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Abstrakt 

 

Denna uppsats ämnar behandla turism och marknadsföring. Genom att undersöka 

och kartlägga AB Tylösands Havsbads marknadsföring utifrån dess 

firmakorrespondens under tre olika perioder från 1900-talets första hälft, besvaras 

frågor som; Hur gick AB Tylösands Havsbad tillväga då de marknadsförde badorten? 

Till vem riktades marknadsföringen? Vilken bild av Tylösand spreds ut genom 

marknadsföringen? Skedde det några förändringar i hur Tylösand marknadsfördes? 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen över hur området blev så populärt 

och synliggöra vilka tillvägagångssätt man använde då man marknadsförde badorten. 

Det finns även en förhoppning att bidra till forskningen om hur turism och badorter 

har marknadsförts i Sverige och hur den har sett ut. 

Analysen av det undersökta materialet relateras med tidigare forskning om 

marknadsföring inom turismen och olika samhällsförändringar i Sverige. 

Undersökningen visar tydligt hur bolagets marknadsföring med tiden går från att vara 

landskapsbeskrivande till renodlad reklam samt hur den i själva verket är en 

spegelbild och en del av den rådande natursynen, samhället och dess kultur. 
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1. Inledning 

På den vackra västkusten ligger Tylösand. Det är en av Sveriges mest kända badorter med en 

sandstrand på ca 7 km. Området är beläget längs kusten i Halmstad, Halland, som sträcker sig 

från Strandlida och Frösakull i norr, över Grötvik och Sandhamn ner till Bastakärskusten.  

En vacker sommardag besöks Tylösand idag av flera tusen glada och förväntansfulla 

semesterfirare. Att det kom att bli så beror säkerligen på många olika faktorer, en av dem 

torde vara en framgångsrik marknadsföring. Men denna del av historien vet vi inte så mycket 

om eftersom den fortfarande saknas i berättelsen om den populära badorten. 

1.1 Problemformulering och syfte 

Vid sekelskiftet var kustremsan kring Tyludden fortfarande okänd mark för de flesta 

Halmstadsbor. Tylösand har gått från att ha varit ett stycke land som ingen ville ta sig an, till 

en av de finaste och mest kostsamma platserna att bo på i Halland. Det finns bra läsning att ta 

del av om man vill förstå Tylösands historia och hur den växte till en väletablerad badort. 

Men hur man gick tillväga och marknadsförde Tylösand är fortfarande outforskat och saknas 

därmed i berättelserna. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur AB Tylösands Havsbad marknadsförde 

badorten mellan åren 1916-1948 samt hur den såg ut. Det finns en förhoppning om att kunna 

bidra till forskningen kring hur turism och badorter har marknadsförts på mikronivå i Sverige. 

Undersökningen sätts i relation till tidigare forskning för att styrka slutsatserna och når på så 

vis en makronivå. Genom en ny infallsvinkel, att undersöka annonser i firmakorrespondensen 

och kartlägga bolagets marknadsföring, hoppas jag kunna bidra till att förstå hur och varför 

området växer och blir så framgångsrikt som det är idag. Olika mönster kommer därmed att 

synliggöras som kan hjälpa oss att förstå badortens utformning och utveckling. 

1.2 Frågeställningar 

Hur gick AB Tylösands Havsbad tillväga då de marknadsförde badorten? 

Till vem riktades marknadsföringen? 

Vilken bild/bilder av Tylösand spreds ut genom marknadsföringen? 

Skedde det några förändringar i hur Tylösand marknadsfördes? 
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1.3 Avgränsningar 

Aktiebolaget Tylösands Havsbad bildas 1916. Jag har låtit detta bli startpunkten för 

undersökningsperioden. Då majoriteten av aktierna köps upp av Halmstad stad 1948 i 

samband med att Johan Hallberg avgår som direktör, är det skäligt att undersöka perioden 

1916-1948. 

 

Jag har valt att undersöka tre perioder mellan åren 1916-1948. Dessa är 1921-1924, 1938-

1939 samt 1943-46. Perioderna är valda utifrån källmaterialet. Den tidigaste dokumenteringen 

som rör bolagets marknadsföring finns i Halmstads näringslivsarkiv och är 

firmakorrespondens från 1921. Den första dokumenteringen som behandlar 

undersökningstiden efter 1924 är firmakorrespondens från Halmstads kommunala arkiv, 

1938-1939. Den sista perioden, 1943-1946, har valts eftersom det är den sista 

firmakorrespondensen som finns tillgänglig i undersökningsperioden. 

1.4 Teori och forskningsläge 

Delar av Tylösands historia hittar man i föreningen Gamla Halmstads årsböcker. En ansats till 

att förena historien har gjorts av Tylösands Bostads- och Trivselförening när de firade sin 75-

årliga tillvaro i Tylösand i våra hjärtan (2004). Karin Carlsson har i sin C-uppsats Badande 

och fritidsboende i Halmstad 1900-1950 (1995) redogjort för hur turismen växte fram i 

Halmstads kommuns kustzon. Badliv i Halland – historik och utveckling (2000) samt Hus och 

Landskap (2000) är rapporter från Landstinget Halland som tagits fram för att teckna en bild 

av området samt för att ge rekommendationer vid ytterligare bebyggelse.   

Sandell & Sörlin behandlar friluftslivet under 100 år som en social och kulturell företeelse i 

boken Friluftshistoria: från "härdande friluftslif" till ekoturism och miljöpedagogik: teman i 

det svenska friluftslivets historia (2000). Syftet är att översiktligt beskriva friluftshistorien i 

Sverige. Sandell & Sörlin menar att människans förhållningssätt till naturen är flytande och 

vag. De skiljer mellan natursyn - vad man föreställer sig (natur) och naturnyttjande - vad man 

företar sig (kultur). Synen vi har på naturen påverkar hur vi väljer att använda naturen. I 

jägarkulturen hade människan hög fruktan och stor respekt för naturen. Rädslan gjorde att 

man anpassade sig till landskapet och dess förändringar genom exempelvis djurens vandring 

och de olika årstiderna
1
. Detta tankemönster används i avhandlingen för att redogöra och 

förstå annonsernas innehåll, turismens framväxt samt bolagets stora framgångar. 

                                                   
1 Sandell & Sörlin 2000, s. 10-11. 
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Lena Lötmarker & Bo-A. Wendt har undersökt svenska turistbroschyrers utveckling av 

textmönster och språk mellan 1894-2005 i Resemål till salu! (2009). De har valt ut 

turistbroschyrer som vänt sig till de resenärer som inte vetat varthän de velat resa, broschyrer 

som avsett att locka turister till ett givet resemål, ett landskap eller en ort. Därmed har 

specifika turistattraktioner, exempelvis de som avser vintersemester uteslutits. Utifrån 

ovanstående kriterier bildar 366 broschyrer grundmaterialet för undersökningen. Dem delades 

sedan in i kategorier och utgjorde ytterligare urval, dels ett geografiskt utjämnande tidsurval, 

vilka man tagit stickprov på, dels ett kronologiskt selektivt urval, där fullständiga texter 

analyserats. Syftet med undersökningen var att synliggöra hur turistbroschyren vuxit fram 

som genre och förändrats samtidigt som turistnäringen ökat i omfång och ändrat inriktning. I 

deras forskning, som de även kopplar till olika samhällsförändringar, visar författarna hur 

turistbroschyrernas innehåll förändras mellan 1894-2005; från reseskildring, objektiv 

landskapsbeskrivning och praktiska upplysningar i det äldre materialet, för att med tiden 

förändras till renodlad reklam
2
. Författarna visar även hur innehållet går från att vara natur- 

och kulturturistorienterat till att bli aktivitetsturistorienterat. Trots att Lötmarker & Wendt 

främst undersöker och analyserar broschyrer, har jag funnit deras forskningsresultat 

applicerbar på min undersökning av annonser och reklam. Båda undersökningarna handlar om 

hur badorter marknadsförts genom åren och det finns många paralleller att dra mellan deras 

forskning och min undersökning. 

  

I The Tourism Area lifecycle vol. 1: Applications and Modifications (2006) visar Richard W. 

Butler en turistorts utveckling utifrån en teoretisk sekvensmodell innehållande fem olika 

stadier. Den första versionen av den teoretiska modellen publicerades som artikel i The 

Canadian Geographer 1980. Den har sedan dess utvecklats av författaren och blivit 

legitimerad i många akademiska arbeten. Hans fokus ligger inte på marknadsföring men de 

omtalas i de olika stadierna. Dessa delar har lyfts ut för att anpassa modellen till min 

undersökning. Eftersom den är begränsad mellan åren 1916-1948 och alla stadier inte syns 

under de åren, behandlas fyra av Butlers fem stadier i avhandlingsdelen. 

Enligt modellen sker det ingen marknadsföring i första stadiet, exploration stage. Turistorten 

har ännu inte upptäckts av turisterna men ett fåtal människor har fattat tycke för ”det orörda” 

på platsen. I involvement stage har det skapats en turistindustri av entreprenörer som 

fortfarande är mycket begränsad men viss marknadsföring kan förekomma. Den formella 

                                                   
2 Lötmarker & Wendt 2009, s. 208. 
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turistindustrin gör att fler icke-lokala turister börjar besöka platsen. Nästa stadie är 

development stage, där marknadsföringen och turismen har vuxit och blivit stor. För att locka 

fler besökare utvecklar man badorten i form av olika aktiviteter, man tänker mycket på 

turisternas önskemål. Det är inte ovanligt att paketresor m.m. arrangeras av icke-lokala 

aktörer. Landskapet förändras och anpassas efter turisternas efterfrågan. De mindre 

arrangemangen får bereda plats åt de stora komplexen, exempelvis genom golfanläggningar.  

I consolidation stage är marknadsföringen och turistorten väl etablerad. Turisterna ökar inte 

längre i antal och de lockas inte längre av nya omfattande aktiviteter. Paketresorna har blivit 

vanliga och man stannar kortare stunder på en och samma plats. Det som lockade turisterna 

från början till att besöka platsen är bortglömt 
3
.  

