 
vanligaste platsen att befinna sig 
på är i naturmiljö, där drygt hälf-
ten av alla män syns. Cirka en 
tredjedel av männen är på en 
plats som är svår att definiera 
och ett fåtal befinner sig i stads-

miljö. Genom att titta på fördelningen mellan alla män och kvinnor i avsnittet ovanför finns det 
skillnader i hur etniska minoriteter framställs, framförallt vad det gäller kvinnor. Totalt sett var 
den vanligaste platsen för kvinnor i naturmiljö, men det är inget som återspeglas inom denna 
grupp, medan männens siffror stämmer bättre överens med det översiktliga resultatet.  
 

 
Figur 5.7. Etniska minoriteters aktivitet 

Den vanligaste sysselsättningen bland kvinnor ses i figur 5.7 och är arbete, i detta fall handlade 
det om kvinnor som uppträder på en scen och det klassas då som jobb. De andra aktiviteterna 
som kvinnorna utför är evenemang, middag/fika och ingen aktivitet, som i denna studie anses 
vara mer passiva. Detta påverkar såklart vilken plats de befinner sig på och en odefinierbar 
miljö blir ledande. Männens aktivitet skiljer sig från kvinnornas, då majoriteten ägnar sig åt en 
passiv aktivitet, det vanligaste är att de inte gör någon aktivitet alls eller att de äter middag/fikar. 
Detta resultat skiljer sig från hur kvinnor och män framställs generellt i broschyrerna, där re-
sultatet visar att kvinnor i en större utsträckning håller på med passiva aktiviteter. Det är svårt 
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att dra några generella slutsatser gällande gruppen i stort, då deras plats och aktivitet skiljer sig 
mycket åt mellan könen. 
 
När det kommer till etniska minoriteters placering i bilden, om de är frontpersoner eller bak-
grundspersoner visar resultatet att alla kvinnliga etniska minoriteter i det analyserade materialet 
är frontpersoner. De har alla därmed en central roll i de bilder de medverkar i. Vad de gäller 
männen är 65 procent frontpersoner, resterande har en mindre framträdande roll i de bilder de 
medverkar i, ett exempel ä en bild där fyra män sitter på en gräsmatta utan aktivitet eller något 
direkt sammanhang, där fokus inte är riktat mot dem. Då denna grupp innehåller så pass få 
personer är det svårt att jämföra med resultatet för alla kvinnor och män, men det går att se 
likheter i att majoriteten av kvinnor och män är porträtterade som frontpersoner.  
 

 
Den vanligaste konstellationen för både män och kvinnor är i grupp (Figur 5.8 & 5.9). Då kvin-
norna är få är resultatet svårt att generalisera, men ingen bild har visat en kvinnlig etnisk mino-
ritet i familjesammanhang. Däremot har männen setts i bilder med barn och sammanhang där 
åskådaren uppfattar personen som en pappa eller farförälder. Totalt sett är de andra gruppering-
arna, ensam, par och familj jämna hos männen, medan kvinnor i familjesammanhang helt sak-
nas i denna studie. Förutom det, stämmer det generella resultatet inom konstellationer nå-
gorlunda överens med resultatet inom etniska minoriteter.  
  
Efter att ha granskat de olika variablerna har det också gått att utläsa att alla inom gruppen 
etnisk minoritet inte tillhör någon av de andra grupperna som är med i studien, det vill säga 
förutom genus. Det innebär att vi inte kunnat se dem med någon annan identitet än etnisk mi-
noritet, dock, som skrivet ovan är att de aktiviteter och konstellationer de befinner sig i också 
kan påverka vilken eller vilka identiteter de syns utifrån. 

5.3 Äldre personer  

Utav de totala 521 människorna i det analyserade materialet återfanns 90 äldre personer, vilket 
blir 17 procent. Utav dessa äldre personer är 41 procent kvinnor och 59 procent män. Likt et-
niska minoriteter är män mer representerade än kvinnor. Vanligaste platsen för både äldre kvin-
nor (41%) och män (55%) är i naturmiljö. Stadsmiljö är något lägre på 24 procent för kvinnor 
och 19 procent för män. Det betyder att även i denna grupp fanns det många personer vars miljö 
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var svår att avläsa. Detta resultat stämmer bra överens med det generella resultatet som går att 
utläsa för alla män och kvinnor, där de olika platserna stämmer ungefär med antalet procent.  
 

 
Figur 5.10. Äldre personers aktivitet 

Äldres aktivitet visas i figur 5.10 där det går att utläsa att den vanligaste aktiviteten för män är 
sport/friluftsliv, detta stämmer med det generella resultatet som framkommit. Andra vanliga 
aktiviteter för äldre män är sevärdheter och evenemang, efter det kommer middag/fika och ar-
bete, medan ingen aktivitet och shopping/strosa är en ovanlig syssla för dessa män. Vad det 
gäller kvinnorna är de vanligaste aktiviteterna sevärdhet och evenemang, som båda är passiva 
sysselsättningar. Efter det kommer ingen aktivitet och sport/friluftsliv, medan aktiviteter som 
shopping/strosa, middag/fika och arbete inte är vanligt för de äldre kvinnorna. Det som kan 
utläsas av diagrammet är, bortsett från männens höga procent på sport/friluftsliv, att de passiva 
aktiviteterna är de som är vanligast för denna grupp. Det är många äldre som befinner sig på ett 
evenemang eller på en sevärdhet i form av publik, dessa siffror är högre än de generella resul-
tatet för kvinnor som män inom båda aktiviteterna. 
  

