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Abstract 

Sara Jäderklint och Mikaela Lundh, 2012  

Titel: OKEJ MED GAY  

Titel på engelska: OKEY TO BE GAY  

 Högskolan i Halmstad. 

  

Syftet med vår studie var att belysa det faktum att homosexuella är en utsatt grupp som 

diskrimineras och om denna problematik möjligen kan förändras med hjälp av företags 

öppenhet. Vi har i vårt arbete både vänt oss till stora och minde företag för att få deras tankar 

kring hur problemet ser ut och se om företagen anser att de genom sitt sociala inflytande 

påverka andra genom den position de tagit på marknaden. Vi har tittat på hur de olika 

företagen ser på reklam och hur det kommer sig att de valt att uppvisa sig på det sätt de gjort. 

Genomförandet av studien har skett genom intervjuer med olika företag där företagens tankar 

och attityder står i fokus. Resultatet visade tydligt att alla företag känner att det är viktigt med 

fler företag som visar sig gay-vänligt och att deras ställningstagande kan bidra till ökad 

tolerans. Med hjälp av teorier och begrepp som, intrycksstyrning, rollteori, hyperrealitet, 

konsumtionsliv och queerteori, kommer vårt analysarbete fram till att med fler företag som 

väljer att exponera homosexualitet i media så kan toleransen faktiskt öka, företagen kan med 

hjälp av sin status och position bidra till att individers intryck ändras och får en mer gay-

vänlig attityd. 
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Förord 

TACK! 

Vi vill börja tacka alla våra respondenter som har tagit sig tid att ställa upp på intervjuerna. 

Cleas Pellvik på Ving, tack för ditt engagemang och för att du ställde upp när inga andra 

reseföretag ville. Emma Bergkvist på SOVA, Tack för att ni med så kort varsel kunde ställa 

upp på en intervju och besvara våra frågor. Tack till Annika Lundgren Thomsson Chef på 

hotell Oden för att ni ägnade tid att hjälpa oss och även försökte få fler att svara. Stort tack till 

personalen på café Muren och Strauss blommor som tog sig tid att svara på våra frågor när vi 

stormade in i era lokaler helt oanmälda.  

Vi vill också tacka vår handledare Åke Nilsén för alla sina synpunkter och bollande av idéer, 

det har varit till stor hjälp i vårt arbete.  
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1. Inledning 

”Det var ett par år sedan jag uppmärksammade det för första gången. I tunnelbanan, just 

hemkommen från en utlandsresa, möttes jag av en jättelik affisch med två slanka kvinnor som 

kysste varandra. Jag hastade förbi, stannade upp och backade tillbaka. Jodå, de var kvinnor 

båda två, inte en kille med långt hår. Jag log lite för mig själv och åkte hem.”
1
 

Vi vill med vår studie undersöka om företagen anser att det är viktigt att de använder sina 

marknadskrafter för att framhäva en grupp människor som, vi fortfarande anser är en 

diskrimenarad grupp i samhället. Vi tycker att det är en intressant sociologisk problematik 

som behövs belysas mer för att samhället ska bli mer accepterande gentemot HBT-personer. 

Då vi anser att det är viktigt att just belysa problematiken med att samhället har en för låg 

förståelse och acceptans för denna grupp så valde vi att göra vår C-uppsats om detta ämne. 

En annan anledning är också att det knappt finns någon forskning om hur företagens 

marknadskrafter kan leda till en ökad förståelse och acceptans för HBT-personer. 

Vi tycker att i det moderna svenska samhället finns en mängd olika grupper som samhället 

anser vara annorlunda och avvikande. Dessa grupper beter sig inte som ”den normala 

svensken” utan avviker i olika former. Dessa grupper som är avvikande från ”den normala 

svensken” har en tendens att bli diskriminderade av samhället, enligt vår tolkning. Det som 

avviker kan vara antingen en annan religös övertygelse, en annan sexuell läggning med mera. 

Vi har valt att fokusera på just den grupp männsikor som har en annan sexuell läggning än 

vad som räknas som det normala. Inom denna grupp finns homosexuella, bisexuella samt 

transexuella. Anledningen till att vi valt just denna ”diskriminerade gruppen” är för att i vår 

närhet finns just personer som är homosexuella, bisexuella samt transexuella. Vi har sett dessa 

bli utsatta för samhällets negativa sidor.  

Anledningen till att vi valde att fokusera på företagens inverkan på detta är för att företagen 

genom sin reklam kan styra över hur vi människor tänker och agerar. Reklamen har en stor 

betydelse för hur vi männsikor ser på samhället, anser vi. Varför vi inte valde att intervjua 

enskilda individer i HBT kretsar var för att ville ha ett bredare perspektiv med företagens syn. 

Vi kände också att om vi kan få fler företag att börja med gay-vänlig reklam så kanske det kan 

leda till en ökad acceptans för HBT-personer.   

                                                           
1
 http://spl.nu/nyheter/gay-och-reklam/ 
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2. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod, i form av intervjuer, undersöka 

motiven och de sociala aspekterna av företagens riktade marknadsföring mot homosexuella. 

Vi ser ett problem i att vårt samhälle fortfarande idag inte är fullt accepterande gentemot 

homosexuella. Vi vill undersöka om företagens motiv med riktad reklam gentemot 

homosexuella handlar om en ekonomisk vinning, då homosexuella ses som en köpstark grupp 

enligt rosa kapitalet, eller om företagen vill vara med och ändra samhällets syn på 

homosexuella. 

I de tidigare studier
2
 vi har hittat ser man tydligt att individer inte reagerar jättestarkt på 

reklam med homosexuella inslag. Är detta något företagen bör veta för att våga exponera 

reklam med sådana inslag? Uppsatsen Om man ska ta sig åt allt de säger blir man fan knäckt 

alltså, det går inte visar tydligt på hur diskriminering, hot och våld yttras mot homosexuella. 

Vi tycker dessa är intressanta då de båda lyfter upp det vi vill titta på, att homosexuella 

faktiskt är en diskriminerad grupp och hur reklamen påverkar. Således har våra val av 

frågeställningar grundats i om företagens motiv, med sin riktade reklam, handlar om att skapa 

en ökad acceptans gentemot HBT-personer eller om det handlar om en ekonomisk vining. 

Samt om företagen tror att det behövs mer exponering och om det i sin tur kan leda till en 

ökad acceptans. 

Våra frågeställningar är: 

 Vad har företagen för motiv med sin riktade reklam gentemot HBT-personer?  

 Anser företagen att det behövs mer exponering av HBT-personer och om det i såfall 

kan leda till en ökad acceptans? 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:409972 
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3. Begreppsdefinitioner  

I vår uppsats har vi använt en del begrepp som kommer att förklaras i denna del av uppsatsen. 

Begreppen vi har använt oss av är gay-vänligt, HBT-personer, Homosexualitet, QX.se, QX 

gaymap, QX tidning och gaymedia 

Begreppet Gay-vänligt menar vi är ett begrepp som visar att ett företag visar utåt i sin reklam 

att deras företag är till för alla individer oberoende på vilken sexuell läggning de har. Vi anser 

att de företag som öppet går ut med att de är till för alla genom att göra reklam i olika media 

med homosexuella par eller genom att hänga ut regnbågsflaggan visar att då på deras gay-

vänlig attityd.   

HBT-personer är de personer som antingen är Homosexuella, Bisexuella eller Transexuella. 

Alltså de är personer med olika sexuella läggningar som vi har valt att kategorisera som HBT-

personer.  

Homosexualitet grundas i att en person som är homosexuell har förmågan att enbart bli 

sexuellt och emotionellt intresserad av personer av samma kön som en själv. Personens 

sexuell läggning3. 

QX.se är Sveriges största gay-sajt
4
. På deras hemsida kan man läsa om olika artiklar som rör 

just HBT-personer och deras verklighet. På hemsidan finns också deras gaymap som är olika 

kartor som finns för de länder och städer, världen över, som är toleranta gentemot HBT-

personer. De olika kartorna visar bland annat på vilka hotell och restauranger som är toleranta 

gentemot denna grupp och där dessa personer kan vara öppna med sin sexuella läggning
5
. På 

QX.se kan man också bläddra i QX- tidningen som är sajtens egen tidning
6
.  

Gaymedia är ett begrepp som vi valt att använda för att definiera all media som vänder sig 

gentemot homosexuella till exempel QX.  