2 Metod och källmaterial 
 

2.1 Källmaterial 

I avhandlingen presenteras insamlat material från Tylösands Havsbads firmakorrespondens. I 

den, som i övrigt innehåller erbjudanden, brev och försäkringsbevis, går det att urskilja 

marknadsföring från det övriga materialet. Firmakorrespondensen visar framförallt den 

brevväxling bolaget haft. I vissa fall kan man hitta fakturor och reklam från andra företag som 

försökt sälja något eller påbörja ett samarbete med bolaget. De annonser som går att finna i 

firmakorrespondensen behandlas i undersökningen och återgivs oförändrade för att synliggöra 

min tolkning av dem. I korrespondensen framfår i de flesta fall vilket datum och var annonsen 

ägde rum. Utifrån den informationen har en annons ur Hallandsposten tagits fram som 

underlag för undersökningen.  

 

Erbjudanden till bolaget som inte bekräftats av dem själva har uteslutits från materialet 

eftersom uppgifterna är just obekräftade. Om något gallrats, och i så fall vad som gallrats ur 

firmakorrespondensen är omöjligt att veta. Men med de frågor som ställs mot källmaterialet, 

anser jag att firmakorrespondensen är tillräcklig som källa i min undersökning. Breven som 

finns i firmakorrespondensen har tolkas för att bli användbara i undersökningen. Det är inte 

självklart att min tolknig av breven skulle vara densamma som någon annans. Det finns heller 

ingen möjlighet att veta om svaren som återsänts till de olika företagen är sanningsenliga. Att 

de överrenskommelser som framgår i breven verkligen ägt rum är svårt att veta. Det skulle i 

                                                   
3 Butler 2006, s.5-7. 
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så fall kräva att man gick tillbaka till varje överrenskommelse och undersökte vidare för att se 

om det verkligen inträffade. Därför görs ett antagande att de bestämmelser som görs i 

brevväxlingen är sanna. 

2.2 Metod 

För att ge läsaren en viss förförståelse inleds arbetet med en kort översikt av turismens, 

natursynens och frilufslivets framväxt tillsammans med bakgrundsfakta om Tylösands-

området. Avhandlingen är i sin tur indelad i de tre undersökta perioderna för att läsaren 

enklare ska kunna följa med. Alla perioder har underrubriker som behandlar olika teman var 

för sig. Dessa teman är: Annonsering i Sverige, Utomlandsannonsering, Övrig reklam samt 

Bilden av Tylösand. Varje tema avslutas med en analys av det kartlagda materialet som sätts i 

relation till tidigare forskning, Lötmarker & Wendts forskningsresultat, Butlers 

sekvensmodell samt olika samhällsförändringar. 

 

Genom att bearbeta firmakorrespondensen och ta ut allt som har med bolagets 

marknadsföring att göra, går det att kartlägga hur marknadsföringen gick till på badorten. 

Detta görs i rubrikerna: Annonsering i Sverige, Utomlandsannonsering samt i diagram som 

enkelt kan visa läsaren förändringar genom antal. De annonser som återfunnits i 

korrespondensen presenteras under rubriken Bilden av Tylösand. Denna kartläggning av 

korrespondensen och stapling av siffror har en kvantitativ karaktär då det besvarar hur bolaget 

marknadsförde sig, till vilka tidningar, hur många annonser osv.  

 

Men undersökningen syftar även till att vara av kvalitativ form. I den avslutande rubriken 

under varje tidsperiod analyseras de ovanstående rubrikernas innehåll. Här försöker jag hitta 

mönster ur den kvantitativa undersökningen för att besvara vilken bild av badorten som 

spreds ut i landet genom reklamen och till vilka marknadsföringen riktades till. 

Undersökningen är av komparativ form, undersökningsperioderna ställs mot varandra och 

jämfös med varandra för att synliggöra möjliga förändringar eller kontinuitet i 

marknadsföringen. Den kvalitativa analysen av det undersökta materialet relateras med 

tidigare forskning om marknadsföring inom turismen och samhällsförändringar i Sverige
4
. 

Syftet med detta är att förstå mönstren från firmakorrespondensen. Turismen och 

marknadsföringen är på många vis en spegelbild av samhället. 

 

                                                   
4 Se rubriken ”tidigare forskning”. 
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Uppsatsen har alltså två indelningar, den första delen är kvantitativ, vilket ni finner i de fyra 

första underrubrikerna i varje period. Andra delen är kvalitativ, och behandlas i den 

återstående rubriken Analys. Den kvantitativa delen kan därför uppfattas som kort och 

intetsägande, vilket varit ett aktivt val för att synliggöra de olika delarna i undersökningen så 

tydligt som möjligt innan de analyseras tillsammans. 

3. AB Tylösands marknadsföring 

3.1 Bakgrund natursyn och turism 

Enligt Sandell & Sörlin anpassar vi vår användning av naturen utifrån den syn vi har på den. 

Först när natursynen förändras börjar vi använda den på ett annorlunda sätt än tidigare. Den 

förindustriella jordbrukarkulturens natursyn karaktäriserades ofta av fruktbarhetsmyter. Man 

hade en selektiv respekt för naturen
5
. Kustområdet kallades för Sveriges baksida och 

betraktades som vild, farlig och oanvändbar. Landskapet sågs av stadsborna som ett sterilt och 

mörkt klipp- och sandlandskap utan några kvalitéer
6
.  Kustens historia som ett attraktivt 

landskap har sin start i början av 1900-talet. Människornas förändrade syn på naturen gjorde 

att det blev mer vanligt att bada i havet
7
. Denna brytning beror på nya upptäckter av 

landskapen. Intresset för de fjärran landskapen fick bereda plats åt intresset för de nära 

landskapen
8
. 

  

Industrialismen och den ökande urbaniseringen anses också vara två viktiga orsaker till att 

kusten blev mer attraktiv
9
. Stadslivet ansågs ge en negativ verkan på både moralen och 

hälsan. Dels var städerna något osunt i sig självt, samtidigt som ungdomarna hade blivit klena 

och omoraliska
10

. Industrialismen skapade en uppdelning mellan arbete och fritid, vilket 

öppnade för frågor kring hur fritiden borde användas. Man behövde en ny nationell 

gemenskap som kunde ersätta den lantliga bygdgemenskapen
11

.  

 

Detta skapade även frilufslivets framväxt som utvecklades i samspel med naturromantiska 

influenser. Rousseau ansåg att naturen och livet på landet var genuint och ursprungligt, till 

                                                   
5 Sandell & Sörlin 2000, s. 10. 
6 Lövgren, 2009. 
7 Landstinget Halland, 2000a, s. 12. 
8 Sandell & Sörlin 2000, s. 12. 
9 Sundberg & Öhman i Sandell & Sörlin 2000, s. 102. 
10 Eskilsson i Sandell & Sörlin 2000, s. 71-72, 79. 
11 Sandell & Sörlin 2000, s. 33. 
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skillnad mot civilisationen och det tillgjorda livet i städerna
12

. De naturromantiska 

förespråkade ett okomplicerat och naturligt levnadssätt. Man skulle lämna statslivet för att 

istället leva nära naturen under enkla former
13

. Mötet med naturen ansågs varanu ett mål i sig 

självt, frisk luft var hälsofrämjande för individen. I slutet av 1920-talet blev det alltmer 

populärt att bada i havet
14

. Med friluftsliv i den svenska naturen hoppades man kunna främja 

både individen och samhället av nykterhet, hälsa, fostran, demokratisering, gymnastik och 

sundhet. Genom att vara i naturen lärde man känna sitt land bättre, vilket även bidrog till en 

ökad nationalistisk känsla
15

.  

 

De var dock inte alla som hade någon fritid ännu och därmed inte utövade något friluftsliv. 

Det var fortfarande något för dem som hade mer pengar i fickan
16

. Som ett reslutat av 

arbetarrörelsens kamp 1938, med argument som nödvändig vila för att inte slitas ut, kom den 

första semesterlagen att träda i kraft som gav två veckors semester per år till alla arbetare
17

. 

Semesterhem och sommarkolonier byggdes längs kustområdet för att komplettera de som inte 

riktigt föll under kategorin ”alla”
18

. 

 

Den nya natursynen och framväxten av turism och friluftsliv var de viktigaste orsakerna till 

att Tylösand kunde växa och bli en populär badort. En viktig förutsättning var också platsen. 

För att en turistort ska kunna utvecklas krävs goda förhållanden med skyddande vikar och 

bukter, vackra omgivningar och fin utsikt. Även enskilda entreprenörers initiativkraft var 

betydande för utvecklingen
19

. 

3.2 Bakgrund Tylösand 

Från ca år 1550 ansågs området kring nuvarande Tylösand vara oanvändbart
20

. I slutet av 

1700-talet fanns det endast en spridd bebyggelse med familjer som livnärde sig på fiske och 

jordbruk i området
21

. Diskussionen om huruvida Tylösand var lämplig som badort ägde rum 

för första gången någonstans mellan åren 1890-1910. De som drev frågan var Halmstads 

                                                   
12 Landstinget Halland 2000a, s. 22. 
13 Sundberg & Öhman i Sandell & Sörlin 2000, s. 106. 
14 Landstinget i Halland 2000a, s. 26. 
15 Sandell & Sörlin 2000, s. 34. 
16 a a 2000, s. 12. 
17 Aléx & Hjelm 2001, s. 161-162. 
18 a a 2001 s. 169. 
19 Lundgren 2006, s. 208-209, 
20 Landstinget Halland 2000a, s. 24. 
21 a. a. 2000a, s. 39. 
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Hantverks- och Industriförening. Med det franska Trouville
22

 som förebild började fem män
23

 

ur föreningen att arbeta för att bilda en badort i Halmstad
24

. Den nybildade kommittén skrev 

till statsfullmäktige i maj 1913 och uppmanade dem att låna ut mark i Tylösandsområdet till 

ett havsbad. Sagt och gjort, i april 1914 beslöt fullmäktige att de fick hyra två hektar på 49 år. 