Figuren 5.11 visar äldres bildfo-
kus där äldre män oftare syns som 
frontpersoner än vad äldre kvin-
nor gör. Detta betyder att männen 
har mer fokus riktad rakt mot sig 
av vad kvinnorna har. Det är 
också något vanligare att kvinnor 
har en mer tillbakadragen roll i 
bilden än vad männen har. Dock 
går det att utläsa att äldre överlag 
främst gestaltas som bakgrunds-

personer i kommunernas turistbroschyrer. Resultatet för gruppen äldre skiljer sig något mot det 
generella resultatet för bildfokus, där det är vanligast att både män och kvinnor framställs som 
frontpersoner, även om marginalerna inte är så stora. Detta pekar mot att äldre personer inte är 
i fokus på bilderna i samma utsträckning som majoritetsbefolkningen.  
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Den sista delen som analyserats inom 
gruppen äldre är deras konstellation, 
i vilket sällskap de befinner sig på 
bilden. Figuren 5.12 presenterar 
detta. Det syns inga stora skillnader 
inom denna del mellan äldre kvinnor 
och män. Dock kan det konstateras 
att majoriteten av äldre personer be-
finner sig i grupp, medan det är 
mindre vanligt att de befinner sig en-
samma eller i familjekonstellationer. 
Detta resultat stämmer överens med 
den totala sammanställningen över kvinnor och mäns konstellationer.  
  
När alla kategorier är presenterade redogörs nu vilka identiteter som äldre människor kan ses 
utifrån. Det som kunde utläsas ur kodningsschemat är att en äldre man också tillhör gruppen 
funktionsvarierad, annars finns det inga kopplingar mellan äldre och etniska minoriteter eller 
liknande. Fler vinklar på hur äldres aktiviteter, plats och konstellation kan tolkas presenteras i 
avsnittet “Analys”.  

5.4 Funktionsvariation   

Av de 521 människorna i katalogerna fanns det inga kvinnor med funktionsvariation represen-
terade, det återfinns en man som har en synlig funktionsvariation. Denna man ingår också i 
kategorin äldre och gestaltas med en rullator. Mannen med funktionsvariation befinner sig i en 
stadsmiljö där han strosar i staden. Vad det gäller position i bilden är mannen en bakgrundsper-
son, där han finns i bortre delen av bilden, med ryggen mot kameran. Vad det gäller konstellat-
ion går mannen ensam, men det finns andra personer på bilden, dock inte i sällskap med honom. 
Då det endast är en person som tillhör denna grupp i kommunernas turistbroschyrer går det inte 
att jämföra detta resultat med hur det ser ut generellt för kvinnor och män, dock kommer en 
analys för underrepresentationen och vad det innebär att göras under “Analys”. 

6. Analys  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning tillsammans med intersektionell teori att användas 
som redskap för att analysera det framtagna resultatet. Det förestående analysarbetet syftar till 
att resonera kring skärningspunkter mellan olika identiteter och tillhörigheter, samt att synlig-
göra kopplingar och paralleller till kommuners turistbroschyrer angående framställning och re-
presentation. Sambandsmodellen (Modell 3.1) kommer tillsammans med utvalda motsatspar 
(Modell 3.2) att användas som verktyg för att förstå förhållanden mellan identiteter, makt och 
strukturella ordningar. Modellerna som är baserade på intersektionell teori hjälper oss också att 
förstå redan existerande relationer men också för att se om och hur turistbroschyrerna kan tän-
kas bidrar till reproduktion av tillskrivna ordningar, identiteter och maktbalanser. 
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6.1 Representation 

Studiens resultat skiljer sig från vad tidigare forskning kommit fram till om kvinnor och mäns 
representation i mediala sammanhang. Resultatet visar att kvinnor och män är representerade i 
lika stor utsträckning. De båda genusen återfinns också aktivt deltagande i bilderna, siffrorna 
visar också att kvinnor och män får lika mycket fokus i det mediala utrymmet. Detta är ett 
resultat som skiljer sig från Collins (2011) likt Einarsdottir och Jóhannsdottir (2015) som be-
skriver hur kvinnor är underrepresenterade i mediala sammanhang, den sistnämnda redogör för 
hur kvinnor enbart uppnår en representation på 25 procent i medialt utrymme.  
  
Utifrån den modell och de motsatspar som Nationella sekretariatet för genusforskning (2014) 
använder sig av ses att kvinnor och män besitter olika mycket makt. Beroende på ett ursprung 
som inte faller inom normen för majoriteten i samhället ses också att innebörden av ett minori-
tetsursprung genererar mindre makt. Paralleller kan dras från den tidigare forskningen till in-
tersektionell teori där Lykke (2005) beskriver att, utifrån ett feministiskt perspektiv, ses inte 
konstruktioner av sociala och hegemoniska maktförhållanden mellan könen ändras, utan män-
nen ses i ledande maktställningar över tid. Dessa maktförhållanden bedöms fortsätta att verka 
som exkluderande och inkluderande samhällsmekanismer. Motsatta paralleller ses här till det 
resultat föreliggande studie kommit fram till eftersom representationen av de båda könen är 
likställd. Därmed kan de båda könen ses vara jämlika utefter variabler såsom representation, 
antal, norm och ordning, vilka skulle kunna ses som maktskapande faktorer. Denna del av stu-
dien kan därmed stärka de los Reyes och Mulinaris (2005) påståenden om att andra dimensioner 
och sociala relationer bör tas mer hänsyn till, att genus inte alltid skall ses som en övergripande 
faktor. De menar att det sker en överfokusering på könsroller vilket resulterar i en underfoku-
sering på andra sociala relationer. Avvikelser från det jämställda resultat vi funnit inom kate-
gorin genus ses i återstoden av de analyserade grupperna, där kvinnorna i varje grupp är färre 
än männen. 
 