 

                                                           
3
 http://www.rfsl.se/?p=410 

4
 http://www.qx.se/ 

5
 http://www.qx.se/gaymap/ 

6
 http://www.qx.se/info/tidningen/ 
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4. Bakgrund 

4.1 Homosexualitetens historia i Sverige. 

1608 gavs en nyutgåva av Landslagen ut där Karl IX hade gjort ett tillägg om ”högmålsbrott” 

som sa att de kvinnor och män som idkade samlag med någon av samma kön skulle straffas 

med döden eftersom det var en synd. Cirka hundra år senare, 1726, gavs en ny kommentar till 

landslagen ut då var Karl IX:s tillägg borta, men i anslutning till paragrafen om tidelag hade 

det lagt till att om någon begår en annan sodomitisk synd så straffas man lika hårt som vid 

tidelag, med halshuggning och bränning. Även uppmaning till sodomi straffades med 

kyrkoplikt och straffarbete. 1734 gavs en helt ny landslag ut där man försökte "tiga ihjäl" 

sodomi. Om ingen hörde om det och fick inspiration så skulle ingen göra det. De som ändå 

befanns skyldiga dömdes till döden. 1778 bestämmer Gustav III att alla dödsdomar skulle 

godkännas av honom. Under den tiden blev ingen avrättad vare sig för tidelag eller för sodomi 

i Sverige. Kritikerna ansåg att kungens mildhet hade med hans egen sexuella läggning att 

göra. 1864 trädde en ny strafflag i kraft i Sverige. Brottsbalkens paragraf 18:10 löd: ”Övar 

någon med en annan person otukt som emot naturen är, eller övar någon otukt med djur; varde 

dömd till straffarbete i högst två år”. Lagen gällde både för kvinnor och för män. I många 

andra länder var förbudet mot sex mellan personer av samma kön riktat bara mot män. I 

Sverige avkriminaliseras sex mellan personer av samma kön år 1944. Istället började man 

använda sjukdomsdiagnoser för att kvarhålla homo- och bisexuella i mentalsjukhus tills de 

var "friska". Tio år senare uttalade Högsta domstolen i Sverige att en kvinna inte var en sämre 

mor bara för att hon var lesbisk. 1973 gick Riksdagen ut och sa att homosexuell samlevnad 

var en ”ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”.  1978 ändrades lägsta ålder 

för sexuella relationer – ”byxmyndighetsåldern” – och blev likställd oavsett om det gällde sex 

mellan två personer av samma kön eller två personer av olika kön. Innan detta år var den 15 år 

för sex mellan olika kön och 18 för sex mellan samma kön. De följande tio åren arbetade den 

statliga ”Homosexutredningen” med att finna eventuell kvarvarande diskriminering i 

lagstiftningen och föreslog samtidigt bland annat någon form av äktenskapslag, 

diskrimineringsskydd och skydd enligt hetslagen. År 1979 valde Socialstyrelsen att ta bort 

homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige. 1985 rådde Sveriges ärkebiskop 
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homosexuella att leva i vänskap och celibat. Två år senare infördes ett förbud om olaga 

diskriminering för näringsidkare och offentliganställda när det handlade om att diskriminera 

”homosexuella”. Lagen om samkönad sambos infördes år 1988. Partnerskapslagen träder i 

kraft i Sverige 1995.  Lagen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 

infördes år 1999. Ombudsmannen, HomO, mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

inrättades. År 2003 trädde den nya lagen om hets mot folkgrupp i kraft. I grundlagen införs nu 

förbud mot hets mot folkgrupp på grund av gruppens sexuella läggning. Lagen skyddar nu 

mot hets riktat mot heterosexuella, bisexuella och homosexuella. Lagen om adoption för par 

som ingått partnerskap träder i kraft i februari. År 2009 läggs könsöverskridande identitet 

eller uttryck till som diskrimineringsgrund. Socialstyrelsen avskaffar transvestism som 

sjukdomsbegrepp och Sverige inför könsneutralt äktenskap. Från den 1 maj det året kunde 

samkönade par ingå äktenskap genom den nya könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft. 
7
 

4.2 Det rosa kapitalet 

Begreppet rosa pengar är en företeelse som har använts flitigt under det senaste tio åren av 

köp och säljmarknaden. Trots detta är det inte många som känner till begreppet, vi gjorde inte 

när vi började med vår uppsats. Bakom begreppet ligger en föreställningen om att HBT-

personer, framför allt homosexuella män, är en köpstark och välbärgad grupp som det går att 

tjäna pengar på. I rosa pengar ligger det också en syn att konsumtion ger homosexuella en 

politisk kraft att köpa sig till tolerans och likabehandling
8
. Trots att en del reklaminslag har 

byggt på klichébilder av bögar eller lesbiska som närmast ökat vissa fördomar, har denna 

utveckling sammantaget bidragit till att avdramatisera homosexualiteten och göra 

homosexuella människor och homosexualitet till ett vanligt inslag i samhället
9
. 

4.3 Diskriminerad grupp 

För att bekräfta diskriminering ville vi hitta en studie som konkret visar detta. Vi hittade då 

doktorsavhandlingen ”Hatbrott” som kriminologen Eva Tiby skrev 1999 på Stockholms 

universitet. Tiby studerade utsattheten för brott pågrund av homosexuell/bisexuell läggning 

och hon kom i sin avhandling fram till att av 23% (fler män än kvinnor) har blivit utsatta för 

brott det senaste året. Förövarna till brotten var främst unga män (15-25 år). Nästan hälften av 

alla offren anfölls av tre eller fler gärningsmän. Bara en av fyra utsatta anmäler brottet och det 

                                                           
7
 http://www.rfsl.se/?p=413 

8
 http://debatt.svt.se/2011/08/05/myt-att-bogar-tjanar-mer-pengar/ 

9
 http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/000005.pdf s.2 
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vanligaste skälet att man inte anmäler är att man inte vågar berätta för polisen att man är 

homo-/bisexuell, att man är rädd för vedergällningar från gärningsmannen eller att man tror 

att brottet ska betraktas som ”mindre allvarligt” av polis.
10

 Mängden hatbrott på grund av 

homofobi ökar, 1981 hade mellan fem och tolv procent utsatts för brott under det senaste året 

gentemot 23% 1996. Även SÄPO har statistik över hur situationen med hatbrott ser ut. I deras 

rapport från 2003 rapporteras det att från 2002 till 2003 skedde en ökning med hatbrotten på 

grund av homofobi med 5%
11

. 

4.4 Tidigare forskning 

Vi har haft stora problem med att hitta tidigare forskning kring detta ämne då det inte verkar 

vara så omskrivet. Därför har vi valt att bredda vår sökkrets till forskning som handlar om 

homosexuellas utsatthet och forskning kring hur reklam uppfattas . 

4.4.1 Provocerande reklam 

En C-uppsats vi hittat berör betydelsen av reklamen gentemot samhällets fördomar, Ett 

mongo, en bög, en massmödare – ett ulandsproblem som kryper under skinnet, som är skriven 

av Julia Porselius & Maja Rudhe på Ekonomihögskolan, Linneuniversitetet. De har tagit upp 

olika reklamer i sin studie dock har vi bara valt att studera och använda oss av Björn Borg 

reklamen Love for all då den handlar mest om det vi vill fokusera på i vår uppsats. Deras 

studie har fokuserat på provocerande reklam innehållande sexuella stimuli och varför 

konsumenterna känner en viss osäkerhet gällande annan provocerande reklam. De 

genomförde en kvalitativ studie med fokusgrupper med syftet att identifiera vilken typ av 

attityder och känslor som konsumenterna känner när de exponeras för sexuell provokativ 

reklam. 

I deras studie har de valt att använda fyra olika reklamfilmer som innehåller provocerande 

element. En utav dessa var Björn Borg reklamen Love for all som är en reklam film där det är 

två manliga präster som vigs av en kvinnlig präst. De ville ta reda på vad män och kvinnor får 

för olika känslor när de ser reklamfilmen. I deras resultat kan man läsa att både män och 

kvinnor var positiva till reklamen överlag men att både män och kvinnor ansåg att reklamen 

var av provocerande karaktär just på grund av att det var två homosexuella män som vigdes i 

                                                           
10

 Tiby, Eva(1999) Hatbrott? Homosexuella kvinnor och mäns berättelse om utsatthet för brott, Kriminologiska 
instutistionen, Stockholms universitet. 
11

 http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7671d7bb110e3dcb1fd80009987/pmv2003.pdf 
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en kyrka av en kvinnlig präst. De som var positiva till reklamen menar på att de tyckte de var 

en bra reklamfilm och en annan tyckte att det var som en käftsmäll till kyrkan ur en positiv 

mening.  

De som var med i studien blev förvånade över att avsändaren var Björn Borg då de inte 

förstod vad Björn Borg hade med äktenskap och giftermål att göra. Respondenterna i 

fokusgrupperna trodde också att Björn Borg kan tappa kunder på grund av denna reklam 

filmen då de finns människor som inte vill bli förknippade med homosexualitet. De som var 

minst positiva till reklamfilmen och dess avsändare var männen då de kom upp känslor som 

en man berättade att är det detta budskap som man sänder ut om man använder Björn Borgs 

underkläder?
12 

 

4.4.2 Unga HBT-kvinnors utsatthet 

C-Uppsatsen, Om man ska ta sig åt allt de säger blir man fan knäckt alltså, det går inte, är en 

kvalitativ studie av HBT-tjejers utsatthet för diskriminering, kränkningar, hot, hat och våld. 