Kravet var att ett badhotell skulle vara upprättat på tomten senast 1917. De fick även hyra ett 

större område på 48 hektar där de fick upplåta villatomter till privatpersoner
25

. I maj 1915 

bildades ett konsortium där andelar á 100 kronor tecknades av intressenter. Andelarna gick åt 

snabbt och restaurangbygget startade i juni 1915. Den storslagna premiären av bygget hölls 

söndagen den 8 augusti och redan under den första sommaren kom det besök från 

huvudstaden till hotellet
26

.  

 

Konsortiet omvandlades sedan till aktiebolaget Tylösands Havsbad 1916. Direktör för bolaget 

blev badortsprojektets största pådrivare, fotografen Johan Hallberg
27

. Det var även Hallberg 

som tog tag i kommunikationsfrågan till Tylösand eftersom vägen från Halmstad till Tylösand 

var mycket dålig och Anders Svensons båt ”Max”, som gick mellan Hotell Svea och 

koloniviken i Grötvik inte räckte till för alla badsugna gäster
28

. Därmed bildades ett sidobolag 

som fick namnet AB Tylösands kommunikationer
29

. 1918 levererades båten ”Lucie”, som inte 

heller klarade publiken. 1923 beställdes ett ännu större fartyg, ”Tylösand”
30

. Bilen, bussen 

och cykeln blev de transportmedlen som ersatte båtarna som såldes vidare 1927 och 1929
31

. 

 

Gården Carlsberg förvandlades av kommunen till Tjuvahålans Pensionat som hyrde ut den 

till Tylösands Havsbad
32

. Tillsammans med hotell och pensionat fanns även Tältstaden vid 

Tyludden
33

. Med tiden ersattes tälten till masonitstugor och blev den första stugbyn i Halland 

1940
34

. För de som inte ville bo i tält eller hyra ett rum på pensionatet fanns även alternativet 

att köpa en tomt. Efter att vattenverket kom 1920, började aktiebolaget att lämna ut 

                                                   
22Känd turistort i Normandie. 
23 Dir Edwin Berger, dr B V Willers, bankdirektör Janne Lindelöf, hovrättsnotarie Bernhard Jönsson samt 

fotograf Johan Hallberg. Aremar 1993, s. 164. 
24 Aremar 1993, s.163. 
25 Eliasson i Föreningen Gamla Halmstad 1993, s. 236. 
26 a. a. 1993, s. 164, 166. 
27 Landstinget Halland 2000b, s. 36. 
28 Carlsson 1999, s. 22. 
29 Aremar 1993, s. 181. 
30 Bjering i Föreningen Gamla Halmstad 1993, s. 247,248. 
31 Rasmusson & Keck 2004, s. 46. 
32 Aremar 1993, s. 178. 
33 Rasmusson & Keck 2004, s. 52. 
34 Carlsson 1999 s. 24. 
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villatomter på den arrenderade marken. Samma år sattes bebyggelsen av de första husen 

igång
35

. 

 

Det stora genombrottet för badorten berättas vara i slutet på 1920-talet i samband med 

Halmstadutställningen. Då renoverades restaurangen och bebyggelsen i området satte fart på 

riktigt för att möta den växande efterfrågan
36

. 1927 byggdes ett varmbadhus vid stranden och 

Tylösands hotell. I samma veva tillkom Café Paradis som var beläget mellan tältstaden och 

stranden. Även Tylögården förvärvades. Tylöhus invigdes 1931, innehållande både postkontor 

och telefon- och telegrafstation
37

. I den förstklassiga restaurangen anordnades dans och 

uppträdande flera gånger i veckan
38

. På 1930-talet erbjöds tennis- och golfbanor på orten som 

vid denna tid blivit internationellt känd. Den besöktes av skandinaver, framförallt danskar 

men även en del tyskar, fransmän och italienare
39

.  

1946 beräknades sommargästerna ha varit uppe i 7000. Två år senare, 1948 köpte Halmstad 

stad aktiemajoriteten i Tylösands Havsbad och övertog driften av totalt fem restauranger och 

fem hotell som bolaget byggt upp. Samtidigt avgick Hallberg som direktör
40

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Karta över Tylösands-området.  Teckning av Stefan Gustafsson
41

. 

                                                   
35 Aremar 1993, s. 168. 
36 Rasmusson & Keck 2004, s. 43. 
37 Landstinget Halland 2000a, s. 28. 
38 Landstinget Halland 2000b, s. 36. 
39 Landstinget Halland 2000a, s. 39. 
40 Aremar 1993, s. 168. 
41 http://www.tyludden.se/hemsidor/karta.htm 20130128 

http://www.tyludden.se/hemsidor/karta.htm
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3.3 1921-1924 

Annonsering i Sverige 

 

Under den första perioden annonserade man totalt 12 gånger. 1938-1939 9 gånger och mellan 1943-1946 

publicerades totalt 57 annonser i Sverige42. 

 

Firmakorrespondensen från perioden visar på totalt 12 annonser i 5 olika tidningar. Under det 

första året annonserar Tylösands Havsbad endast en gång i en tidning, Västkustbladet. Året 

efter, 1922, annonseras det också endast en gång i Hallandsposten, 1923 i tidningen Halland 

en gång och Måsen (veckoblad för Göteborg och västkusten) fyra gånger. Det sista året under 

perioden annonserar de i Halland, Göteborgs Aftonblad och Hallandsposten. 

 

Under denna period finns inga obesvarade förfrågningar eller avböjanden om annonsering 

från olika tidningar eller några liknande obesvarade erbjudanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
42

 Hallands Närings livs arkiv, Tylösands havsbad ab 1921-1924. Kommunarkivet, 10025, E1:1. 

Kommunarkivet, E1:5. 
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Utlandsannonsering 

 

Diagrammet visar att ingen utlandsannonsering förekommer i första och tredje perioden. Mellan 

1938-1939 annonserar bolaget 32 gånger, i snitt 16 annonser per år
43

. 

Det finns inga belägg utifrån firmakorrespondensen att AB Tylösands Havsbad annonserade 

utanför landets gränser under den första undersökningstiden. 

 

Övrig reklam 

 

1921-1924 innehåller 3 inslag av övrig reklam, vilket ger ett snitt på 0,75 per år. 1938-1939 har 

siffran stigit till 9 och snittar nu 4,5 per år. 1943-1946 sjunker siffran till 4, vilket betyder ett snitt på 1 

övrig reklam per år44. 

 

                                                   
43 Hallands Närings livs arkiv, Tylösands havsbad ab 1921-1924. Kommunarkivet, 10025, E1:1. 

Kommunarkivet, E1:5. 
44 Hallands Närings livs arkiv, Tylösands havsbad ab 1921-1924. Kommunarkivet, 10025, E1:1. 

Kommunarkivet, 10025, E1:5. 
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Materialet visar tre andra vägar bolaget gick för att marknadsföra sig under den första 

perioden. De lade 50 kr 88 öre på en reklamresa till Hallands Väderö 1921. Joh. A. Svensson 

begärde att få 10.50 kr av bolaget 1921 som skulle täcka skyltar i Torekov & i Båstad samt 

affischer i Båstad. Ett kvitto från 1924 på ”tryckt reklamhäfte 1000 ex” har debiterats av Joh. 

A. Svensson. 

 

Bilden av Tylösand 

Då det inte finns någon annons i firmakorrespondensen från denna period har jag använt 

fakturor som källmaterial eftersom det står på den vad annonsen skall handla om.  

En faktura från Västkustbladet berättar att annonsen den 17 maj 1921 handlade om båten 

”Luice”. Den 22 mars 1922 annonserade bolaget i Hallandsposten om bolagsstämma. Från 

samma tidning fick de en faktura 1924 som berättar att de annonserat angående 

uppkommande bolagsstämma den 18 april samt om tältning den 4 juni. En faktura från 

tidningen Halland samma år och månad visar att även den annonsen rörde bolagsstämma. 

 

Analys 1921-1924 

Annonseringens utsträckning under den första perioden är främst lokal. Endast två 

publiceringsplatser under perioden 1921-1924 ligger utanför Hallands län men fortfarande 

längs västkusten, Måsen och Göteborgs Aftonblad. Även den övriga reklamen är geografisk 

begränsad kring området, exempelvis resan som togs till Hallands väderö samt de skyltar och 

affischer som sattes upp i de konkurrerade badorterna Torekov och Båstad.  

 

Under etableringsperioden annonserar inte bolaget utomlands, endast inom Sveriges gränser. 

Detta förklaras eftersom det utifrån rubrikerna är tydligt att badorten ännu inte är speciellt 

utvecklad. Enligt Butlers sekvensmodell befinner sig Tylösand i det andra stadiet, i 

involvement stage. Det förekommer en viss marknadsföring som är begränsad och en liten 

turistindustri har tagit fart av entreprenörer, i detta fall av de 5 män som bildat Tylösands 

Havsbad. 

 

Även Lötmarker & Wendt menar att man annonserar sparsamt i etableringsperioden. Vidare 

menar de att den viktigaste förutsättningen för turismen är ledig tid. Under denna period hade 

ca 43% av Sveriges arbetande befolkning semester
45

. Turismen var främst till för de 

                                                   
45 Lötmarker & Wendt 2009, s. 11-12. 
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välbärgade enda fram tills lagen om 2 veckors semester trädde i kraft 1938
46

. Det krävs en bra 

ekonomi för den enskilda individen att semestra. Viktigt är även bra allmänna eller enskilda 

kommunikationsmedel och övernattningsmöjligheter. Ångbåtarna och järnvägarna gjorde 

resandet snabbare vilket gav mer ledig tid
47

.  