Det är tydligt att etniska minoriteter är underrepresenterade i kommunernas turistbroschyrer då 
de utgör 24 personer, eller fyra procent, av de totalt 521 personer som innefattas i materialet. 
För att sätta deras underrepresentation i ett större sammanhang, används SCBs statistik över 
hur många personer med utländsk bakgrund som bor i Sverige, vilket är 15 procent av befolk-
ningen (SCB, 2016a). Detta innebär att det finns en skillnad på hur representationen ser ut i 
verkligheten och i kommunernas turistbroschyrer. Att gruppen är underrepresenterad stämmer 
överens med Mahtani (2001) samt Sjöberg och Rydin (2014) som visar på att minoriteter re-
gelbundet är marginaliserade, exkluderade och underrepresenterade. Detta gäller både i svenska 
och internationella medier. Dock ses också att kvinnor som tillhör en etnisk minoritet utgör sju 
personer av de totala 24 etniska minoriteterna som ses i materialet, vilket tyder på att de är än 
mer osynliga än männen. Trots det är varken männen eller kvinnorna inom gruppen i majoritet. 
Ur ett intersektionellt perspektiv ses både kvinnorna och männen inom gruppen vara i minoritet 
och blir de därmed underordnade och besitter mindre makt än den generella mannen och kvin-
nan som har en tillhörighet i en majoritetsbefolkningen. I en mer djupgående analys ses paral-
leller kring att en icke-representation också förstärker stereotypisering (Devotta, Wilton & 
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Yiannakoulias, 2013). Reflektioner som grundar sig på tidigare forskning tillsammans med in-
tersektionellt perspektiv, är att turistbroschyrer bidrar till att förutfattade meningar och stereo-
typisering reproduceras genom att underrepresentera personer med etnisk härkomst. Den andra-
fiering som redan återfinns i samhället (de los Reyes och Mulinari, 2005) förstärks genom att 
positiva bilder inte förmedlas. 
  
En infallsvinkel angående den låga siffran av etniska minoriteter i de tolkade turistbroschyrerna 
är att detta kan ha en inverkan på individers igenkännande faktorer och känslor av både nationell 
tillhörighet, samhällstillhörighet och påverka känslan av inkludering i samhällsgemenskapen. 
Ur ett större, strukturellt perspektiv kan en andrafiering ses i att underrepresentera etniska mi-
noriteter i turistbroschyrer eftersom att en spegling av etniska minoriteter skulle kunna ses som 
ett sätt att självklarliggöra deras positioner i samhället i stort. Liknande slutledningar kan dras 
angående människor med funktionsvariationer.  
  
I kommunernas turistbroschyrer tillhör 17 procent personerna gruppen äldre, 41 procent av dem 
är kvinnor och 59 procent är män. Då Sveriges åldrande befolkning över 65 år utgör 20 procent 
av invånarantalet (SCB, 2016b), är de äldre personerna i studien representerade utefter den del 
av befolkningen de utgör. En skillnad i fördelningen mellan kvinnor och män ses inom även 
denna grupp, där kvinnor, likt gruppen etniska minoriteter, är något färre än männen. Detta är 
något som forskarna Bai (2014) samt Fealy, McNara, Treacy och Lyons (2011) också hittat, 
där de skriver att äldre är underrepresenterade och att äldre kvinnor ses mindre i media än män-
nen. Resultatet betyder att gruppen i sin helhet är representerad i en utsträckning som stämmer 
överens med landets invånarantal, men det ses överlag att äldre kvinnor är något mindre repre-
senterade och är därför inte jämställda männen inom gruppen. Krekula, Närvänen och Näsman 
(2005) beskriver hur ålder relaterat till livsförlopp interagerar med kön, men att det ser an-
norlunda ut för män och kvinnor. Den förminskade maktställning som äldre kan ses ha i en 
bredare samhällskontext, genom att vara i icke-produktiv ålder (Nationella sekretariatet för ge-
nusforskning, 2014), kan också ses utifrån att äldre kvinnor innehar en än lägre position då det 
gäller makt. 
  