Uppsatsen är skriven av Sheila Kihlman på socionomprogrammet på Göteborgs universitet. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur unga HBT-kvinnor som blivit utsatta för 

diskriminering, kränkningar, hot, hat och våld på grund av sexuell läggning upplever hotet, 

våldet och utsattheten men även om omgivningens syn på deras sexualitet och omgivningens 

reaktioner på hotet och våldet. Kihlman undersökte även hur upplevelserna påverkar tjejernas 

självbild, deras sätt att hantera upplevelserna och deras sätt att uttrycka sin sexuella identitet.  

Materialet baseras på kvalitativa intervjuer där hon valt att fokusera på tre teman händelser, 

uteblivet stöd och konsekvenser. 

I HBT-tjejernas berättelser syns en sammanhängande bild av utsatthet på grund av sexuell 

läggning. Bilden av ett gäng nynazister som ger sig på homosexuella är långt ifrån den 

verkliga bilden menar Kihlman, Det är mer ofta som förövarna återfinns i  HBT-tjejernas egna 

familjer och omfattar både föräldrar och syskon. Förövarna återfinns ofta också i andra 

gärningsmän som bland annat kan vara skolkamrater, lärare, kuratorer, chefer, arbetskamrater, 

polis samt bekanta och okända individer. Fram träder en bild av en grupp unga tjejer som 

befinner sig i marginalen av det svenska samhällets beskydd och hjälpinsatser. Tystnaden 

kring och osynliggörandet av HBT-tjejers livssituation och utsatthet, samt heteronormativa 

attityder, möjliggör förtryck och våldshandlingar mot denna grupp
13

.  

                                                           
12

 http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:409972 
13

 http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/10153/3/Sheila_Kihlman.pdf 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer här att redogöra för ett antal sociologiska teorier så som Erving Goffmans 

rollteori samt Goffman teori om intrycksstyrning, Jean Baudrillards extrem postmodern 

samhällsteori/hyperrealitet, Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället och Judith 

Butlers queerteori. Dessa kommer vi sedan att använda i vår analys.  

Vi har reflekterat över att Goffman egentligen är en mikrosociolog som väljer att studera 

interaktionen mellan människor, vi har dock valt att applicera hans begrepp ”jaget” på 

företagen, eftersom vi anser att hans rollteori och intrycksstyrning kan hjälpa oss att förstå hur 

företagen väljer att anta olika roller i sin marknadsföring och hur denna marknadsföring kan 

intrycksstyra individer då vi talar om ett mer accepterande samhälle. Som vi menar förstår 

företagen att de har en viss roll som de visar utåt för publiken och kan därigenom styra 

människors intryck till att bli mer accepterande med hjälp av sig marknadsföring.  

Baudrillards extrem postmodern samhälleteori/hyperrealitet används av oss som en hjälp att 

se att vi kanske inte befinner oss i den verklighet som är mer verklig än den verkliga ännu, då 

diskriminering mot homosexuella fortfarande förekommer. Det vi använder Baudrillards teori 

till är att reflektera kring om acceptansen kommer öka då vi når den hyperrealitet som 

reklamen bidrar till och att människor inte kämpar emot den verklighet som media visar. Vi 

kommer även, med hjälp Baudrillard, reflektera kring om företagens exponering av 

homosexuella kan bidra till att den verklighet som syns i reklamen kan bli mer accepterad. 

Kan medias reklam förändra människors förhållningssätt och på så sätt bidra till att vi når en 

slags hyperrealitet där homosexualitet inte är något ovanligt.  

Sociologen Bauman och hans teori om konsumtionssamhället används av oss för att påpeka 

att i ett samhälle grundat på konsumtion ges marknadskrafterna inte bara ett inflytande på vad 

vi köper utan även på våra attityder och värderingar. Vi anser att Baumans teori kan hjälpa oss 

att förstå hur konsumtionssamhället kan bidra till att våra attityder och värderingar kan ändras 

och hur det sen kan göra att toleransen gentemot homosexuella kan öka. 

Anledningen till att vi har valt Judith Butlers qeerteori är för att visa på det utanförskap samt 

den diskriminering som samhället visar gentemot människor som är annorlunda än den 
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”typiska svensken”. En annan anledning till att vi har valt Judith Butlers qeerteori är för att 

förklara fenomenet bakom våra frågeställningar.  

5.1 Erving Goffman; Rollteori/Intrycksstyrning 

Erving Goffman menar på i sin rollteori att det finns stora likheter mellan olika 

teaterföreställningar och de olika rollerna människor spelar i samhället genom sina handlingar 

och interaktioner. Han menar på att människor agerar utefter olika roller beroende på vem 

man väljer att interagera med. Att den sociala världen består av olika scener och olika 

framträdanden. 
14

 

Han menar också på att de människor som integrerar med varandra vill visa upp en speciell 

version av sitt jag för att andra ska acceptera dem. Men han visar också på att de människor 

som spelar i detta rollspel är medvetna om att deras jag kan bli upptäckt och att de människor 

som finns runt omkring en kan störa deras framträdande. Det ända man kan göra enligt 

Goffman är att frambringa en så stark roll så att ens publik eller konsumenter uppfattar en 

som stark i den rollen. 
15

 

En annan teori från Goffman som vi kommer att användas för analysen är teorin om 

intrycksstyrning. Intrycksstyrningen säger något om vad personerna vill skapa för bild av sig 

själva, sin rollgestalt, eller av situationen och hur de försöker göra detta. Vi kan genom teorin 

förstå att det är viktigt att påverka vad andra tror om rollgestalten och om den skapade 

verklighetsuppfattningen. Genom att undersöka intrycksstyrningens mål kan vi säga något 

vilka normer, förväntningar och ideal som personen försöker leva upp till. 

 

I boken Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik beskriver Goffman även det 

han kallar för intrycksstyrning. Han menar att det är av stor betydelse för den sociala 

interaktionen att vi styr intryck på ett framgångsrikt sätt. Vi måste se till att den uppfattning vi 

har eller vill ha av verkligheten och oss själva verkar trovärdig och äkta för andra. Vi har alla 

vår definition av situationen som vi försöker förmedla och projicera till 

publiken/observatörerna under vårt framträdande. Ibland tror vi själva mer eller mindre på vår 

roll och vårt framträdande, ibland gör vi det inte
16

.  

 

                                                           
14

 Goffman, Erving (2000) Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik, Norstedts, Stockholm s. 6ff 
15

 Goffman, E. (2000) 
16

 Goffman, E. (2000) s. 25 
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En viktig del i vårt framträdande består i skapandet av en rollgestalt. Den agerande individen 

försöker styra andras intryck och påverka andras uppfattning av henne eller honom. Den 

skapade rollgestalten som hålls till liv av den agerande individen är det som blir andras 

intryck av henne eller honom och det som kan komma att kallas för hans eller hennes jag. 

Jaget är en produkt av framställningen. Det krävs dock att framställningen är trovärdig för att 

det tänkta jaget ska kunna skapas och upprätthållas
17

.  

 

5.2 Jean Baudrillard; Extrem postmodern samhällsteori 

En annan teoretisk infallsvinkel vi tänker använda oss av är Jean Baudrillards extrem 

postmoderna samhällsteori. Baudrillard menar att i dagens mediala samhälle är det inte längre 

meningsfullt att försöka sig på att skilja mellan tecknet och budskapet. Det är heller ingen idé 

att försöka urskilja det äkta och det oäkta, eftersom dessa har löst upp sig gentemot varandra. 

Samhället vi lever i idag har blivit, som Baudrillard skriver mer riktigt än det riktiga, ”more 

real than the real”.
18

 Baudrillard fastslår att det inte finns något som motsvarar världen. Den är 

ensam av sitt slag och då det inte finns någon spegelbild, referens eller dubblett av världen, 

kan inte heller världen bekräftas. Detta innebär att "verkligheten" är en bluff. Med begreppet 

hyperrealitet menar Baudrillard att en kopia kan uppfattas som mer verklig än verkligheten 

själv. Kopian är baserad på verkligheten, dock med en överdriven intensitet och attribut som 

gör den mer verklig än verkligheten.
19

 Med andra ord innebär hyperrealitet att verkligheten 

ersätts av tecken för verkligheten. 

 

5.3 Zygmunt Baumans teori om Konsumtionssamhället 

I sin bok Konsumtionsliv skriver Bauman om att konsumtionssamhället är när det specifika 

samhällets medlemmar inte längre fokuserar på deras livsmål och på hur de ska ta sig dit, utan 

att de mer fokuserar på sina drifter att konsumera. Att samhällsmedlemmarna, både män och 

kvinnor, kommer att ta emot den konsumistiska kulturen istället för någon annan. Samhället 

behandlar sina medlemmar mer som konsumenter än som medborgare och samhället kommer 

                                                           
17

 Goffman, E. (2000) s. 218 
18 Baudrillard, J. (1994) Simulacra and Simulation. (S.F Glaser, trans.) University of Michigan press. (Orig. 

publ.1981) s. 81 

19  Baudrillard, J. (2001), Impossible Exchange, London: Verso 
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att agera som tvångs- och övertalningsmedel gentemot sina medlemmar. Medlemmarna 

kommer att bli både belönade men också straffade på grund av deras konsumtionsval. Det 

krävs att medlemmarna anammar denna livsstrategi och livsstil för att kunna få ett 

medlemskap i samhället
20

. I boken tar Bauman också upp att alla medlemmar i ett 

konsumtionssamhälle är själva konsumtionsvaror. Att varje medlem måste hålla sig själv 

säljbar
21

. 