 

En annons i materialet berörde just kommunikationer, ångbåten ”Luice”. De andra annonserna 

handlade om bolagsstämma och tältning. Det finns inga tecken på att någon bild förekommit i 

de tidiga annonserna, vilket enligt Lötmarker & Wendt var sällsynt även i de äldsta 

broschyrerna
48

. De innehöll främst reseskildring, objektiv landskapsbeskrivning och praktiska 

upplysningar
49

. Praktiska upplysningar om färdmedel, logi och informationsmöjligheter var 

viktiga då den turistiska infrastrukturen ännu inte var riktigt utbyggd. Det kunde vara 

avgörande för turisternas val av resemål
50

. 

 

Synen på naturen speglas många gånger i bolagets marknadsföring. Under sekelskiftet och en 

bit in på 1900-talet var turisten främst ute efter att beskåda och bevittna naturen. Utsikt och 

sevärdhet ansågs vara viktigt
51

. Korrespondensen visar ett bolag som är i etableringsperioden, 

vilket gör det svårt att se dessa drag.  

 

Eftersom badorten inte ännu är fullt utvecklad och utifrån de rubriker som framkommit från 

korrespondensen, är det svårt att avgöra åt vilka annonseringen riktades till. Än verkar 

fokuseringen ligga på att etablera badorten och att få verksamheten i rullning. Av det som 

framkommit ovan verkar den tilltalas de som berördes av bolagsstämman. Hallandspostens 

annons om tältning visar även att annonseringen riktades till lokalbefolkningen.  

3.4 1938-1939 

 

Annonsering i Sverige 

Under denna period annonserar Tylösands Havsbad totalt 9 gånger i 8 olika tidningar inom 

landet. 1938 annonserar de 4 gånger i Hallands Turistförenings årsbok, Idrottsbladet, 

Aftonbladet och Hallandsposten. 1939 annonserar bolaget 5 gånger, varav 2 av dem sker i 

                                                   
46 Löfgren i Christensson 2009, s. 199. 
47 Lötmarker & Wendt 2009, s. 11. 
48 a. a. 2009, s. 173. 
49 a. a. 2009, s 208. 
50 a. a. 2009, s. 79. 
51 Löfgren i Sveriges turistråd, 1990, s. 31. 
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Dagens Nyheter. De andra äger rum i Borås Nyheter, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

och Landskrona Posten. Även under denna period annonseras det endast innan och under 

sommarhalvåret. 

 

Bolaget får 7 förfrågningar om annonsering som de väljer att tacka nej till. Argumentet för att 

inte annonsera hos Hälsingborgs Handelsklubbs matrikel 1938 var att ”annonsanslag ej avsett 

att omfatta annonsering av denna art”. Till Göteborgs-Posten svarar bolaget i juni att ”det är 

försent in på veckan”. I avböjning till reklam i Blanchteaterns program skriver de att 

”reklambudget ej når till”. Till AB Svensk Motortidning (utgiven av Kungliga 

Automobilklubben) skriver man i november att de ”ej annonserar vid den här tiden på året”. 

När tidskriften Hertha (utgiven av Fredrika Bremer-förbundet, kvinnorörelse) skickar en 

förfrågan om annonsering svarade bolaget att man inte (i vanliga fall) annonserar på 

högsommaren, men att de kan återkomma i augusti. När tidskriften så gör svarar bolaget att 

det är försent för annonsering. Övriga avböjanden som saknar argument ges av bolaget till 

Stockholms Högskolas Studentkårs majnummer och tidningen Lundagård (Akademiska 

Föreningen). 

 

Ulandsannonsering 

Mellan 1938-1939 annonserades det totalt 32 gånger utanför Sverige i 7 olika organ. 1938 

sker sammanlagt 20 annonser på 4 olika platser. 12 av annonserna äger rum i Morgonbladet 

Oslo, 2 i Autos (biltidning, Köpenhamn), 2 i Berlingske (dagstidning, Köpenhamn) samt 4 

annonser i The Anglo-Swedish Review (utgiven av svenska Handelskammaren i 

Storbritannien)
52

. 1939 annonserar de i fyra olika organ med totalt 12 annonser. 4 gånger i 

The Anglo-Swedish Review, 5 gånger i Morgonbladet Oslo, 1 annons i Rejsehaandbogen 

(Köpenhamn) samt 1 annons om skandinaviska program i Wagons-lits/Cook – 

världsresebureau (London). 

 

Övrig reklam 

Bortsätt från annonseringen under denna period marknadsfördes badorten vid 9 andra 

tillfällen. I ett brev till F:a Graham Brothers, Stockholm den 17 februari 1939, önskar de 

beställa färdiga bokstäver för ljusskyltar som tillsammans bildar ”Hotel och restaurant”. Man 

ber om svar så fort som möjligt men inget bekräftande brev finns i firmakorrespondensen. 

                                                   
52 Näringslivsorganisation som sammansluter företag i olika branscher och industrier i syfte att främja handeln 

mellan länderna. http://www.scc.org.uk/index.php?page=152&l=1 270213 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Automobilklubben
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Automobilklubben
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A4ringslivsorganisation&action=edit&redlink=1
http://www.scc.org.uk/index.php?page=152&l=1
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Man önskar även få reklam på parasoll av Fructus fabriker den 9 juni 1939, vilket företaget 

senare meddelar att de inte utför. Under hela denna period deltar AB Tylösands Havsbad 

tillsammans med Hallands och Sveriges Turisttrafikförening, i Statens Järnvägars 

sensommarresor (billighetsresor). I ett brev till herr Erik Limin från Stockholm den 10 juni 

1939 ber bolaget om att få skickat ytterligare 20 stycken affischer på artisten Louis Sims. 

Företaget Awe företagets försäljning och reklamavdelning skickar i ett brev från Stockholm 

den 24 april 1939 att de broschyrer som företaget fått av bolaget den 19:e är utdelade och slut. 

Man önskar därför 3000 ex till. Svar tillbaka visar att de endast fick 1000 st. Järnvägen 

Upplysningsbyrå Växjö skickar önskemål om att få broschyrer om badorten den 25 maj 1938. 

Svar tillbaka visar att de fick fler och att de även planerar att skicka ännu fler. Bolaget passar 

samtidigt på att berätta om Pingstens erbjudande på hotellet och ”hoppas att de kan 

rekommendera Tylösand för dem samtidigt som det gynna det egna företaget”. La presse 

touristique (resmålstidning i Frankrike) vill även de ha broschyrer och bilder på badorten då 

de vill skiva om intressanta och nyttiga platser att besöka för sina läsare. Önskemålet skickas 

den 22 maj 1939. Bolaget verkar ha varit intresserade av att byta reklamtryckeri enligt ett brev 

mellan dem och Esselte reklam, Stockholm, den 27 november 1937. De önskar få broschyrer, 

20 000 på svenska, 10 000 på engelska. Sommaren 1938 besöker Kungliga automobilklubben 

(ca 30 stycken medlemmar) Tylösand. Klubben skickar sedan ett brev där de tackar för det 

trevliga bemötandet och de översända broschyrerna.  

 

Bilden av Tylösand 

Annonsen i Aftonbladet den 22 mars 1938 innehåller en kort text och en bild som bl.a. visar 

Tylöhus. Texten berättar bl.a. hotellets standard på rummen:  

 

TYLÖHUS OCH TYLÖSANDS hotell och restauranter. Fullständiga 

spriträttigheter – Musik. Rum med egna bad och WC. I hotellen 250 bäddar.  

 

I mitten på andra sidan i Hallandsposten den 8 juni 1938 annonserar de kring vad som händer 

på kort sikt: 

 

Tylösands Restaurant” DANS i afton. Utsträckt tid. Frank Vernons orkester.   

Fri entré. Bordsbest.: Hovmästaren. Tel. Tylösand 7 o.30. 

 

Ett brev från den 30 maj 1939 vittnar om en annons i Göteborgs Handels- och Sjöfarts 

tidning. Bolaget lockar då med en weekend till Tylösand med Frank Vernons dansmusik.  
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Den 3 maj 1939 annonserar de i Dagens Nyheter 1939 tillsammans med ett foto. Denna gång 

lockar de med att man kan bada ”både från klippor och sandstrand utan någon långgrundhet”. 

Tidigare samma år annonserar de i samma tidning om restaurangpersonal. I Landskrona 

Posten sker en annonsering den 24 juni 1939 med rubriken ”har öppnats”. 

 

Under denna period annonserar bolaget en hel del utomlands också. I The Anglo-Swedish 

Review annonserar de både 1938 och 1939, fyra gånger per år. Bifogad reklam från The 

Anglo-Swedish Review i firmakorrespondensen visar två annonser med samma text men med 

olika bilder som publicerats. Den första annonsen visar två bilder. Den ena bilden är tagen i 

vassen mot havet där två av 6 personer badar. Den andra bilden i annonsen föreställer hotellet. 

Den andra annonsen visar ett foto som är taget i vattnet. Två pojkar ska just kliva i en båt, de 

håller i en varsin åra. Man ser även kustzonen på fotografiet som ser ut att vara väldigt lång. 

Längs den står människor medan några håller till i havet. Den andra bilden i annonsen visar 

två glada kvinnor som precis gått i vattnet. Bilden är tagen från havet så att man ser hotellen 

och restaurangerna. Även denna bild visar ”lagom med folk” längs kursremsan. Texten i de 

båda annonserna lyfter fram både solning och aktiviteter som finns att tillgå:  

 

Take your family to TYLÖSANDS HAVSBAD. Moderate prices. Sunshine, 

excellent bathing, golf, dancing, tennis. 

 

Enligt ett brev från Tylösands havsbad medverkar de i det skandinaviska programmet i 

Wagons-lits/Cook – världsresebureau 1939. Annonsen saknar bild men informerar läsaren 

hur man ska gå tillväga för att boka:  

 

Tylösand Seaside Resort. HALMSTAD, SWEDEN season june 1 – Sept 1. 

Wonderful Surroundings. Excellent Beach. Hotels and restaurants, first class and up-

to-date. Tennis, golf, riding, fishing and other kinds of sport. For further information, 

printed matter and tickets apply to the nearest Travel Bureau or to “Rumscentralen” 

Tylösand, Sweden. 