I det analyserade materialet finns det en man, men ingen kvinna, med en funktionsvariation 
representerad. Mannen som även tillhör gruppen äldre, är avbildad med en rullator och är inte 
bildens huvudperson då han ses bakifrån i ett av hörnen på en mindre bild. Resultatet talar sitt 
tydliga språk, människor med funktionsvariation finns i stort sett inte representerade i det 
material vi tagit del av., något som kan bekräftas i tidigare forskning av Devotta, Wilton och 
Yiannakoulias (2013). De menar också att media har en viktig roll att spela i representationen 
av funktionsvarierade då deras uppgift som informationskanal är att lyfta fram och reproducera 
samhällsnormer och attityder. I föreliggande studie verkar inte detta vara något som kommu-
nerna tänkt på när de skapat sina turistbroschyrer. Det uppstår också frågor om den avbildade 
mannen bör kategoriseras som en individ med funktionsvariation eftersom nedsättningen kan 
antas bero på ålder. Varken funktionsvarierade kvinnor eller män är i majoritet, utan är under-
representerade i det samhälle de lever i.  
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Enligt en intersektionell analys sprungen ur feminism skulle den avbildade mannen med funkt-
ionsvariation i vår studie befinna sig i en gynnad position som genererar makt då det gäller 
dimensionen genus eftersom det finns en manlig norm där kvinnor, eller personer som inte 
känner sig identifierbara med något av könen, är missgynnade (Nationella sekretariatet för ge-
nusforskning, 2014). Dock ses mannen i studien tillhöra både gruppen äldre och funktionsvari-
ation, vilket skulle kunna innebära att han är underordnad i maktsystemet, icke-priviligierad, 
tillhör en icke-norm, är i minoritet som funktionsvarierad och dessutom är underrepresenterad 
i broschyrerna. Trots detta befinner han sig i en kontext där han tillhör en etnisk majoritet. 
Genom att vara missgynnad och underställd inom de ovan nämnda områdena skulle denne in-
divid kunna klassificeras som underställd flertalet kvinnor, detta i enlighet med Barons (2008) 
resonemang om att olika grader av makt finns för olika maskulina identiteter. För att applicera 
analysen ett steg till kan en koppling ses till att individer med funktionsvariation är en icke-
majoritet som utgör en icke-norm i samhället och därmed inte representeras i kommuners tu-
ristbroschyrer. Ovan nämnda aspekter spelar roll för den strukturella makt gruppen kan antas 
inneha.  

6.2 Framställning  

6.2.1 Plats, aktivitet och bildfokus  
Utifrån de broschyrer som analyserats kan generella slutsatser fastställas om att alla kommuner 
presenterar och framhäver lokala naturmiljöer. Naturmiljön på bilderna vill förmedla upplevel-
ser av både lugn och ro, samtidigt som många av dem påvisar aktiviteter. Tillsammans åter-
speglar variablerna nöje, hälsa och vitalitet genom en familjär samhörighet, där alla kan delta. 
Bilderna från naturen framställer kommunerna som både trivsamma, och upplevelseberikande 
vilket är säljande faktorer. Kopplingar kan dras till den allmänna uppfattning om att Sverige är 
ett glesbefolkat land där tillgången till naturen är något positivt. Barnum och Zajicek (2008) 
menar att människor med låg socioekonomisk bakgrund inte har samma tillträde till naturen 
eftersom medel att transportera sig ofta saknas. Vår upplevelse är att den valda platsen tillsam-
mans med en aktivitet förmedlar ett speciellt budskap och tillhörighet för de individer som kan 
identifiera sig genom bilderna. För resten av befolkningen skulle bilderna istället kunna ses 
exkluderande.  
 
Collins (2011) beskriver hur kvinnor framställs som mer passiva än män, att de oftare har en 
mer underordnad och tillbakadragen roll i den mediala framställningen, samt att de framställs 
på ett mer negativt och stereotypt sätt. Detta är inte något som föreliggande studie pekar på, 
utan tvärtom om är det en samstämmig framställning av kvinnor och män som ges. Att analy-
sera deras aktiviteter påvisar att de framställs utifrån likvärdiga premisser, även om de ses i mer 
eller mindre aktiva sysslor och göromål är marginalerna små, därmed är inte denna del av re-
sultatet överensstämmande med det tidigare forskning beskriver. En liten skillnad i framställ-
ningen kan antydas i aktiviteten sport/friluftsliv, där männen är något fler, men det är i den 
utsträckningen att kommunernas turistbroschyrer inte kan anses bidrar till att rangordna män-
niskor utifrån genus inom kategorin kvinnor och män.  
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Ett resonemang kan föras kring kvinnor och mäns mer eller mindre underordnade, genom att 
titta på vilket fokus personerna har i bilderna, dock visar föreliggande studie att det inte finns 
någon större skillnad. Den jämna representation av kvinnor och män som ses i materialet kan 
därmed inte heller påstås bidra till den ojämlikhet könen antas besitta inom den gren av inter-
sektionell teori som, enligt Lykke (2005), ses innefatta mer feministiska strömningar. Med hän-
visning till vårt resultat går det inte heller att dra några generella paralleller mellan olika genus 
och makt. Skillnaderna i vårt resultat och den tidigare forskningen, kan tänkas bero på att den 
tidigare forskningen till viss del består av internationell forskning där länder har kommit olika 
långt vad det gäller jämställdhet. En annan anledning skulle kunna vara att implementeringen 
av ett jämställdhetsperspektiv kommit så pass långt i kommunerna att det nu börjar få ett visuellt 
genomslag.  
 
Rörande aktivitet och etniska minoriteter visar resultatet att den vanligaste aktiviteten för kvin-
nor är arbete, i detta fall handlar det om scenframträdande. Detta innebär också att de är front-
personer i bilderna, något som inte stämmer med Collins (2011) artikel, där kvinnor främst har 
en passiv och mer underordnad roll. Däremot stämmer det överens med vad Mahtani (2001) 
beskriver angående att etniska minoriteter stereotypiseras som bland annat artister. Det fåtalet 
kvinnor som tillhör etniska minoriteter framställs inte heller i naturmiljö utan istället i en vad 
vi kallar oidentifierbar miljö, som består av bilder utan kontextförankring. Detta kan ses som 
en avidentifiering av kvinnorna vilket också bidrar till att reproducera samhällsattityder av “vi 
och dem”. 
  