5.4 Judith Butlers queerteori 

Judith Butlers queerteori handlar om de människor som tar avstånd från könstilldelningen. I 

boken Genus ogjort kropp, begär och möjlig existens skriver Judith Butler följande, ” En 

konflikt uppstår mellan queerteori och intersex- och transexuell aktivism runt frågor om 

könstilldelning och det önskvärda med identitetkategori. Om queerteori förstås som att den, 

per definition, bekämpar alla identitetsanspråk, inklusive stabil könstilldelning, då verkar det 

vara en allvarlig konflikt
22

”. Judith Butler förklarar också att queerteori inte motsätter sig alla 

genustilldelninger eller inte heller ifrågasätter begäret hos de människor i samhället som 

önskar en viss könstilldelning. Hon jämför det med de människor i samhället som känner ett 

begär av att bli tilldelad en annan könsroll än den de föddes med. ”Uppgiften för alla dessa 

rörelser är som jag ser det att skilja mellan de normer och konventioner som tillåter människor 

att andas, att begära, att älska, och att leva, och de normer och konverntioner som begränsar 

eller förkväver själva livsvilkoren
23

”.  

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
20

 Bauman, Zygmunt (2009) Konsumtionsliv, Daidalos AB, Göteborg s. 62f 
21

 Bauman, Z. (2009)  s. 67 
22

 Butler, Judith (2006) Genus ogjort, Nordsteds Förlag, Norge s. 28 
23

 Butler, J, (2006) s. 29 
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6. Metod 

6.1 Val av metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie, vilket innebär att forskningen analyseras med 

hjälp av ord och bild. Man kopplar också kvalitativ metod till forskningsmetoder som 

intervjuer, observationer och dokument
24

. Vi valde att göra detta för att vi ville undersöka 

vilka tankar olika företag har kring att de ändrar sin reklam gentemot homosexuella.  

Studien grundar sig i hur storföretag väljer att annonsera gentemot homosexuella i QX kontra 

hur mindre företag väljer att ha en mer öppen framtonig som gay-vänliga genom att till 

exempel ha regnbågsflaggan utanför sina lokaler, vilket är ett tecken på gay-vänlighet. 

Intervjuer har legat till grund för hur vi samlat in vårt material. Vi har använt 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har haft färdiga ämnen som vi velat behandla 

i våra intervjuer. När man använder sig av en semistrukturerad intervju är det viktigt att man 

låter intervjupersonen utveckla sina tankar och att man får honom/henne att tala så utförligt 

som möjligt om det intervjuaren vill veta
25

.  

I vår intervjuguide använde vi oss av en strukturerad lista med olika frågeställningar som vi 

ville få besvarade, dessa frågor rörde om företagen anser det viktigt att man använder sina 

marknadskrafter för att lyfta fram homosexuella i sin reklam och om de tror att 

marknadsföring kan bidra till en förändring i samhället syn på homosexuella.  Däremot kan 

det vara svårt för intervjuaren att enbart hålla sig till det man behöver veta för studien, då 

intervjupersonen kan lägga stor vikt vid intressanta saker som inte behövs för arbetet. Det är 

viktigt att intervjupersonen förstår frågorna eftersom respondenten svarar på det som han 

upplever är viktigt, men också att intervjuaren är flexibel och inte behöver ha strukturerade 

svar efter varje tema som ska tas upp vid intervjun
26

.   

6.2. Forskning via Internet och bildbaserad forskning 

När man bedriver forskning via Internet involverar detta samma etiska principer som gäller 

generellt för all forskning. Internetbaserad forskning medför även vissa problem som kräver 

                                                           
24

Denscombe, Martyn(2009) forskningshandboken, Studentlitteratur AB, Lund s.367 
25

Denscombe, M. (2009) s.234f 
26

 Bryman, Alan (2009) Samhällsvetenskapliga metoder, S. Liber AB, Malmö, s. 301 
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uppmärksamhet av forskaren. Frågor som bland annat gäller informantens samtycke och 

personliga integritet har uppmärksammats genom de nya utmaningar Internet ställer 

forskningen inför. Att informera tänkbara deltagare är förhållandevis enkelt då en översikt av 

forskningen kan skickas via mail, dock kan det vara svårare att erhålla informerat samtycke
27

. 

Det kan även vara svårt att få en bekräftelse på att de eventuella deltagarna har läst och 

förstått informationen. En möjlighet som används är att försöka be om att få tillbaka en 

bekräftelse på e-post där informationen återfinns.
28

 Vi har använt en bildbaserande metod i 

vår studie, där vi har använt oss av ”hittade” bilder
29

. Hittade bilder innebär att man använder 

sig av bilder som redan finns tillgängliga och är producerade av andra människor. Bilderna 

har ingen direkt koppling till forskarens undersökning
30

. Eftersom vi tittade på företags 

annonser i vårt arbete att hitta våra informanter så grundas sig vårt underlag i de annonser vi 

uppmärksammat.  

6.3 Respondenter/urval 

Vi valde att rikta oss till företag för att vi ville se vad deras tankar på reklam för homosexuella 

var. Urvalet vi gjorde var att söka upp stora företag som annonserat gay-vänlig reklam genom 

QX som i övrigt är ganska anonyma med att rikta reklam mot denna grupp. Vi fick lägga till 

SOVA i vår undersökning, SOVA har inte annonserat genom QX, utan genom TV, vi valde 

att lägga till dessa då vårt underlag för större nationella företag var för tunt. Den andra 

gruppen var lokala mindre företag som väljer att öppet exponera sig som gay-vänligt, detta för 

att vi valde att göra en jämförelse mellan dessa och titta på skillnader i deras åsikter. Detta 

innebar för oss att vi tog kontakt med de företag som vi uppmärksammade i tidningen som 

annonserat specifikt mot homosexuella, vilket begränsade oss i vilka vi intervjuade.  

När det gällde den andra delen med företag som öppet visar sig gay-vänligt valde vi att göra 

en begränsning genom att vi med hjälp av Qx gaymap sökte upp företag som annonserade 

genom denna karta som gay-vänligt, denna begränsning gjorde vi för att vi ville ha företag 

som vi var säkra på hade en gay-vänlig profilering. Vårt urval blev således ett 

bekvämlighetsurval då vi har tagit det som har funnits tillhands för oss
31

. Ett problem med 

bekvämlighetsurval är att det är omöjligt att generalisera resultatet eftersom resultatet bara 

                                                           
27

 Denscombe, M. (2009) s. 201 
28

 Denscombe, M. (2009) s. 202 
29

 Denscombe, M. (2009) s. 313 
30

 Denscombe, M. (2009) s. 213 
31
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representerar respondenterna. Det gör också att det man får som resultat inte blir slutgiltigt 

eftersom man inte kan generalisera. Det gör dock att man lätt kan forska vidare
32

. 

6.4 Tillvägagångssätt 

Det första vi gjorde var att vi undersökte vilka nationella företag som valt att exponera reklam 

med homosexuella inslag genom QX-tidningen. Detta gjordes på nätet, då man kan läsa 

tidningen via PDF-filer, vi letade upp annonser som vi tyckte var intressanta och hade ett 

budskap att företaget visade upp en gay-vänlig attityd.  

När vi letat upp dessa började vi skriva på våra frågor som vi ville ställa till företagen, sedan 

tog vi kontakt med dessa antingen genom mail eller via telefon för att se om företagen var 

villiga att ställa upp på intervjuer angående deras reklam. Vi valde att ställa olika frågor till de 

olika företagen då de större nationella företagen marknadsför sig på ett annat sätt gentemot 

homosexuella än var de mindre lokala företagen gör som visar sig mer öppet gay-vänliga. 

Vecka 13 åkte vi till Stockholm, för vi hade en tanke om att det skulle vara lättare att få tag på 

mindre företag som är gay-vänliga utåt genom att ta direktkontakt och gå runt i Stockholm 

och leta upp dessa. Detta visade sig inte vara så lätt då vi endast hittade två företag som hade 

hängt ut regnbågsflaggan, vädret gjorde oss heller ingen tjänst då det regnade och snöande 

medan vi var i Stockholm. På grund av detta så valde vi att ändra riktning och bestämde vi oss 

för att skicka mail till dessa företag också. De företagen vi ställt frågor till hittade vi genom 

QX.se och deras gaymap, där företag har annonserat sig som gay-vänliga. Detta gav oss en 

väldigt bra utgångspunkt för att hitta den typen företag vi ville intervjua och det blev mycket 

lättare för oss än att gå runt och leta efter företag. Vi skrev ihop ett mail som förklarade vad vi 

ville göra och vilka vi var och bifogade frågorna som vi önskade ställa till företagen. Vårt 

massutskick på cirka femtio mail till företag gav ingen utdelning då inga utav de företagen 

valde att svara. Vi trodde att företagen skulle svara snabbt och ville ställa upp för att visa upp 

sitt varumärke men detta visade att det var svårare än vi hade räknat det.  