 

Följande annons publiceras den 29 maj och onsdagen den 1 juni 1938 i dagstidningen 

Berlingske. Här har de valt att bl.a. lyfta fram hur man kan ta sig till badorten: 

 

Rejs i Pinsen til T Y L Ö S A N D ved Halmstad. Vekslende Natur, smukke 

Promenadestier, milelang Badestrand. Förste klasses Hotel og Restaurant med 

fullstendig Spiritusbevilling, Musik og Dans. Weekend Lördag Em. till Mandag Em. 

sv.kr.16.--. Ny 18-hulsgolfbane. Bekvem Jernbaneförbindelse til Halmstad og 
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udmaerkende Bilveje. Ca. 3,5 Timers Rejse. Obs. Weekendbillet Köpenhamn-

Halmstad-Köpenhamn danske Kroner 9:85. A.BOL. TYLÖSANDS HAVSBAD, 

TYLÖSAND, TEL.23; Sverige.  

 

Bolaget ber i beställningen av annonserna att även få ”anhålla om ett välvilligt omnämnande i 

textavdelningen beträffande badorten”. Här lockar de bl.a. med fåglar på Tylön. De föreslår 

att följande ska publiceras i tidningen: 

  

TYLÖSAND. Den moderna svenska badorten har till sina övrig evenemang lagt 

ytterligare ett, en 18-hålsgolfbana med en slaglängd av cirka sex kilometer, som i 

dagarna insynats för internationella tävlingar. Denna tid på året är den rätta att 

besöka den bekanta fågelön, Tylön, som just nu vimlar av alla slags fågelbon, 

fågelägg och fåglar. Märkligt nog blir vattnet här även ovanligt tidigt uppvärmt och 

är redan uppe i 17 á 18 grader. Angående weekendvistelse se annons i dagens 

nummer. 

 

Den 19 juni 1939 sändes korrigering av annons till Rejsehaandbog (Köpenhamn). Annonsen 

innehåller en bild som är tagen en bit ut i havet, mot alla komplex som även visar kustremsan 

bakom dem. Längst den närmsta kustremsan finns många människor. Den korrigerade texten 

lyfter även denna upp lämplig resväg tillsammans med aktiviteter och landskapsskildring:  

 

Tylösands söbad. Ved Halmstad 3. Timmes Rejse fra Köbenhavn. Hele Vejen 

asfalteret med stenfri Sandbund og höje Klitter. Flere Hundrede Tönder Land Park. 

Tennis, Golf, Motorsejlads. Fuld Pension fra KR8,25. Fuldständige 

Spritusrettigheder. Musik. Dans. 2 store Orkestre. Före 20/6 och efter 15/8 nedsatte 

Priser. Säsong: 20. Maj---10. September. Prospekt og Udlejning af Värelser gennem 

A/B Tylösand Havsbads Rumscentral. 

 

Analys 1938-1939 

Mellan 1938-1939 ökar antalet annonser i Sverige från ett snitt på 3 annonser per år mellan 

åren 1921-1924, till 4,5 annonser per år
53

. Hallandsposten och Hallands Turistförenings 

årsbok är de enda lokala platserna där annons förekommer under den andra perioden. 

Annonserna sträcker sig inte längre endast lokalt eller längs västkusten. Istället har intresset 

över att annonsera rikstäckande tagit fart. Exempelvis annonseras det i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. En ny tendens är också att man inte enbart annonserar i nyhetstidningar då 

Hallands Turistförenings årsskrift specialisera sig på turism. 

                                                   
53 Se diagram under 3.3. 
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Lagen om två veckors semester för alla i Sverige trädde i kraft 1938. Detta gjorde att fler kom 

att semestra inom landet
54

. Ledigheten för svenska arbetare torde ha gjort att avståndet mellan 

semesterfirare och semesterorten ökade geografiskt eftersom de fick mer tid över. Det går 

dock inte spegla denna samhällsutveckling i bolagets marknadsföring från denna period.  

 

Den relativt låga ökningen av svenska annonser kan förklaras med en tydlig skillnad jämfört 

med den tidigare perioden, man riktar sig numera utomlands
55

. Totalt annonseras det 32 

gånger utanför Sverige mellan 1938-1939. Annonserna är koncentrerade till Norge, Danmark 

och England. 3 av utlandsannonserna är tidskrifter medan majoriteten nu är turisminriktat, 

exempelvis The Anglo-Swedish Review och Wagons-lits - världsresebureau.  

 

Övrig reklam ökar också jämfört med den tidigare perioden
56

. Ett intresse för reklam kring de 

egna anläggningarna verkar ha uppkommit 1938-1939. Förutom beställningar på parasoll och 

ljusskyltar kan man se en ny trend, deltagandet i Statens Järnvägars sensommarresor 

(billighetsresor). Staten arbetade hårt för att skapa ett nytt turist-Sverige
57

.  Den övriga 

reklamen har även den lämnat de lokala. Ett nätvek inom Sverige verkar istället ha uppstått. 

Förfrågningar till bolaget om önskan att få fler broschyrer till utdelning, finns inte i 

firmakorrespondensen mellan åren 1921-1924. Även antalet broschyrer har ökat från den 

tidigare perioden då bolaget beställde 1000 stycken reklamhäften. Till Awe företagets 

försäljning och reklamavdelning ber bolaget under denna period om 20 000 broschyrer på 

svenska och 10 000 på engelska, vilket vittnar om att bolaget ansåg att det fanns ett behov att 

bli förstådda på ett annat språk. 

 

Bolaget tackar även nej till en del annonseringsmöjligheter med tidpunkten som argument 

många gånger. Man kan dock se ett mönster i avböjelserna. Bolaget väljer bort att annonsera 

till Stockholms Högskolas Studentkår och den Akademiska Föreningen Lundagård. Även 

Hertha, Ab Svensk Motortidning och Blanchteaterns program väljs bort. Huruvida detta beror 

på att de är fel grupp, att man inte önskar annonsering hos olika organisationer eller att 

annonserna skulle nå för lite/fel publik, går inte att avgöra. Men genom att se till vilka 

avböjelser av annonsering som bolaget gör, kan man se vilka marknadsföringen inte avsågs 

rikta sig till. 

                                                   
54 Lötmarker & Wendt 2009 s. 12. 
55 Se diagram under 3.3. 
56 Se diagram under 3.3. 
57 Löfgren i Christensson 2009, s. 202. 



19 

 

Det går att se viss skillnad av innehållet beroende på om den publiceras lokalt, rikstäckande 

eller utomlands. Det som publicerats inom Sverige uppfattas ofta som korta och sakliga. I 

lokaltidningen upplyser bolaget om kortvariga aktiviteter som exempelvis ”dans med Vernons 

orkester”. I den rikstäckande annonsen i Aftonbladet läggs fokus på hotellen och dess 

standard. ”Rum med egna bad och WC”, vittnar även om vikten av just hygienen och 

folkhälsans bästa, vilket växt sig starkt på 1930-talet
58

. Utlandsannonserna innehåller alltid en 

bild som är kopplad till texten. Texten lockar med bra priser och olika aktiviteter som golf, 

dans och tennis. I många av annonserna ges även information om hur man kan gå tillväga för 

att boka. Två av annonserna, en i Berlingske och en i Rejsehaandbog, visar hur man 

lämpligast kan ta sig till Tylösand från Köpenhamn.  

 

Alla de annonser som lockar med bild är knutna till texten
59

. Annonsbilderna visar under 

denna tid oavbrutet havet, naturen, anläggningarna och människor som firar semester med 

stora leenden. Annonserna skildrar landskapet i Tylösand. Under 1930-talet, som en 

konsekvens av urbaniseringen i kombination med kortare arbetstid och bättre materiell 

standard, ökade intresset både av allmänheten och av myndigheter för naturen som 

rekreationskälla. Friluftslivet blev alltmer en fråga för allmänheten
60

. Den aktiva och 

organiserade fritiden stod som segrande ideal för den lediga människans frihet
61

. I 

bakgrunden fanns den i allmänhet växande föreställningen om kroppens betydelse och om 

vikten för både individen och samhället av sundhet, nykterhet, hälsa och gymnastik
62

. Istället 

för att bevittna den nära naturen kom fritiden mer och mer förknippas med aktivitet. Naturen 

fick en ny roll som källa till upplevelser
63

. Man börja nu fnysa åt punschverandor och det 

gamla sättet att semestra
64

. 

Lötmarker & Wendt menar att de sker två brytpunkter i turistbroschyrernas historia, en under 

1930-1940, och en på 1980-talet. De får då ett mer reklammässigt utseende innehållande fler 

positiva ord. Detta innebar en förskjutning av textens fokus från traktens utbud till turistens 

upplevelse av utbudet
65

. Det går även se en övergång från de äldre broschyrerna där sevärdhet 

(företeelser oberoende av turismen) dominerar i natur- och kulturturismen till den moderne 

                                                   
58 Lundgren 2006, s. 46. 
59 Lötmarker & Went menar att bilderna oftast visar det som behandlas i texten. 2009, s. 127. 
60 Sandell & Sörlin 2000, s. 65. 
61 Eskilsson i Sandell & Sörlin 2000, s. 67. 
62 Sandell & Sörlin 2000, s. 34. 
63 Blom & Nilsson 2005, s. 49. 
64 Landstinget Halland 2000a, s. 217. 
65 Lötmarker & Wendt 2009 s. 62, 172. 
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aktivitetsturismen där aktiviteter istället dominerar
66

. Sevärdhet försvinner dock inte totalt, 

utan finns kvar än idag i broschyrerna
67

.  

I annonserna kan man se inslag av både natur- och kulturturismen och aktivitetsturismen men 

än är det inte någon av dem som tar upp mest plats i innehållet. I förslaget om det välvilliga 

omnämnandet i Berlingske, lockar de med att besöka den bekanta fågelön samtidigt som de 

lockar med internationella tävlingar och golfbanor. Andra argument som Lötmarker & Wendt 

fann i broschyrerna för att besöka resemål var färdmedel och kommunikationerna till 

resemålen
68

. I utlandsannonserna, speciellt de danska, ges mycket utrymme i annonserna åt 

just detta.  