Männen som tillhör gruppen etnisk minoritet avbildas oftast, precis som majoritetsbefolk-
ningen, i en naturmiljö. De vanligaste aktiviteterna för dessa män är främst passiva, som att 
vara publik på ett evenemang, äta middag och shoppa/strosa, enbart två män har sport/friluftsliv 
eller arbete som aktivitet. Fyra män av männen ses sitta utan aktivitet på en gräsmatta. Männen 
ses inte aktivt delta i samtal eller dylikt de befinner sig inte heller i bildens fokus. Upplevelsen 
är att männen tillskrivs få identiteter på bilden. Detta skiljer sig gentemot resterande manlig 
norm vars största aktivitet är just sport/friluftsliv. Detta visar att männen avbildas olika bero-
ende på om vederbörande tillhör en etnisk majoritet eller ej. Barron (2008) har en åsikt om att 
maskulinitet bör uppmärksammas för att ses i ett större perspektiv och att olikheter i typer av 
manligt genus bör diskuteras. Författaren menar att maskulinitet kan ses olika i relation till 
varandra och att det finns en underordning och en dominans mellan olika typer av maskulini-
tet. Detta är något som kan utläsas i vår studies resultat där män av etnisk minoritet framställs 
som mindre verksamma och företagsamma genom att inte i lika hög grad vara aktiva som män 
av etnisk majoritet. Vilket i en förlängning kan innebär att deras maktställning inte kan likställas 
med redan vedertagna och existerande norm tillhörande befolkningsmajoriteten. 
 
Den man som avporträtteras med en rullator upplevs passivt gående och är inte i fokus då han 
är på väg bort från kameran. Eftersom han går ensam och har ryggen mot mottagaren, sker en 
slags avidentifiering. Snowden (2012) beskriver hur människor som avviker från samhällsnor-
men, som funktionsvarierade, får lite utrymme i media, vilket kan innebära att stereotyper för-
medlas och grundläggande värderingar inte upprätthålls. Detta styrker Grönvik och Söder 
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(2008) som menar att gruppen funktionsvarierade inte är en kategori utefter de flesta kan iden-
tifiera sig och särskiljer sig därför från de andra dimensionerna inom intersektionell teori. I 
dimensionerna kön, sexualitet, klass, etnicitet och ålder finns en tillhörighet för de flesta män-
niskor, därför ser författarna att människor med funktionsvariation är fortsatt underordnade i 
det rådande samhällssystemet. Forskarna Devotta, Wilton och Yiannakoulias (2013) ser en för-
ändring i hur personer med funktionsvariation numera beskrivs i mediala sammanhang utifrån 
fler identiteter och därmed inte bara utifrån funktionsvarierades situation. Under senare år be-
skrivs de också utifrån till exempel familjestatus. Då vårt analyserade material endast innefattar 
en individ med funktionsvariation, har vi svårt att jämföra detta med resultatet som framkommit 
i den tidigare forskningen. Genom vår studie kan konstateras att funktionsvarierade inte finns 
representerade i det analyserade materialet och alltså inte heller gestaltas i kommunernas turist-
broschyrer. 
 
Inom gruppen äldre människor visar resultatet att männen har högt deltagande inom sport/fri-
luftsliv även om gruppen generellt skildras mer passivt än den yngre befolkningen. De äldre 
kvinnorna som porträtteras i broschyrerna ses i större mån vara passiva än männen. I resultatet 
ses också att kategorin äldre flitigt avbildas i grupp och många gånger i ett sammanhang som 
publik på ett evenemang, vilket också har resulterat i att de oftare ses som passivt deltagande i 
bilderna. Detta stämmer överens med Bai (2014) och Fealy, McNara, Treacy och Lyons (2011) 
forskning som visar att dominerande uppfattningar kring äldre personer är just att de är mer 
passiva, ofta i form av att de är svaga och har nedsatt psykisk eller fysisk hälsa. Trots att dessa 
tillstånd inte har gått att utläsa från föreliggande studies resultat, kan en person som utför en 
passiv aktivitet ses som mindre energisk och kraftfull, vilket skulle kunna härledas till Krekula, 
Närvänen och Näsman (2005) som diskuterar ålderism. Författarna menar att ålder påverkar 
maktordningen och att medelålders individer har inflytande och auktoritet, vilket minskar med 
tilltagande ålder. Å andra sidan kan de äldre som representeras i materialet ses som priviligie-
rade då de framställs inom en funktionsnorm som gynnar dem i en maktposition, alltså utan 
funktionsvariation och att de inte tillhör någon etnisk minoritet. Detta är också sett ur ett makt-
perspektiv något som ger mer styrka och makt åt gruppen äldre inom en vithetsnorm men tvär-
tom förminskar och utestänger äldre människor av minoritetsursprung och funktionsvariation.  

6.2.2 Konstellation och identitet  
Den vanligaste konstellationen för både kvinnor och män är i grupp, inom familjesammanhang 
är det 16 procent av kvinnorna och 17 procent av männen som framställs. Ett intressant resultat 
då Collins (2011) menar att en vanlig bild av kvinnor är just som fruar eller föräldrar, något 
som detta resultat motsätter sig.  
  
Mahtani (2001) menar att etniska minoriteter får litet medialt utrymme och att när de väl är 
representerade är det ur en negativ eller problematisk vinkel. Angående framställningen av et-
niska minoriteter, märks det i vår studie att den vanligaste konstellationen för både män och 
kvinnor är i grupp, endast en av de sju kvinnorna tillhör en annan konstellation, i detta fall 
avbildas kvinnan ensam. Av männen syns 64 procent i grupp, 18 procent ensamma och reste-
rande 18 procent i familjekonstellation. Resultatet visar att det inte är skillnad på vilken kon-
stellation etniska minoritet framställs inom i jämförelse med det generella resultatet för män 
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och kvinnor. Sjöberg och Rydin (2014) beskriver ett fokus där en andrafiering bottnar sig i att 
invandrarnas hemländer, medialt framställs mindre civiliserade än det västerländska sam-
hällena. I kommunernas turistbroschyrer har det inte gått att urskilja stereotypa bilder av etniska 
minoriteter. Detta hänger också ihop med det faktum att gruppen är underrepresenterad och att 
det då är färre bilder att analysera. Vid en högre representation hade resultatet angående stere-
otyper kunnat se annorlunda ut. 
  