6.5 Förförståelse 

I Nationalencyklopedin förklaras förförståelsen med följande ord ”[varje] tolkning av en 

handling eller en text antas förutsätta en föregående förståelse och är således aldrig helt 

förutsättningslös”
33

.  En av oss, hennes förförståelse kommer ifrån att hon har en 
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familjmedlem som lever som öppet homosexuell. Detta har nog till stor del påverkat att vi just 

valt detta ämne då denna familjmedlem har stött på ett visst motstånd från samhället pågrund 

av sin läggning.  Den andra utav oss har ingen större erfarenhet i denna fråga. Vi båda är 

väldigt måna om att alla människor ska kunna leva öppet som man är i ett accepterande 

samhälle. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka hur vi väljer att redovisa 

resultatet, hur vi valt analysera och även de frågor vi valt att ställa till företagen.  

6.6 Metodreflektion 

 

Valet av en kvalitativ metod var självklar för oss eftersom vi hade som mål att få reda på hur 

företagen tänker på hur man riktar reklam och hur medveten man är. Vi tror inte vi hade 

kunnat göra samma sak om vi hade valt att göra enkäter som vi först funderade på med en 

annan vinkel. Vi ville få en förståelse för företagens tankegång och en kvalitativ metod gjorde 

detta möjligt. Vårt underlag blev inte så stort som vi hade hoppats, men faktum är att det var 

svårt att få tag på företag som hade tid eller lust att svara vilket vi inte trodde när vi började. 

Hade vi fått göra om studien så kanske vi valt en annan vinkel på det just eftersom företag är 

väldigt upptagna och svåra att få kontakt med.  

Vi vet att fem intervjuer är ett ganska magert underlag, detta gör att generaliserbarheten blir 

låg, men pågrund av att det var så svårt att få företag att svara och vår tidsram så är vi ändå 

nöjda med att vi fick tag i de företagen som vi intervjuat. Att vi bara har dessa fem intervjuer 

kan också innebära att reliabiliteten inte är så hög som vi skulle vilja att den var, då vi enbart 

använt oss av fem respondenter.  Reliabilitet betyder tillförlitlighet eller ”pålitlighet”. För att 

forskningen ska kunna vara tillförlitlig ska en annan forskare kunna göra samma forskning 

och komma fram till samma resultat. Extern reliabilitet innebär att om en forskare skall 

genomföra en kvalitativ undersökning igen så skall han eller hon gå in i samma roll som den 

första forskaren detta för att kunna jämföra de nya resultaten med de gamla
34

. 

Tillförlitligheten kväver en tydlig redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande
35

.  

Eftersom vi enbart använt oss av fem respondenter är möjligheten stor att man skulle få ett 

annat resultat vid upprepad undersökning, eftersom att olika företag har olika tankar. 

Vi hade väldigt svårt att hitta företag som ville ställa upp. Vi fick flera som via telefon lovade 

att de skulle svara men som aldrig hörde av sig igen när vi skickade mail med våra frågor. 

Företag som inte svarade alls när vi hörde av oss och en del företag som inte hade tid att ens 
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lyssna på vad vi ville göra med vår uppsats. I Stockholm var det inte heller lätt att hitta företag 

som vi trott från början, faktum är att alla var ganska stressade och inte hade tid för att svara 

på de frågor vi ville ställa.  

Vi funderar på varför så få företag valt att svara och vi tror att detta kan bero på att företagen 

helt enkelt inte haft tid. Vi har också haft en tanke om att den rådande hetronormen kan vara 

en faktor till att man inte vill svara. På ett sätt kan man säga att detta är ett resultat i sig då det 

verkar som att företagen är mer intresserade av de homosexuellas köpkraft än att använda sin 

marknadskraft till att öka toleransen i samhället. Vi vill dock påpeka att vi inte har några bevis 

för detta och heller inte hoppas att detta är den avgörande faktorn utan att det helt beror på att 

företagen inte haft tid hos att svara. Vi hade säkert också kunnat göra annorlunda i vårt 

utförande, genom att försöka ringa till alla företag och få tag på marknadsansvariga, då hade 

vår svarsfrekvens kanske blivit högre. 
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7. Presentation av materialet 

I detta kapitel kommer vi först att presentera våra respondenter och deras företag för att sedan 

redovisa vårt resultat under följande teman ”Rosa kapitalet”, ”Reklamen”, ”Reklamens 

betydelse” och ”Motstånd” från de nationella företagen. De mindre lokala företagen som vi 

kommit i kontakt med fick andra frågor och med detta så har vi valt att dela i resultatet från de 

intervjuerna i andra teman. Dessa teman är ”Öppenhet”, ”Behövs mer öppenhet?” och 

”Acceptans”.  

 För att göra resultatet mer levande har vi valt att plocka ut vissa citat från våra intervjuer. I 

vårt resultat har vi också valt att skilja på de större nationella företagen och de mindre lokala 

företagen för att vår analys ska bli mer lättförstålig.  

7.1 Nationella företagen 

 De nationella företagen vi har kommit i kontakt med är reseföretaget Ving och sängföretaget 

SOVA. Ving är ett reseföretag som funnit sedan år 1956 och de är ett av Sveriges största 

reseföretag. Deras första charterresa som de lanserade var en bussresa till Italien. Deras vision 

är “We go further, to make dreams come true”
36

.  SOVA är ett sängföretag som har tillverkat 

sängar sedan år 1989 i Malmö och de är idag etablerade i hela Sverige. De fokuserar på att 

sängen ska fungera för den personen som sover i den. Sängen ska anpassas efter vem 

personen är och hur denne ser ut
37

. 

7.1.1Rosa kapitalet 

Vi frågade företagen om de visste vad det rosa kapitalet handlade om och det vi fick reda på 

var att Ving vet vad det rosa kapitalet handlar om, de anser att denna grupp är väldigt 

köpstarka för reseföretaget då denna grupp oftast inte har barn och är villiga att konsumera 

mer. Ving menar på att de spenderar mer och att resor är något som är väldigt intressant för 

denna målgrupp. De är heller inte bundna av barnledigheter och har mer pengar över tror 

Ving. Ur Vings perspektiv är det speciellt viktigt att hitta grupper som inte behöver åka på lov 

och dylikt och gay personer har större möjlighet att åka när de vill berättar Ving.  

”Vi vill ju fylla våra flyg och ha folk på hotellen hela året.” 
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SOVA hade dock lite mindre vetskap om vad det rosa kapitalet handlar om. De hade en aning 

om att det handlar om någonting som har att göra med summor som omsätts inom handel och 

marknadsföring riktad mot målgruppen homosexuella.  

7.1.2Reklamen 

I detta tema handlar det om reklam, hur man annonserat, varför reklamen är viktig och om det 

viktigt att man riktar reklam specifikt mot homosexuella. Ving har valt att annonsera i QX. 

Anledningen till att Ving har valt att annonsera i dessa media är för att de har annonserat där 

förut och de anser att QX är den gaymedia där man kommer ut till flest kunder och för att det 

inte finns så mycket annan gaymedia att vända sig till. Ving berättar att de väljer att forma sin 

reklam efter om resmålet passar barnfamiljer eller är mer lämpande för personer utan barn. 

Designen på hotellet ska också vara med och spegla vilken målgrupp hotellet vänder sig emot.  

I intervjun berättar Ving också att det är viktigt att forma reklamen efter vilken grupp 

människor man vänder sig till för att de anser, som de berättade tidigare, att homosexuella är 

en väldigt stark köpkraft på resor. De menar också på att homosexuella är en stark grupp med 

mycket inflyttande och som kommer bli större i samhället i framtiden.  

Sova har inte valt att annonsera i QX. De anser att det är viktigt att vända sig till rätt målgrupp 

på rätt sätt så att det blir relevant för reklamen. De menar på att deras målgrupp är väldigt 

bred då alla (nästan) sover i en säng och att det gör man bäst i en säng som passar den 

personen som är utvald att sova i den.  

”Vi har sängar för alla och gör ingen skillnad på eller ändrar vår reklam efter målgrupp.” 

På frågan om de anser att homosexuella är en viktig grupp att fånga upp med reklam riktad 

direkt emot dem, anser SOVA fortfarande att de inte ser homosexuella som en separat grupp 

utan som en del av deras målgrupp. De berättar att det handlar om hitta rätt säng för rätt 

person oberoende på vad man har för sexuell läggning, kön eller religion.  

7.1.3Reklamens betydelse  

När det gäller om företagen anser att reklamen har för betydelse när det gäller att öka 

acceptansen för HBT-personer och om de skulle kunna exponera samma sorts reklam som de 

använt i QX i annan ”vanlig” media, så tror Ving att de skulle kunna göra det för kärlek är 
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kärlek oberoende av läggning. Dock berättar Ving att de just nu håller på att ändra sin stil på 

reklamen och då har de inte valt att använda andra modeller för att det inte ska bli för svårt för 

folk. Ving anser att man inte ska vara rädd för att visa mångfalden i Sverige och att svensken 

idag inte behöver vara den typiska ”Svensson” familjen.  