Under 1930-talet börjar man hänvisa till möjligheterna att skaffa mer information om 

resemålet i broschyrerna. Exempelvis talar man om olika turistställen eller egna 

upplysningsplatser
69

, vilket även förekommer i 4 av de 5 annonserna ovan exempelvis när de 

medverkar i det skandinaviska programmet i Wagons-lits/Cook – världsresebureau. 

Under denna period riktas marknadsföringen främst till de utländska turisterna med familj. 

Förutom ovanstående lockar man även med ”moderate prices” och ”first class and up-to-

date”. Tylösand passar de som vill vara aktiva och njuta i naturen, vilket även är bilden de 

skickar ut i landet och utomlands genom marknadsföringen. De framställer sig själva som den 

moderna badorten. Annonseringen om att tälta som fanns i den tidigare annonseringen, nämns 

inte under denna period. Fokus ligger på hotellet, vilket visar att man inte ansåg det 

nödvändigt eller önskvärt att annonsera till ungdomar och till människor som inte hade råd att 

bo på hotell.  

Den utveckling som Butler visar i sin modell återfinns ofta i Lötmarker & Wendts forskning, 

många gånger följer de samma kurva. Den stora mängden annonser och innehållet som nu 

lockar med olika aktiviteter och bekvämligheter vittnar om att Tylösand befinner sig i det 

tredje stadiet i Butlers sekvensmodell. Turismen har vuxit sig stor och nya aktiviteter har 

tillkommit. Landskapet har förändrats i form av golfanläggningar och tennisbanor. Under 

denna tid annonseras även paketresor tillsammans med Hallands och Sveriges 

Turisttrafikförening, vilket Butler menar symboliserar development stage.  

                                                   
66 Lötmarker & Wendt 2009, s. 24, 64. 
67 a. a. 2009 s. 64. 
68 Lötmarker & Wendt 2009, s. 79. 
69 a. a. 2009, s. 84. 
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3.5 1943-1946 

 

Annonsering i Sverige 

Mellan åren 1943-1946 annonserar badorten totalt 57 gånger på 28 olika annonseringsplatser. 

Hälften av dessa är tidningar, hälften av annonseringen inträffar på andra platser. Tre 

annonser som saknar antingen år, datum eller tryckplats har inräknats trots saknaden av 

information eftersom de ingår i firmakorrespondensen under perioden.  

 

Under tre olika tillfällen 1943 den 30:e maj, den 5:e juni och den 6:e juni annonserar bolaget i 

tidningarna; i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Stockholmstidningen, Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning, Göteborgs-Posten, Göteborgs Morgonpost, Sydsvenska Dagbladet, 

Hälsingborgs Dagblad, Engelholms Tidning med bitidning, Jönköpingsposten, Borås Tidning, 

Östgöta Correspondenten (dagstidning) samt i ”ett lämpligt organ i Örebro”. I april 1946 

annonserar de 2 gånger i Den halländska Bläckfisken (tidskrift utgiven av 

Hallandsjournalisterna, Svenska Journalistföreningen). 

 

1943 är de med i STF:s resehandbok Sydvästra Sverige: Västergötland: Halland, Bohuslän 

och Dalsland samt Göteborgs stad. 1943 och 1944 annonserar de i Skid- & 

Friluftsfrämjandets resebyrå (totalt 2 st). Mellan 1944-1946 är de med i Sveriges 

Handelskalender och STF:s Hotell och pensionat i Sverige. I Beskrivning över Halmstad 

annonserade bolaget två gånger, en gång 1945 och en gång 1946. 1946 är de med i ett 

exemplar av Västkustens bad & rekreationsorter. 1946 annonserar de även i Sveriges 

kommunikationer (järnvägstidtabeller). 

 

Det finns inga spår av avböjelser till marknadsföring enligt firmakorrespondensen under 

perioden. 

 

Utlandsannonsering 

Firmakorrespondensen visar inte på några utlandsannonser under denna period. 

 

Övrig reklam 

Mellan 1943-1946 sjunker övrig reklam från 9 tillfällen under föregående period till 4, vilket 

ger ett snitt på 1 övrig reklam per år. Den 19 mars 1943 sänds ett önskemål om förslag på nytt 

firmaemblém för stämpling mm. till Svenska Telegrambyrån. De önskar lydelsen: ”sol, 
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sommar, salt bad”. I bakgrunden av en sol och en flicka, vill man att anläggningarna kan ses 

från havet. Längst ner skall det stå: ”AB TYLÖSANDS HAVSBAD, Tylösand, 

tel.Namnanrop”. Brev mellan bolaget och dr. B. Brilioth den 27 juli 1943 visar att de inte 

längre vill delta i ”Tylösandsresan”. Anledningen är ”det rådande läget”, de ser ingen vinst på 

de individuella resorna pga. ”de starkt nedskurna vinst som i nuvarande läge råder”.  

Aktiebolaget frågar Seglarskolans Riksförening den 20 november 1946 om de kan tycka 

vykort av samma bild som ska tryckas i deras skift i färg, 4000 ex. De visar även missnöje 

över att en av annonserna som publicerats hos dem inte är på samma ställe som ”alltid 

tidigare”, på sista pärmens yttersida. Den 5 nov 1945 skickar AB Tylösands Havsbad brev till 

Svenska Trafikförbundet och bekräftar att de vill förbli medlemmar men klagar över att deras 

utlandsreklam fokuserar för mycket på Norrland och att det är för lite om deras anläggningar 

och Halland. 

 

Bilden av Tylösand 

Söndagen den 30 maj 1943 annonserar bolaget i 13 olika tidningar inom Sverige. Tidningarna 

är; DN, SvD, Stockholmstidningen, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, GP, Morgonpost, 

Sydsvenska Dagbladet, Hälsingborgs Dagblad, Engelholms Tidning m.bitidn, 

Jönköpingsposten, Borås Tidning, Östgöta Correspondenten samt ”lämpligt organ i Örebro”. 

Annonsen är kortfattad men saklig och talar om för läsaren hur man bokar:  

 

Öppet fr.o.m. 2 juni. Beställn.o.förfrågan. gen. Resebyråarna eller direkt hos AB 

Tylösands Havsbad, Tylösand, tel.Namnrop. 

 

Lördagen den 5:e och söndagen den 6:e juni 1943, annonserar bolaget i samma tidningar som 

ovanstående. Annonsen liknar den ovanstående med inslag av naturen: 

 

Njut av sol och salta bad. Pingstweekend. Best.gm resebyråerna el. direkt hos Ab 

Tylösands Havsbad, Tylösand, tel.mananrop. 

 

Följande annons på ¼ sida med foto publicerades i STF:s resehandbok, bestämmelserna klara 

1943. Här lockar de med både bekvämligheter som finns att tillgå, lång sandstrand och 

aktiviteter:  

 

!Tylösands Havsbad. Öppet juni, juli, augusti. Restauranger med fullst. Rättigh. 

Hotell och villor med sammanlagt cirka 450 bäddar. El. ljus, värmeledning, 

rinnande vatten, badrum, W.C. Milslång badstrand med höga dynor. Varm- och 
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kallbadbus. 18-håls golfbana. Tennisbanor av en tount cas. Alla uppl. Gen, AB 

Tylösands Havsbad, Tylösand, tel. namnanr. 

 

Brev den 21 oktober 1946 från aktiebolaget till Herr Werner visar att de annonserade i 

Beskrivning över Halmstad 1945 och 1946. Här dominerar naturskildring med många vackra, 

positiva ord och toner mellan raderna. Bolaget ”skryter” när de beskriver badorten de skapat. 

De lyfter bl.a. upp besökssiffror och moderniteter: 

 

Tylösand har blivit ett särdeles omtyckt havsbad sommartid enl. officiella siffror på 

en gång besökt av c:ka 7.000 badgäster. Både den underbara naturen och de utmärkt 

restaurangerna och bostadsförhållandena ha sin orsak i att alltflera gäster söker sig 

till denna plats. På en klippsluttning ligga båda restaurangerna, av vilka den nya i sin 

funkisartade utförmning är synnerligen tilltalande, och i samma rad samt på ett högre 

paln trenne större hotellbyggnader i modern stil. Från byggnadernas matsalar 

terrasser och verandor öppnar sig en storslagen utsikt. I söder gå stora klipphallar ner 

i vattenbrynet, framför och vidare norrut sträcker sig den släta, vitskimrande 

sandstranden i en vid både, och åt väster öppnar sig havet, ur vars vågor den lilla 

Tylön sticker upp som en skyddande utpost utan att dock bryta horisontens svaga 

kurva. Väldigt högt upptornade sanddyner följa i flera rader. Mellan och bakom 

sanddynorna är det lugnt och skönt även vid blåsig väderlek, och här håller man till 

vid solbadandet och omklädandet. Ty vid Tylösand finns inga badtält eller badhytter 

som så ofta störande ingrips på stranden oh klitternas stora linjer eller fördärva 

naturens skönhet. Men icke blott naturens formstruktur är här makalös utan och 

färgen. Klittersandens elfenbensgula färg och den ljust blågröna sammetstonen hos 

klittornas sparsamma vegetation bilda en sällsam kontrast mot den varmt gröna 

buskvegetationen i terrängen bakom sanddynorna. Klippuddens mörka yta mot 

strandens ljusare och de blånande höjderna i norr bidraga till färgackordet. Vänder 

man blicken inåt land, avgränsa sig villorna såsom ljusa ytor i den rika valörskala av 

grönt, som skogen olika trädslag framvisa. Mest storartat är dock färgsceneriet, då 

solen går ned i havet och förenar himlen denna mängd röda och varmt gulröda 

färgtoner, som havsytan troget återger. Tylöns fyrbåk speglar en kall gul strimma i 

vattnet, och norrut sänder en blinkfyr ut sina ljusknippen. Och från Tylön höres 

måsarnas skri. 