Devotta, Wilton och Yiannakoulias (2013) menar att informationskanaler har en viktig funktion 
att fylla då det gäller uppkomsten och reproduktionen av samhällsattityder och normer. Detta 
är något som också diskuteras inom intersektionell teori. Inom det ses vikten av att människor 
ses med multipla identiteter och att detta synsätt förhindrar att människor tillskrivs stereotypa 
identiteter (Grönvik & Söder, 2008). Då de analyserade kommunerna inte representerar män-
niskor med funktionsvariation kan detta ses som problematiskt eftersom det enligt författarna 
kan leda till stereotypisering. Likväl är etniska minoriteter underrepresenterade vilket gör att 
kommunerna bidrar till att de ses som en icke-norm i samhälle. Utifrån ett perspektiv angående 
olika identiteter ses att ytterligare tillhörigheter kan ges till människor som är födda eller har 
ursprung i ett annat land. De kvinnor som besitter olika identiteter och som kan klassas vara 
samhällsmajoritet ses vara likställda männen i både representation och framställning. Däremot 
är det uppenbart att kvinnor som innehar någon form av minoritetsidentitet, som människor 
med funktionsvariation, etniska minoriteter och äldre, inte är det.  
  
Studien visar att äldre personer framställs i samband med evenemang, i ett större publikhav och 
inte i familjesammanhang, vilket gör att äldre avidentifieras och tillskrivs färre identiteter än 
yngre människor gör. Yngre människor ses ofta utifrån en roll som förälder och upplevs tillhöra 
en grupp som skulle kunna beskrivas som en normtillhörighet i samhället, familjen. Hade de 
äldre i denna studie avbildats på liknande sätt, som mor- eller farföräldrar hade de genast fått 
fler tillhörigheter som enligt normen ger fler positiva markörer istället för att upplevelsen kan 
ge en ”vi och dem” känsla.  
  
Fealy, McNara, Treacy och Lyons (2011) beskriver hur tidigare forskning visar på att när äldre 
personer representeras i media, är det med stor sannolikhet i form av en vit man och inte till 
exempel en etnisk minoritet. Detta är något som bekräftas av vår studie då vi varken sett någon 
man eller kvinna som är äldre som tillhör en etnisk minoritet. Ur ett intersektionellt perspektiv 
ses som att dessa människor besitter mindre makt än normen. Detta då äldre etniska minoriteter 
innehar flera av de dimensioner som kan ses föranleda mindre grad av social och strukturell 
makt. Utifrån vårt resultat kan en viss underordnad gestaltning av äldre ses, då de tillskrivs färre 
identiteter, samt att gruppen kvinnor är extra missgynnade. Gruppen äldre som totalt är 20 pro-
cent (SCB, 2016b) av landets befolkning kan inte ses som en majoritetsgrupp men representeras 
ändå i materialet utifrån sin mängd. Det kan därför inte ses ur ett intersektionellt perspektiv att 
äldre är underrepresenterade eller direkt ses som icke-privilegierade utifrån representation i 
kommuners turistbroschyrer. 
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7. Slutsatser och avslutande diskussion   

7.1 Representation  

Vi kan konstatera att det i kommuners turistbroschyrer, inom kategorin genus, inte finns skill-
nader mellan kvinnor och män då det handlar om att vara mer eller mindre privilegierade och 
representerade. Detta tar dock sin vändning när fler variabler som etnicitet, ålder och funktions-
variation läggs till och grupperna istället ses utifrån olika identiteter som berör och korsar 
varandra. Utifrån de turistbroschyrer som analyserats är män mer representerade än kvinnorna 
i alla grupper förutom kategorin genus.  
  
Både etniska minoriteter och personer med funktionsvariationer är underrepresenterade. Endast 
24 av 521 personer ses vara av etnisk minoritet. Enbart en individ med funktionsnedsättning 
finns gestaltad i det analyserade materialet. Denne man tillhör också gruppen äldre och har 
kanske en större tillhörighet i gruppen äldre då hans funktionsvariation är tillkommen på grund 
av ålder. Därmed finns inga människor med funktionsvariation representerade. Äldre finns re-
presenterade utefter den andel de utgör av landets befolkning. Antalet äldre män ses vara i ma-
joritet och är ungefär 20 procent fler än kvinnorna.  

7.2 Framställning   

Den plats som alla kommuner upplevs vilja framhäva och beskriva allra mest i sina broschyrer 
är naturen. Vår studie påvisar att inom kategorin genus gör kvinnor och män i det närmaste 
samma aktivitet på bilderna och i lika stor utsträckning, dock är aktiviteten sport/friluftsliv do-
minerad av männen. Resultatet visar på att det är fåtalet fler män än kvinnor som ses i familje-
sammanhang, vilket bestrider tidigare forskning angående hur kvinnor oftare framställs som 
fruar och mammor än vad männen framställs som pappor. Gestaltningen av kvinnor och män i 
turistbroschyrerna ses annars som likställd beträffande bildfokus och plats.   
  