”Homosexuella är en viktig del i det svenska samhället och kommer bli ännu större i 

framtiden. ” 

Ving tror att acceptansen för HBT-personer ökar om fler företag väljer att exponera 

homosexuella i sina reklamer.  

SOVA har inte annonserat i QX utan de har haft en reklam på TV med 2 män i en säng. De 

hoppas på att acceptansen för HBT-personer ökar om fler företag väljer att exponera denna 

grupp. De tror att attityderna kan ändras om man visar homosexuallitet på ett icke 

föredömande och på ett naturligt sätt i reklamen.  

7.1.4 Motstånd 

Detta tema berör om företagen stött på motstånd från andra i samhället och om de anser att det 

är oproblematiskt att vända sig till HBT-personer.  

Ving berättar att de bara har fått positiv reaktioner till de aktiviteter de genomfört, till 

exempel när de medverkade på Pride i Stockholm, deras sponsring av QX-galan eller deras 

frekventa annonsering i QX men Ving påpekar också att ” Visst det finns ju alltid idioter och 

vissa som motsätter sig saker”. 

SOVA upplever också att de bara fått positiv respons på de som de gjort reklam om. Dock 

berättar de att de finns några som är negativa gentemot deras reklam. 

7.2 Mindre lokala företag 

De mindre lokala företagen som vi har kommit i kontakt med är hotell Oden Stockholm, café 

Muren och Strauss blommor. Dessa företag har alla valt att profilera sig som ”gay-vänliga”. 

Hotell Oden är ett hotell som är beläget i Vasastan i Stockholm. Hotell Oden byggdes år 1972 

och har 138 rum totalt. År 2004 blev de diplomerade med Stockholm Stads Miljödiplom
38

. 

Deras motto är ”det vänliga hotellet med den positiva atmosfären och rimliga rumspriser”
39

. 

                                                           
38

 http://www.hoteloden.se/9/page.asp?page_id=4064&type=edpage 
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Café Muren är beläget i Gamla Stan i Stockholm och grundades år 2006
40

. Strauss blommor 

är också beläget i Gamla Stan i Stockholm. De mindre lokala företagen som vi kommit i 

kontakt med fick andra frågor och med detta så har vi valt att dela i resultatet från de 

intervjuerna i andra teman. Dessa teman är ”Öppenhet”, ”Behövs mer öppenhet?” och 

”Acceptans”.  

7.2.1Öppenhet 

I detta tema kan vi se att det var självklart för både hotell Oden och café Muren att profilera 

sig som gay-vänliga.  

Hotell Oden berättar att de har valt att inte hänga ut regnbågsflaggan för att de inte vill 

profilera sig utan att de vänder sig till alla kundgrupper.  

”Det är viktigt för mig som människa och chef att vara tydlig med vilka ändringar vi vill stå 

för, det är inte en profilering.” 

De berättar också att de kanske hänger ut flaggan i framtiden. 

Café Muren däremot har flaggan hängandes utanför sin lokal. Detta har de själva valt för att 

de anser att det är för få företag som har det och för att de vill visa att deras café är till för alla.  

”På café Muren är man välkommen som man är och vi vill visa att det är öppet för HBT-

personer att vistas där utan att känna att man måste dölja sin sexualitet.” 

Hos Strauss blommor har man ingen större tanke till varför man har valt att sätta upp 

regnbågsflaggan i fönstret då denna har hängt med sen deras medverkan i Pride-festivalen. 

Dock vill kvinnan vi pratar med påpeka att flaggan också sitter där för att visa att de är öppna 

mot homosexuella.  

7.2.2 Behövs mer öppenhet? 

Temat ”Behövs mer öppenhet?” berör om företagen tycker det är viktigt att man visar sig gay-

vänlig utåt och om de anser att de finns ett behov av att fler företag visar sig gay-vänliga utåt. 

Hotell Oden berättar att alla är välkomna till deras hotell och att de respekterar alla 

människor. De tror inte heller att de vore någon dum idé om andra företag gick ut och visade 
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sin gay-vänlighet. De anser att utvecklingen går framåt då de numera finns mer reklam med 

samkönade par.  

Café Muren tycker det är viktigt att man visar sig gay-vänligt för att kunder ska veta om att 

alla är välkomna och inte har ”rätt att stirra” på samkönade par. Muren anser att fler företag 

borde hänga ut flaggan för att visa sin öppenhet.  

”Jag tror att andra företag är rädda för att ”skrämma” iväg andra kunder om man väljer att 

även rikta sig mot homosexuella och visa detta utåt.” 

Strauss blommor tror att många i Gamla Stan hänger ut regnbågsflaggan för att det är trendigt. 

Vilket också kan vara positivt då man påverkas av andra till att visa sin öppenhet offentligt. 

Men de vill också påpeka att de flesta män i florist branschen är homosexuella så det är som 

en självklarhet för dem att de är gay-vänliga. Kvinnan som vi pratar med anser att i utlandet är 

det fler män som arbetar som frisörer eller florister och dessa kanske inte alltid är 

homosexuella men de anses inte som konstigt då Sverige fortfarande är väldigt 

hetronormativt.  

7.2.3Acceptans 

Den femte frågan ställdes bara till hotell Oden då varken Strauss eller Muren hade tid att 

svara på denna. Frågan löd, tror ni acceptansen för HBT-personer ökar om fler företag väljer 

att exponera denna grupp? Hotell Oden tycker att det finns ett betydligt större behov för mer 

utrymme för HBT-personer i dagens samhälle, men att detta inte får gå till överdrift heller. 

”Överdrift vore väl tex att låta SLM
41

 sköta hotellets profilering. Jag vill inte vara 

provocerande. ” 
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8. Sociologisk analys och tolkning 

8.1 Queerteori 

Judith Butler förklarar att queerteori förstås som att den, per definition, bekämpar alla 

identitetsanspråk, inklusive stabil könstilldelning. Queerteori ifrågasätter dock inte begäret 

hos de människor i samhället som önskar en viss könstilldelning. Hon jämför det med de 

människor i samhället som känner ett begär av att bli tilldelad en annan könsroll än den de 

föddes med. ”Uppgiften för alla dessa rörelser är som jag ser det att skilja mellan de normer 

och konventioner som tillåter människor att andas, att begära, att älska, och att leva, och de 

normer och konverntioner som begränsar eller förkväver själva livsvilkoren
42

”. Detta tolkar vi 

som att queerteori inte handlar om kön utan om männsikan bakom könet. Det spelar alltså 

ingen roll om du är född som kvinna eller man utan en människa ska kunna andas, begära, 

älska och leva som man själv vill. Vi tror att med tanke på de normer som medlemmarna i ett 

samhälle skapar för varandra gör att människor som inte lever efter dessa normer blir utstötta 

och diskrimenerade. Samhället låter inte varje individ andas, begära, älska och leva som de 

själva vill.  

Det vi har sett i vårt resultat är att företagen motiv i de flesta fall handlar om att de hoppas att 

deras marknadskrafter ska hjälpa acceptansen att öka. Vi tror att om företagen med hjälp av 

sina marknadskrafter exponerar gruppen homosexuella mer i sin reklam så kan det leda till att 

samhällets normer gentemot könstilldelning och sexuell läggning förändras. Detta för att varje 

människa ska ha samma möjlighet till att andas, begära, älska och leva de liv de själva vill, 

som Judith Butler diskuterar i sin queerteori. Vi anser att det behövs en samhällig förändring 

för att ändra normerna så att de inte handlar om att dela upp människor i olika fack utan att 

samhället låter människor leva de liv de själva vill. Vi tycker att det är viktigt att företagen 

också medverkar i den samhälliga förändring som måste ske för alla människors lika värde. 

Detta pågrund av att media spelar en stor roll i vår vardag för hur vi bygger normer och 

värderingar. Företagen behöver välja en mer öppen syn på homosexuella anser vi. För att om 

media väljer att vara mer öppna kan detta även påverka de rådande normerna i det svenska 

samhället och förbättra livsvilkoren för de som inte tillhör gruppen ”normala svenskar”.  
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I rosa pengar ligger det också en syn på att konsumtion ger homosexuella en politisk kraft att 

köpa sig till tolerans och likabehandling
43

. Trots att en del reklaminslag har byggt på 

klichébilder av bögar eller lesbiska som närmast ökat vissa fördomar, har denna utveckling 

sammantaget bidragit till att avdramatisera homosexualiteten och göra homosexuella 

människor och homosexualitet till ett vanligt inslag i samhället
44

. Stämmer denna bild av vad 

som kan ske till följd av mer reklam som exponerar homosexualitet så är vi på god väg att 

förändra normerna i samhället. Vi ser att Butlers diskussion om att alla människor ska ha 

samma möjligheter är något vi kan nå, men då gäller det att företaget drar sitt strå till stacken 

och kämpar för samma sak. Matas människor i samhället med en icke dömande och rättvis 

bild av homosexuella kommer diskrimineringen upphöra då homosexualitet blir en del vår 

vardag och inte något ovanligt och främmande.  