 

I Sveriges kommunikationer, 1946 annonserar bolaget om den fina naturen och 

kommunikationsmöjligheter. Här nämns endast en aktivitet mycket kort:  

 

Tylösand besökt badort i Halland mitt emot Tylön. Känd för sin utmärkta milslånga 

sandstrand med dubbla rader av sanddyner, omväxlande med klippformationer. Den 

omgivande lov-och barrskogen övergår mot havet i bergtall- och 

strandhavrevegetation. 18-håls golfbana. Kommunikationer: Restid fr Stockhholm c 

9 tim, Göteborg c 3 tim, Malmö c 3 ½ tim. Bussar i förbindelse med tåg i Halmstad. 
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Annonsen kommer finnas i sveriges kommunikationer (sveriges officiella tidtabell) 

under avdelningen ”tursit- och badorter i Sverige. 

 

Tre annonser saknar år, datum eller var de har publicerats. Men då dessa finns i 

korrespondensen mellan åren 1943-1946 och kan visa hur bolaget beskriver badorten, väljer 

jag att ha dem som en del av materialet. Två av annonserna är nästan identiska med varandra. 

Därför har jag valt att endast lyfta fram en av dem här.  A/B Nordisk resebureau ber om 

korrigering av en annons i tidskriften Vart skall jag resa. Fotografiet i annonsen visar Tylöhus 

från sanddynerna som inramas av vass. I annonsen skryter dem återigen när de uppmanar att 

boka i tid samtidigt som de beskriver både aktivitet och natur:  

 

Hotell och Restaurant TYLÖHUS äro i år öppna i full utsträckning från den 23 maj. 

Den berömda 18-håls golfbanan är om möjligt bättre än förra året och den fria 

badstranden och dynerna bjuda på härliga sol- och salta bad. Restaurangen har som 

vanligt ypperlig konsert- och dansmusik. Redan tidigt hade tylösandsbolaget ett 

osedvanligt stort antal beställningar, varför det gäller att i god tid försäkra sig om 

rum. Förfrågningar och beställningar kunna göras hos Nordisk Resebureau eller 

direkt hos A-B TYLÖSAND HAVSBAD, Tylösand. Telefon: Namnanrop.  

 

Följande annons saknar både år, datum och publiceringsplats. Den innehåller en bild som 

skiljer sig från de övriga, den är tecknad. Överst ser man himlen där en golfare och en 

tennisspelare utför sport ”i luften”. Tylöhus ligger mellan vegetation och bryter av spelarna 

mot sanddynerna, där ett glatt, ungt och solbränt par ligger på mage och njuter av solen. Även 

texten skiljer sig avsevärt från de andra då man nu lockar med rekreation, kändisar och många 

olika aktiviteter, samtidigt som man ger en kortare landskapsbeskrivning:  

 

BAD. På Tylösands milslånga stenfria plage och mellan de berömda höga dynerna 

utvecklar sig ett omväxlande och härligt strandliv. VARMBAD serveras av alla slag 

med salt tångbad som specialitet. Massage erhålles såväl å varmbadhuset som å 

rummen av legitimerad personal. Badhuset har för året renoverats och utrymmet 

ökats. Finsk bastu. TVÅ INTERNATIONELLA TENNISSTJÄRNOR svara för 

tennissporten på Tylösand (mening struken) Som tränare: Herrskapet (Kalle) 

Schröder. GOLF. En av Europas främsta 18-hålsgolfbanor är en av Tylösands 

senaste attraktioner. Den nya 18-hålsbanan med en slaglängd av 6 km ligger 

utomordentligt vackert, nära hotell och restauranger. Instruktör finnes att tillgå. Stora 

tävlingar förläggas hit varje år. PENSIONSPRISER Begär uppgift om våra 

pensionspriser. Hotell och villor äro belägna omedelbart ovan dynorna, varför 

badgästerna kunna gå från sina rum till stranden i baddräkt och badkappor. – vidare 

meddelar A.-B. TYLÖSAND HAVSBAD, Dir. Johan Hallberg, adress under säsong 
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Tylösand, under icke säsong Halmstad. Tel. resp. namnanrop >>Tylösands 

havsbad<<, Tylösand och Halmstad 2567 l. 609 under icke säsong.  

 

Analys 1943-1946 

Annonseringen i Sverige har nu ökat från 4,5 annonser per år under den andra perioden, till ett 

snitt av 14 annonser per år
70

. I den sista perioden, 1943-1946 är det inte längre 

tidningsannonser som dominerar. Annonsering på platser som främst riktar in sig på turism 

visar sig vanligt under perioden. Tydliga exempel är Sveriges kommunikationer; STF:s 

resehandbok och Skid & friluftsfrämjandets resebyrå. Den lokala annonseringen som ägt rum 

i båda de tidigare perioderna har nu helt upphört, vilket antingen kan bero på att Tylösand 

som resemål börjats ses som en självklarhet för Halmstadsborna under denna period eller för 

att de riktar sig till dem som möjligen vill övernatta på hotellet. 

 

Mellan 1943-1946 sker inga avböjanden om marknadsföring. Om detta beror på att de gallrats 

i materialet eller att de helt enkelt inte avböjde några förfrågningar är oklart. Med det rådande 

läget finns det en möjlighet att man tackade ja till förfrågningarna. Fastän Sverige inte deltog i 

andra världskriget, påverkade det i hög grad turismen i Sverige och badorten Tylösand. AB 

Tylösands Havsbad slutade helt att annonsera utomlands under perioden. När det egna landet 

är i krig prioriteras helt enkelt inte semester och att annonsera utomlands hade varit slöseri 

med både pengar och energi som nu istället stannade inom landets gränser. Även 

utlandssemestern för svenskarna försvann under krigsåren, vilket resulterade i att fler 

svenskar semestrande inom Sverige
71

. Detta förklarar också det höga antalet annonser som 

ägde rum i landet. En bidragande orsak kan också vara att lagen om två veckors semester för 

alla i Sverige som trädde i kraft 1938, har börjat synas tydligare nu än i förra 

undersökningsperioden. Annonsen i Beskrivning över Halmstad 1945 berättar för oss att 

Tylösand nyligen haft nytt rekord i antalet besökare. Semesterlagen breddade även den sociala 

basen för turismen där medborgarna nu skulle vara sunda och aktiva, vilket även det syns i 

denna periodens marknadsföring exempelvis genom de ökande inslagen av aktiviteter i 

annonserna
72

. 

 

Övrig reklam vittnar också om att kriget påverkade turismen inom landet. Bolaget slutar att 

sända ut affischer samtidigt som förfrågningar om dem upphört. ”Nätverket” som byggts upp 

                                                   
70 Se diagram under 3.3. 
71 Grinell 2004, s. 137. 
72 Löfgren i Christensson 2009, s. 217. 
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och syntes i den tidigare perioden, syns inte till i den senare korrespondensen. De tackar även 

nej åt att delta i Tylösandsresan pga. ”det rådande läget” och den "starkt nedskurna vinst som 

råder". Trots nedskurna vinster beställer de nytt emblem 1943, vilket kan ses som ett tecken 

på att de ändå var hoppfulla över bättre tider. Det framkommer också att bolaget även anser 

att Svenska Trafikförbundet fokuserar för mycket på Norrland i sina skrifter.  

 

Annonseringen i de 13 olika tidningarna är mycket kortfattad. Det ges inga lockelser utan 

endast sakliga uppgifter med fokus på hur man beställer och får reda på mer om 

semesterorten. Enligt Lötmarker & Wendt är detta ovanligt för sin tid eftersom broschyrerna 

fått ett mer reklammässigt utseende, samtidigt som annonsen hänvisar till hur man kan få tag 

på mer information, genom att besöka en resebyrå, vilket är typiskt för denna tid.
73

  

 

I många av annonserna syns, precis som under förra perioden, både natur- och kulturturismen 

och aktivitetsturismen. I Beskrivning över Halmstad är det naturen som dominerar och 

benämns med många positiva och beskrivande ord, vilket inte är så konstigt med tanke på 

publikationsplatsen. Även i Sveriges Kommunikationers annons dominerar beskrivningen av 

naturen tillsammans med möjliga kommunikationsvägar, vilket självklart beror på att den 

publiceras i en järnvägstidstabell. I tidskriften Vart skall jag resa uppmanar man till att boka 

tidigt eftersom de tar slut snabbt samtidigt som de lockar med både golf och dansmusik, 

badstranden och dynerna. I den andra annonsen framgår bara natur- och kulturturismen med 

uppmaningen: "njut av sol och salta bad". I STF:s resehandbok lockar bolaget med både 

aktiviteter och natur men också med bekvämligheter som el- och värmeledning. Än dominerar 

alltså inte aktivitetsturismen i annonserna. Istället är det båda lika tydliga i annonserna. 

 

En viktig ny tendens som går att utläsa i annonserna är att bolaget börjat ”skryta” om sig 

själva. De berättar om deras stora bekvämligheter, den unika långa stranden, att man måste 

boka i tid eftersom platserna är så populära och att de är uppdaterade och moderna. Även 

bilderna börjar visa moderna byggnader och komplex. Detta kan ses som ett steg åt den 

förändring Lötmarker & Wendt talar om i sin forskning, från saklig reseskildring, objektiv 

landskapsbeskrivning och praktiska upplysningar, till ett mer reklammässigt innehåll och 

utseende
74

. Även Löfgren tar upp turismens industrialisering och kommersialisering. 

Turismen har med tiden vuxit och blivit till ett arbete, vilket resulterade i att upplevelserna 

                                                   
73 Lötmarker & Wendt 2009, 84, 208. 
74 a a 2009, s. 208. 
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blev fler men ”ytligare och torftigare”
75

. Detta förklarar även övergången från annonser i 

tidningar till turistinriktade verksamheter.  

 

Den mest utmärkande annonsen är kopplad till det unga paret som solar. I den lockar de med 

massage och rekreation, badhus, finsk bastu, tennis och golfbana. Dessa aktiviteter är nya i 

annonserna, men inte nya aktiviteter i Tylösand
76

. Man lockar även med "två internationella 

tennisstjärnor", vilket var ofta förekommande i broschyrerna hos Lötmarker & Wendt
77

. 