Inom de andra grupperna framställs kvinnor tillhörande en etnisk minoritet främst i fokus och 
i arbete, vilket skiljer sig från kvinnor överlag. Även männen som tillhör en etnisk minoritet 
skiljer sig från normen, där normen är att utföra någon sport/friluftsliv aktivitet, grupp ses utföra 
någon av de mer passiva aktiviteterna. De slutsatser som kan dras handlar om att män av etnisk 
minoritet framställs som mindre verksamma genom att inte vara aktiva i lika hög grad som män 
av etnisk majoritet. Det har dock inte gått att urskilja några stereotypa bilder av etniska mino-
riteter, då de framställs i samma konstellation som majoritetsbefolkningen, dock är ingen 
kvinna framställd utifrån ett familjeperspektiv, vilket avviker från normen.  
  
Då endast en person med funktionsvariation hittats i materialet, går det inte att dra några gene-
rella slutsatser kring denna grupp. Äldre personer framställs i större utsträckning, men de ses 
vara mer passiva än den yngre majoritetsbefolkningen, där framförallt äldre kvinnor ses som 
passiva. Slutsatsen är att kvinnor av icke-norm och icke-majoritet, alltså redan svaga grupper, 
framställs som mer passiva än kvinnor som tillhör en majoritetsbefolkning.  
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Sammanfattningsvis upplever vi att kommunerna vill visa upp sin ort och befolkning i ett sam-
manhang som innefattar samhörighet i naturmiljö. Det är både positivt och oroväckande när 
resultatet om kvinnor och män presenteras. Ett jämställt resultat syns inom majoritetsbefolk-
ningen och genus, medans det ur de andra grupperna framträder en manlig dominans i repre-
sentationen. Det är kvinnor och män som tillhör en vithetsnorm, i produktiv ålder och funkt-
ionsnorm som främst gestaltas i materialet. Slutsatsen blir att marginaliserade grupper ofta till-
skrivs färre och mer underlägsna identiteter vilket gör att de framställs underordnade. Märkligt 
är att kvinnor, bara för att de tillhör en minoritetsgrupp, hamnar i en mer underordnad position 
och inte framställs likvärdigt med kvinnor som tillhör en vithetsnorm. Intressant är också att 
vända på resonemanget och ponera att den ledande normen i samhället istället var kvinnlig och 
att den manliga normen var icke-norm och att männens framställning därmed kunde få en mer 
nedtonad roll istället för att kvinnorna framhävs och tar mer plats. Kanske hade det då funnits 
mer utrymme för marginaliserade grupper att både synas och få mer utrymme. 

7.3 Avslutande diskussion  

Under arbetets gång har meningar ändrats och diskussioner framkommit, både kring vilka me-
toder som är lämpligast, vilka frågor som är relevanta och hur resultatet bäst kan analyseras. En 
av de största utmaningarna har varit att finna ett rättvist och icke-stereotypt sätt att definiera 
grupperna på. Att bedöma människor utifrån yttre attribut som till exempel hår- och hudfärg är 
känsligt och kan uppfattas vara icke-politiskt korrekt. Detta är också en av studiens svagheter, 
trots att vi anser att analysen av bilderna kan dupliceras finns det alltid ett tolkningsutrymme 
som är svårt att undgå. En annan svårighet i studien den är kategoriseringen av individer som 
görs, dock är den tvungen att göras för att kunna genomföra kodningen av bilderna. Kategori-
sering har också varit nödvändig utifrån ett analytiskt perspektiv, vilket är problematisk, då det 
intersektionella perspektiv vilken använts som analysredskap, motsätter sig den stereoty-
pisering, avidentifiering och generalisering, som en kategorisering utgör.  
  
Området vi valt att analysera är känsloladdat och därför svårt, vilket gör vår studie än viktigare. 
Vår forskning är viktig då den lyfter frågan om hur och vem kommunerna väljer att visa upp 
och på så sätt vem som tillåts känna tillhörighet. Vi anser att diskussionen om representation 
och framställning av olika människor i institutioners material är alltför grundläggande och an-
gelägen för att inte avhandlas. För att nyansera rådande samhällsdebatt behövs mer forskning 
inom området. Vår studie bidrar till debatten på kommunal nivå, en diskussion som bör föras 
angående normer och värdering. Vad är egentligen kommuners ansvar för att individer inte 
skall stereotypiseras och att negativa attityder reproduceras i samhället? Kan kommuner genom 
en rättvisare representation och framställning bidra till att uppfattningar kring alla människors 
lika värde stärks? 
  
För vidare utveckling av denna studie hade det varit intressant att göra en nationell undersök-
ning som inkluderar alla kommuners turistbroschyrer, för att få en än mer heltäckande bild över 
hur representationen och framställningen ser ut. Ett annat alternativ hade varit att intervjua de 
människor som har i uppdrag att välja ut underlag för kommuners turistbroschyrer, för att förstå 
hur de arbetar med frågorna kring representation och framställning av olika samhällsgrupper. 
Det hade också varit intressant att få ta del av deras tankar kring resultatet och om detta är något 
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de själva reflekterat över. Vi har märkt att det överlag är svårt att hitta forskning angående 
kommuners offentliga bildmaterial. En annan forskningsstudie skulle kunna utföras mer djup-
gående och kontextuellt på färre kommuner. Detta för att sedan kunna härleda materialet till 
kommunens specifika data såsom till exempel andel äldre, funktionsvarierade och människor 
med etnisk minoritet. Dock anser vi att kommunerna alltid ska arbeta värdegrundsbaserat, obe-
roende av hur just deras kommun ser ut befolkningsmässigt. För precis som SKL (2012) skriver 
bör kommunerna uppnå en social sammanhållning genom att skapa broar mellan olika gruppe-
ringar i samhället. 
  