8.2 Konsumtionssamhället  

Zygmunt Bauman har en teori som han kallar för konsumtionssamhället. Denna teori visar på 

att dagens samhälle är mer inriktad på konsumtion än något annat. Konsumtionen är viktigare 

för samhällets medlemmar än de egna livsmålen
45

.  

I ett samhälle grundat på konsumtion ges marknadskrafterna inflytande, inte bara på vad vi 

köper utan även på våra attityder och värderingar. Då företagens marknadsföring är påkostad 

och omfattande för att företagen vill att vi ska konsumera mera kan man anta att denna 

marknadskraft kan påverka mer genom den marknadsföring företagen gör. Detta kan då i sin 

tur leda till att all denna exponering gör att människorna i samhället snurras med i den 

marknadsföring som exponeras riktad mot homosexuella och bidrar att våra attityder och 

värderingar kan ändras och att toleransen kan öka genom detta. Konsumtionssamhället i sig 

kan alltså, enligt vår mening, påverka oss människor till att våra värderingar och attityder, 

som är negativa gentemot homosexuella, kan ändras pågrund av den förhöjda exponeringen 

från företagens sida. Detta kan betyda att samhället förändras utan att vi ens tänker på det. Vi 

är uppfångade i ett samhälle där konsumtion och reklam spelar en stor del i våra liv. Vi fångas 

omedvetet upp av den konsumistiska livsstilen där våra attityder och värderingar påverkas av 

den positionen som företagen har i detta samhälle och den reklam och budskap som de sänder 

ut. Bauman nämner även att alla medlemmar i ett konsumtionssamhälle är själva 
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konsumtionsvaror. Att varje medlem måste hålla sig själv säljbar
46

. Kopplar vi ihop detta till 

begreppet rosa pengar som påstår att en aspekt i begreppet är att konsumtion ger 

homosexuella en politisk kraft att köpa sig till tolerans och likabehandling
47

 Så ser vi att 

homosexuella kan, genom konsumtionen i samhället, konsumera sig tolerans. Man ”säljer” sig 

själv till företagen för att åstadkomma likabehandling. Homosexuellas köpkraft kan bidra till 

att samhället ändras för att ta hänsyn till att de ses som en köpstark grupp, vilket kan påverka 

samhällets tolerans i det långa loppet. 

 

 

8.3 Större nationella företag 

8.3.1 Reklamen 

I resultatet som vi fick fram under temat ”reklam” kan vi se att båda företagen anser att det är 

viktigt att forma reklamen efter vilken målgrupp man riktar sig till. SOVA ser emellertid inte 

homosexuella som en separat grupp, utan som en del av deras kundkrets. SOVA gör ingen 

skillnad på vad människor har för sexuell läggning, kön eller religion, då deras verksamhet 

handlar om att hitta rätt säng till rätt person. Ving däremot anser att det är viktigt att rikta sin 

reklam mot den målgrupp som resemålet är utformat för och att hotellen ska vara designade 

för att passa målgruppen.  

Vi har valt att använda oss av Erving Goffmans teori om intrycksstyrning för att tolka hur 

företagen väljer att styra sin reklam. Goffman menar att intrycksstyrningen är av stor 

betydelse för den sociala interaktionen att vi styr intryck på ett framgångsrikt sätt. Vi måste se 

till att de uppfattningar vi har eller vill ha av verkligheten och oss själva verkar trovärdig och 

äkta för andra
48

. Resultatet visar på att i alla fall Ving är medvetna om att de i sin ”roll” måste 

styra intrycken för att ”publiken” ska uppfatta dem på ett visst sätt och att publiken tror på det 

företaget vill visa utåt. Ving menar att det är viktigt att deras publik eller kundkrets upplever 

att företaget utgår från deras behov och att företaget uppehåller en roll för att på så sätt locka 

till sig de olika kundkretsarna genom att styra deras intryck av företaget. Som Goffman menar 

är vårt framträdande en viktig del i skapandet av en rollgestalt. Den agerande individen 
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försöker styra andras intryck och påverka andras uppfattning av henne eller honom
49

.  

Vi tolkar detta som att företagen måste vara medvetna om hur samhället ser på deras image 

och vilka intryck de olika kundkretsarna får av företaget. Företaget Ving väljer genom att 

nischa sin reklam gentemot olika kundkretsar. Det visar på att de är medvetna om vilken stor 

roll deras framträdande spelar för hur de ska kunna styra kundkretsarnas olika intryck av 

företaget. Detta är också något som Ving anser är viktigt att göra för att kunderna ska veta om 

att företaget bryr sig om vad de har för behov på sin resa. 

8.3.2 Reklamens betydelse 

Ving medger att de skulle kunna exponera samma slags reklam i ”vanlig” media, för kärlek är 

kärlek oavsett kön. Ving tycker inte att man ska vara rädd för att visa mångfald i dagens 

samhälle eftersom att svensken inte längre behöver vara den typiska ”Svensson”-familjen. 

Ving tror dessutom att acceptansen kan öka för homosexuella om fler företag väljer att 

exponera denna grupp. Detta håller även SOVA med om. De hoppas och tror att acceptansen 

kan öka och att attityder kan förändras om man uppvisar homosexuella i reklam på ett 

naturligt och ej fördömande vis.  

Baudrillard menar att i dagens mediala samhälle är det inte längre meningsfullt att försöka sig 

på att skilja mellan tecknet och budskapet. Det är heller ingen idé att försöka urskilja på äkta 

och det oäkta eftersom dessa har löst upp gentemot varandra. Samhället som vi lever i idag 

har blivit, som Baudrillard skriver mer riktigare än det riktiga, ”more real than the real”.
50

 

Med begreppet hyperrealitet menar Baudrillard att en kopia kan uppfattas som mer verklig än 

verkligheten själv. Kopian är baserad på verkligheten, dock med en överdriven intensitet och 

attribut som gör den mer verklig än verkligheten.
51

 Med andra ord innebär hyperrealitet att 

verkligheten ersätts av tecken för verkligheten. 

Vi har tolkat det Baudrillard försöker visa med sin teori att människan inte kommer att kämpa 

emot den ”verklighet” som reklamen, genom media, visar på utan kommer ta den till sig och 

acceptera den. Om vi då tar till oss den ”verklighet” som media exponera med en gay-vänlig 

framtoning så kommer samhället att hänga på de och detta kan i sin tur kanske leda till en 

ökad tolerans från samhällets invånare.  Detta är något som vi också kan se i vårt resultat från 
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Ving och SOVA, där både företagen tror att acceptansen kan öka genom att man exponerar 

homosexuella genom media. Enligt företagen kan detta vara möjligt då, de anser att 

homosexuella borde exponeras mer och detta kan leda till att attityder i samhället förändras.  

Alltså kan vår verklighet, med hjälp av reklamen som exponerar en mer gay-vänlig 

framtoning, bli med verklig än den verklighet vi lever i nu. Vi kan inte längre kämpa emot 

den information vi matas med utan kommer ta den till oss och hjälpa oss att förändra våra 

värderingar kring, i vårt fall, homosexuella. 

8.3.3 Motstånd 

Ving och SOVA upplever båda att de har fått mycket positiva reaktioner på deras reklam men 

också att de har stöt på ett visst motstånd från samhället. Vi har valt att koppla även detta till 

Jean Baudrillards fenomen hyperrealitet på grund av att vi kanske inte har kommit till det 

faktum att vi ännu inte lever i den verklighet som reklamen visar. Motståndet emot företagens 

reklam visar på att vi inte har kommit till den punkt där vi börjar leva i den verklighet där de 

tecken och de budskap som media visar på genom sin reklam smälter samman. Vi har inte 

börjat leva i den ”verkliga” verkligheten. När vi börjar göra det så kommer inte företagen 

behöva stöta på något motstånd då människorna i samhället har ändrat sin syn på 

homosexuella.  

 

8.4 Mindre lokala företag 

8.4.1 Öppenhet 

Under temat ”Öppenhet” så kan vi se att Hotell Oden har valt att inte hänga ut 

Regnbågsflaggan då de inte vill profilera sig gentemot en speciell kundgrupp utan att de är 

öppna för alla. Café Muren och Strauss blommor har däremot valt att ha regnbågsflaggan 

synligt utanför sina lokaler. Muren har gjort detta för att de vill ha en stark profilering som ett 

gay-vänligt café dit alla är välkomna. Strauss blommor har inte haft någon större tanke med 

varför regnbågsflaggan hänger där, men de vill ändå poängtera att de är öppna mot alla. 

Man kan tydligt se att de mindre lokala företagen har antagit en stark roll utåt som visar på 

deras öppenhet och acceptans gentemot HBT-personer. Goffman menar på att människor 

agerar utefter olika roller beroende på vem man väljer att interagera med. Att den sociala 
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världen består av olika scener och olika framträdanden
52

.  Vi tolkar detta som att de mindre 

lokala företagen på ett bredare plan väljer att integrera med HBT-personer genom att visa sin 

öppenhet gentemot dem.  

De har genomfört ett aktivt val att integrera med HBT-personer genom att visa sin öppenhet. 