Annonsbilden skiljer sig avsevärt från de andra. För första gången presenteras aktivitet i 

annonsbilden som har ett helt reklamaktigt utseende. Den påminner mer om en affisch än en 

annonsbild. Man har klippt in både tennisspelare och golfspelare i fotografiet som övrigt visar 

ett par som solar. Det är först nu man kan se brytningen Lötmarker & Wendt visar i sin 

forskning då annonsen nu har ett fullständigt reklammässigt utseende, både i text och form. 

Även övergången från natur- och kulturturismen till aktivitetsturismen blir mer synlig. För 

första gången i de undersökta perioderna dominerar nu aktiviteterna i annonserna, inte naturen 

och dess sevärdhet.  

 

Turismen i Sverige ökade under 1940-talet
78

. Så var även fallet på badorten under denna 

period, vilket gör att man inte kan säga att badorten befann sig i Butlers consolidation stage. 

Natur och rekreation som lockade besökarna från början är ännu inte bortglömt om man ser 

till annonserna som fortfarande lockar med den sköna naturen vilket också är ett tecken på att 

orten inte lämnat development stage. Annonserna innehåller inga nya aktiviteter, trots att man 

lockar med aktiviteter som tidigare inte nämnts i annonserna. Att man börja stanna kortare 

stunder på samma plats under tiden är osannolikt under denna period då privatbilismen 

försvann helt under krigsåren
79

. Tylösand verkar under denna period istället befunnit sig i en 

övergång mellan Butlers två stadier development stage och consolidation stage. 

 

Annonserna visar tydligt hur AB Tylösands Havsbads marknadsföring speglar samhället och 

dess kultur. Den bild av Tylösand som bolaget sprider ut genom sin reklam är enig med både 

natursynen och kulturen som då rådde och samhället som var. Annonserna riktar sig till dem 

som bor i Sverige, till den aktiva och hurtiga människan som då skulle råda i landet. I 

                                                   
75 Löfgren i Sveriges turistråd 1990, s. 45. 
76 Tennisbanor byggdes 1925, varmbadhus 1927 och golfbanor med klubbhus byggdes 1938, Landstinget 

Halland a 2000, s. 38. 
77 Lötmarker & Wendt 2009, s. 68. 
78 Blom & Nilsson 2005, s 61. 
79 Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 301. 
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Tylösand kan man få allt vad den svenska kulturen ansåg att man behövde under sin semester, 

varken mer eller mindre. På samma vis som annonserna speglar det rådande samhället och 

dess kultur, speglar också Lötmarker & Wendts affischinnehåll samhället och dess kultur, 

vilket även är giltigt för Butlers livscykel av turistdestinationer. 

4. Sammanfattning och diskussion 
 

Industrialismen och framväxten av städer är samhällsförändringar som medförde en växande 

turism som i sin tur gav en förändrad syn på naturen. När människorna fick fritid började man 

fundera över vad man kunde använda tiden till. Den viktigaste samhällsförändringen för att 

skapa förutsättningar för att Tylösand kunde utvecklas och växa till en populär badort var, 

tillsammans med turismen, den förändrade natursynen. Men det krävdes även privata initiativ 

och en vacker plats att utveckla den på. 

 

Under etableringsperioden är marknadsföringen främst lokal, vilket stämmer väl överrens 

med Lötmarker & Wendts forskning och Butlers sekvensmodell. Man annonserar varken 

utomlands eller rikstäckande. De innehåller endast praktiska upplysningar om bolagsstämma 

som riktar sig till de som är involverade i etableringen av badorten. Annonseringen riktar sig 

även till den lokala befolkningen. Att se och bevittna naturen, som man enligt normerna 

skulle göra under denna period, är inte synliga förrän undersökningsperioden 1938-1939 pga. 

brist på annonser i korrespondensen.  

 

Bolaget börjar då annonsera med vackra naturbilder och skildra landskapet i annonserna. 

Mellan 1938-1939 ökar också antalet annonser något i Sverige och dessa är inte längre främst 

lokala. Istället har intresset över att både annonsera rikstäckande och utomlands tagit fart. 

Utlandsannonseringen sträcker sig främst till Danmark, Norge och England. Innehållet skiljer 

sig även beroende på var annonsen publiceras. De lokala annonserna berättar om vad som 

händer under en viss kväll, de rikstäckande berättar om olika bekvämligheter hotellet har att 

erbjuda medan utlandsannonseringen berättar om hur man kan boka, ta sig dit och vad man 

kan göra på hotellet. 

 

Lagen om två veckors semester trädde i kraft 1938 och trots att man inte kan se denna 

samhällsutveckling i andelen annonser inom Sverige, kan man se den i innehållet. Både 
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myndigheter och allmänheten ville vara med och bestämma vad fritiden skulle innehålla. Man 

propagerade för den sunda och aktiva livsstilen i naturen som en rekreationskälla. Detta kom 

att synas i annonsernas innehåll under denna period då man annonserade både om olika 

aktiviteter som fanns att tillgå och naturskildring, vilket även detta visade sig vara enligt med 

både Butlers modell och Lötmarker & Wendts forskning. Bilden av Tylösand som bolaget 

spred ut genom annonserna var enig med kulturen och samhället som rådde. 

Marknadsföringen som tidigare främst fokuserat på den lokala befolkningen, riktade sig nu 

främst till de utländska turisterna som vill njuta aktivt av naturen med familj. Avböjanden 

från perioden visar att man inte önska annonsera hos studentföreningar eller några särskilda 

organisationer. Man annonserade alltid om hotellet och uteslöt tältannonsering, vilket talar om 

att de med pengar i fickan var dem marknadsföringen främst riktades till. 

 

Annonseringen i Sverige ökar från ett snitt på 4,5 annonser per år mellan 1938-1939 till 14 

annonser per år under perioden 1943-1946. Samtidigt har utlandsannonseringen avstannat 

helt. Detta förklaras återigen utifrån de samhällsförändringar som ägt rum. Turismen 

påverkades av kriget eftersom ingen varken reste utomlands eller turistade till Sverige. Fler 

svenskar kom att njuta av semestern inom landet istället och eftersom det inte var lönt att 

annonsera utomlands, kan man anta att hela marknadsföringsbudgeten lades på annonsering 

inom landet. Lokalannonseringen har helt avtagit jämfört med de tidigare perioderna. Nu 

började även särskild annonsering som riktade in sig på turism dominera istället för 

annonsering i tidningar. Detta har förklarats med turismens industrialisering och 

kommersialisering. Bolaget har under denna period börjat ”skryta” om sig själva och bilderna 

i annonserna börjar visa toppmoderna byggnader istället för havet och naturen. Annonserna 

har över lag ett mer reklammässigt utseende än de tidigare. Aktiviteterna dominerar svagt i 

denna periods annonser, till skillnad från de tidigare då det varit relativt lika många inslag om 

natur som aktivitet. Detta kan visa att synen på naturen och hur man bör använda sin fritid har 

fått genomslag. Annonserna riktar sig nu främst till den aktiva och hurtiga människan som då 

skulle råda i Sverige. Trots detta förblir naturen och rekreation viktiga inslag i 

marknadsföringen, allt i enighet med Butlers modell och Lötmarker & Wendts resultat. 

 

Avhandlingen visar hur Lötmarker & Wendts forskningsresultat stämmer överrens med min 

egen undersökning. Vi har båda visat hur reklamen förändras med tiden; från reseskildring, 

objektiv landskapsbeskrivning och praktiska upplysningar i det äldre materialet, för att på 

1930-40-talet förändras till renodlad reklam. Övergången från de få, äldre broschyrerna där 
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sevärdhet dominerar i natur- och kulturturismen till den moderne aktivitetsturismen där 

aktiviteter istället dominerar, som Lötmarker & Wendt visar i sin forskning, har även den 

blivit synlig i min undersökning tillsammans med Butlers modell, som också den visar hur 

aktiviteterna på turistorten ökar tillsammans med dess utveckling samtidigt som beskrivning 

av naturen minskar. I varje stadie Butler beskriver, går det att dra paralleller med Lötmarker 

& Wendts forskning. Modellen och forskningsresultaten följer samma kurva. 

 

Utvalda delar som behandlar marknadsföring i Butlers sekvensmodell har här applicerats på 

Tylösand och stämmer väl in på undersökningen. Under den första perioden befinner sig 

Tylösand i det andra stadiet, i involvement stage. Det förekom en viss marknadsföring som 

var begränsad med en smal turistindustri som tagit fart av entreprenörer, de fem männen som 

grundade Tylösands Havsbad. Mellan 1938-1939 visar mängden annonser och dess innehåll 

att orten befann sig i det tredje stadiet. Man annonsera ut en mängd olika aktiviteter. 

Turismen hade då vuxit sig stor och landskapet har förändrats genom uppförande av 

golfbanor mm, vilket visar att Tylösand befann sig i development stage. Badorten verkar 

under den sista perioden befinna sig i en övergång mellan development stage och 

consolidation stage. Turismen i badorten ökade under 1940-talet. Att man började stanna 

kortare stunder på samma plats under tiden är osannolikt under denna period då 

privatbilismen försvann helt under krigsåren. Samtidigt som annonserna började göra reklam 

med aktiviteter som tidigare inte nämnts i annonserna så är natur och rekreation det som 

lockade besökarna från början dock inte blivit bortglömt.  

 

Avhandlingen visar framförallt hur AB Tylösands Havsbads marknadsföring speglar den 

rådande natursynen, samhället och dess kultur. Den bild av Tylösand som bolaget sprider ut 

genom sin reklam är många gånger enig med både natursynen och kulturen som då rådde och 

samhället som var. På samma vis som annonserna speglar det rådande samhället, dess 

natursyn och kultur, speglar också Lötmarker & Wendts forskning samhället och dess kultur, 

vilket även är representativt för Butlers livscykel av turistdestinationer. 
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