I vår studie ses att människor som tillhör en minoritet inte representeras och framställs utifrån 
samma självklara sätt som majoritetsbefolkningen. Vad kan det bero på att så få etniska mino-
riteter och människor med funktionsvariation representeras och framställs i kommunernas tu-
ristbroschyrer? Är de samhällsgrupper som inte anses saluföra kommunen gentemot den till-
tänkta besöksnäringen? Eller anses dessa människor inte åka på semester i lika stor omfattning 
som majoritetsbefolkning och därför inte ses som en potentiell konsument? Detta skulle kunna 
vara ett svar på varför broschyrerna inte upplevs vare sig vara riktade till eller representera 
dessa individer. Andra syften med en turistbroschyr kan tänkas vara att locka nya invånare och 
arbetskraft till kommunerna. Vår reflektionen är att broschyrerna antagligen lockar den majo-
ritetsbefolkning den representerar. Resonemanget resulterar i ännu en fråga: har kommunerna 
ett ansvar i att representera olika marginaliserade grupper för att förmedla alternativa och posi-
tiva bilder som stärker en kollektiv och hållbar gemenskap? 
  
Ur ett intersektionellt perspektiv kan kommuner, som institution, ses besitta hög grad av makt. 
Det är kommunen som bestämmer vilken del av befolkningen som skall representeras i deras 
utvalda material. Vilken grad av inkludering kan kommuner säga sig bidra med om inte alla 
olika identiteter och grupper av invånare gestaltas och framställs jämlikt? Följer kommunerna 
SKLs riktlinjer för att motverka diskriminerande särbehandling? En positiv utveckling är att 
Sveriges kommuner ses genom turistbroschyrerna, arbetar utefter ett jämställdhetsperspektiv. 
Ytterligare insatser behöver göras för att stärka en hållbar utveckling som i stort handlar om 
jämlikhet. Ur ett inkluderings- och integrationsperspektiv är kollektiva förespeglingar om ett 
gemensamt “vi” nödvändiga för att stärka en socialt hållbart samhälle. SKL är tydliga med att 
kommunerna behöver visa på och ta ställning för ett breddat integrationsperspektiv, som inne-
fattar olika grupperingar av samhällsmedborgare, för att få till stånd en sammanhållning och 
delaktighet (SKL, 2012). Turistbroschyrerna kan därför inte bara ses som en kommersiell re-
klam utan behöver också förstås utifrån den representativa del av orten den utgör. En kommunal 
angelägenhet borde vara att varje medborgare skall känna sig delaktiga då det bästa och mest 
positiva av orten visas upp. För inte kan det väl finnas delar av befolkningen som inte är repre-
sentativ och därmed förtjänta av att bli förbisedda?  
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9.2 Bilaga 2: Kodningsschema 
Modell 9.2. Kodningsschema  

Genus 
Genus Antal Plats Aktivitet  Bildfokus Konstellation Kommen-

tar 
Kvinna       
Totalt:       
Man       
Totalt:        

Etnisk minoritet   
Genus Antal Plats Aktivitet Bildfokus Konstellation Äldre Funktionsvariation  Kommentar 
Kvinna         
Totalt:         
Man         
Totalt:         

Äldre 
Genus Antal Plats Aktivitet Bildfokus Konstellation Etnisk 

minoritet 
Funktions-variat-
ion  

Kom-
men-
tar 

Kvinna         

Totalt:         
Man         
Totalt:         

Funktionsvariation 
Genus Antal Plats Aktivitet Bildfokus Konstellation Äldre Etnisk mi-

noritet 
Kom-
men-
tar 

Kvinna         

Totalt:         
Man         
Totalt:         
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9.3 Bilaga 3: Sammanställning av kommunerna  
Modell 9.3. Sammanställning av kommunerna  

Kommun Antal perso-
ner, kvinna, 
(man) 

Antal äldre, 
kvinna, 
(man) 

Antal etniska mi-
noriteter, 
kvinna, (man) 

Antal personer med 
funktionsvariation, 
kvinna, (man) 

Övriga (alltså antalet 
kvinnor/män utan de 
olika grupperna) 

Älmhult 13 (15) 1 (2) 1 (3)  11 (10) 

Hammarö 4 (5) 0 0 (1) 0 (0) 4 (4)  

Vimmerby 17 (24) 3 (2) 0 0 14 (22) 

Tjörn mfl. 32 (22) 3 (5)   29 (17) 

Höör mfl. 15 (28) 2 (6) 0 (4) 0 13 (18) 

Flen mfl. 74 (56) 18 (16) 2 (5) 0 (1) 54 (34) 

Åsarp mfl. 7 (14) 0 (2) 0 0 7 (12) 

Falun mfl. 50 (47) 3 (5) 0 (1) 0 47 (41) 

Uppland, 
Knivsta mfl. 

37 (47) 7 (15) 4 (3) 0  

Sölvesborg 7 (5) 0 0 0  

Totalt: 258 (263) 
100% (100%) 

37 (53) 
14% (20%) 

7 (17) 
3% (6%) 

0 (1) 
(1%) 

214 (192) 83% (73%) 

Totalt: % 521 100% 7% (10%) 1% (3%) (1%) 41% (37%) 

 

 