Företagen visar sin roll tydligt i detta anseende då de har gjort aktiva val att hänga ut 

regnbågsflaggen eller som hotell Oden som har valt att annonsera genom QX gaymap för att 

visa homosexuella att de är välkomna till deras företag. Enligt Goffman är det viktigt att 

frambringa en så stark roll så att ens publik eller konsumenter uppfattar en som stark i den 

rollen
53

. Företagen har valt att interagera med homosexuella genom sin profilering för att 

förstärka sig roll mot denna grupp. I detta avseende skapar även företagen en rollgestalt av sig 

själv för att förstärka det intryck och uppfattningar som andra har. Goffman påpekar att det är 

en viktig del i vårt framträdande att skapa en rollgestalt. Där den agerande individen försöker 

styra andras intryck och påverka andras uppfattning av henne eller honom
54

. Det faktum att 

inte stor företagen väljer att visa sin öppenhet på ett mer brett plan så som de mindre lokala 

företagen så kan man koppla de till att stor företagen väljer att inte göra ett aktivt val till att 

integrera med HBT-personer. Vi tolkar detta som att stor företagen kanske inte i samma grad 

vill att deras andra kundkretsars intryck av deras image ska ändras utan att till exempel 

kundkretsen barnfamiljer ska veta att företaget är ”familjevänligt”.  

8.4.2 Behövs mer öppenhet? 

Hotell Oden tycker det är viktigt att alla känner sig välkomna på deras hotell. De gör ingen 

skillnad på vem du är. Från hotell Oden sida uttrycker de att det inte skulle vara en dum idé 

att andra företag också vågar stå för öppenhet och visa detta utåt. Café Muren tycker att det är 

viktigt att man skapar en ”fristad” för homosexuella där man kan vistas utan att folk stirrar. 

Caféet tycker också att andra företag borde visa sig öppna men tror många är rädda för att 

göra detta då det finns andra företag som tror att denna öppenhet kan skrämma iväg andra 

kunder. Strauss blommor tror att många i Gamla Stan hänger ut regnbågsflaggan för att det är 

trendigt. Vilket också kan vara positivt då man påverkas av andra till att visa sin öppenhet 

offentligt.  
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 Goffman, E. (2000) s. 6ff 
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 Goffman, E. (2000) 
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 Goffman, E. (2000) s. 218 
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Att företagen tycker att det behövs mer öppenhet är det ingen tvekan om, men frågan är hur 

detta ska ske? Företagen själva tror att om fler företag vågar vara öppna gentemot 

homosexuella så skulle detta i praktiken leda till ett mer accepterande samhälle? Detta är 

något som både små företagen och stor företagen är överens om. Om fler företag väljer att 

visa sin öppenhet gentemot HBT-personer så kan detta leda till ett mer accepterande samhälle. 

Vi väljer att igen använda oss av Baudrillards extrem postmoderna samhällsteori, där 

Baudrillard menar på att i dagens mediala samhälle är det inte längre är meningsfullt att 

försöka sig på att skilja mellan tecknet och budskapet
55

. Vi väljer teorin för att knyta samman 

det faktum att alla företagen tror att det krävs mer öppenhet från fler företag för att öka 

samhällets acceptans eller för att tecknen och budskapet i reklamen ska kunna smälts samman 

med verkligheten.  

8.4.3 Acceptans 

Eftersom endast hotell Oden svarat på frågor under detta tema så kan vi bara analysera utifrån 

deras svar. Hotell Oden tror att acceptansen kan öka för HBT-personer om fler företag väljer 

att exponera denna grupp. Oden tycker att det finns ett behov av utrymme för HBT-acceptans 

i samhället men påpekar att det dock inte får gå till överdrift så att företagets profilering inte 

blir provocerande.  

Oden tror att acceptansen kan öka om fler företag väljer att exponera denna grupp vilket om 

man ser till Goffmans teori om intrycksstyrningen, att företagen genom sin reklam kan styra 

människorna i samhällets uppfattningar och intryck om HBT- personer. Om dessa intryck 

styrs på rätt sätt kan detta då leda till en ökad acceptans i samhället?  

8.5 Besvarande av frågeställningar 

De frågeställningar vi har är:  

 Vad har företagen för motiv med sin riktade reklam gentemot HBT- personer? Är det 

för ekonomisk vinning då HBT-personer är en köpstark grupp eller vill 

      företagen vara med och bidra till att acceptansen ökar gentemot HBT-personer i    

samhället? 

 Anser företagen att det behövs mer exponering av HBT- personer och om det i såfall 

kan leda till en ökad acceptans? 

                                                           
55 Baudrillard, J. (1994/1981) s. 81 
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På den första frågeställningen om vad företagen har för motiv med sin riktade reklam 

gentemot HBT- personer svarade Ving att de skulle kunna tänka sig att visa gay-vänlig 

reklam i vanlig media pågrund av att de anser att kärlek är kärlek oberoende på läggning. 

Ving svarar också att de vet vad det Rosa kapitalet handlar om och de vet att HBT- personer 

är en köpstark grupp och de vill ju kunna sälja sina resor och fylla sina plan hela året. De 

menar att HBT- personer kanske inte har några barn och behöver inte alltid resa på loven utan 

de kan åka under hela året. SOVA svarar att de inte riktar sin reklam gentemot HBT- personer 

alls då de anser att sexuell läggning har ingen betydelse när man köper en säng utan de vänder 

sig till alla målgrupper i samhället. De menar att de handlar om att hitta rätt säng till rätt 

person oberoende på sexuell läggning, religion och så vidare. De mindre lokala företagen är 

mer inställda på att de vill öka acceptansen genom att vara gay-vänliga utåt. Svaret på 

frågetällningen är att företagen har som huvudmotiv att medverka till en ökning av 

acceptansen gentemot HBT-personer. Dock berättar Ving att de vill kunna sälja sin resor och 

fylla sina plan året runt och att de anser HBT-personer ha en större möjlighet till detta. De 

pågrund av att de oftast inte har några barn och behöver inte anpassa sina resor efter lov. 

 

På den andra frågeställningen om företagen anser att det behövs mer exponering av HBT- 

personer i media och om de tror att det kan leda till en ökad acceptans svarar Ving att de anser 

att man inte ska vara rädd för att visa mångfalden i Sverige och Ving tror att acceptansen kan 

öka för HBT- personer om fler företag väljer att exponera denna grupp. SOVA svarar ungefär 

samma som Ving. De mindre lokala företagen är också övertygade om att om fler företag 

väljer att exponera HBT- personer så kan acceptansen öka. Vi kopplar ihop detta med Jean 

Baudrillards extrem postmodern samhällsteori och begreppet hyperrealitet. Baudrillard menar 

att i dagens mediala samhälle är det inte längre meningsfullt att försöka sig på att skilja 

mellan tecknet och budskapet. Det mediala samhället har gått ihop med det ”verkliga” 

samhälletoch budskapen och tecknen från media inte går att urskilja från de som finns i det 

”verkliga” samhället.
56

 Vi tolkar Jean Baudrillard så att media spelar en stor roll i samhället 

genom den reklam som visas och att detta leder till att samhällets normer och värderingar blir 

de som reklamen visar. Så om fler företag visar gay-vänlig reklam i ”vanlig” media och inte 

bara på forum som är för HBT- personer så kan de normer och värderingar ”smitta av sig” på 

samhället tror vi.  

                                                           
56 Baudrillard, J. (1994) Simulacra and Simulation. (S.F Glaser, trans.) University of Michigan press. (Orig. 

publ.1981) s. 81 
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9. Slutreflektioner 

Det vi tydligt kan se i resultatet är att alla företagen anser att det är viktigt att homosexuella 

får mer utrymme i reklamen för att denna grupp ska bli mer exponerad. Vi kan också se att 

företagen tror att acceptansen från samhället kan öka om fler företag väljer att exponera denna 

grupp. Vad är det då som driver företagen till den marknadsföringen som riktar sig gentemot 

homosexuella? Det som har framkommit i våra intervjuer med företagen är att anledningen till 

marknadsföringen grundar sig i en förhoppning om att samhället kan förändras med hjälp av 

den riktade marknadsföringen. Ett öppet och accepterande samhälle är företagens vision som 

vi ser det. Vi tror att denna marknadsföring kan förändra samhället så att vi får en mer öppen 

och rättsvis värld.   

Vi hoppas att fler företag vågar ta steget och exponera denna grupp öppet i sin reklam för att 

förhoppningsvis få andra att göra detsamma. 

Samhället vi ser framför oss är fördomsfritt och icke begränsande för homosexuella. Vi 

hoppas att man inte ska behöva göra särskild reklam mot homosexuella utan att det är 

vedertaget att de är inräknade i alla företags kundgrupp och inte görs skillnad på. Vi ser också 

ett samhälle där det inte behövs företag som vänder sig speciellt till homosexuella som ett 

”gay-vänligt” företag, utan att man ska kunna vistas överallt utan att bli utpekad på ett café för 

sin sexuella läggning. Det är vår vision och vår förhoppning, att vi inom en snar framtid 

kommer leva i ett väldigt öppensinnigt samhälle utan diskriminering av något slag.  
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