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Sammandrag
Syftet med detta arbete är att studera annonsering i ICA-kuriren och se vilka typer av
varor har könade annonser. Mer specifikt är syftet att jämföra reklamens syn på kvinnor
och män i ICA-kuriren mellan året 1955 och året 1975. 15 nummer studeras från år
1955 och tio från år 1975. Resultatet visar att annonser år 1975 behåller den
konservativa genusordningen som rådde redan år 1955: Kvinnan tar hand om hemmet
och barnen och mannen arbetar och försörjer familjen. Det fanns dock några tydliga
förändringar mellan de två åren. I annonserna år 1975 syns inte så många människor i
bilderna, vilket kan tyda på att det hände något i samhället, men annonsörerna vågade
inte visa dessa förändringar. Dessutom var atmosfären friare år 1975: Människor såg
inte så perfekta ut längre och flickor och pojkar liknade mer varandra än år 1955.
Nyckelord: Reklam, genusperspektiv, ICA-kuriren
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1 Inledning
Reklam är ett språk med ett uttalat mål: att sälja, och för att sälja räcker det inte med att tala om att
en produkt finns tillgänglig. Kanske måste reklamen påverka människors inställning till sig själva
och till sin syn på tillvaron för att uppnå sitt syfte. Reklamen säljer därför inte bara produkter, utan
även identiteter, drömmar, längtan, förhoppningar.
(Hansson, Karlsson & Nordström, 2006:95)

Vad säljer en reklam med två glada kvinnor som serverar Coca-Cola till män som spelar
bordtennis? Eller vad är syftet med reklam där både en kvinna och en man byter var sin
glödlampa?
Båda dessa annonser, såsom alla reklam, kan tänkas spegla samhället. Därför är det
intressant att studera reklam. Men att samhället påverkar reklam är inte den enda
intressanta faktorn. Men den omvända situationen – att reklam kan påverka hela
samhället genom sina läsare – gör ekvationen ännu mer kittlande. Många tycker
emellertid att annonser är konservativa och stereotypiska. Speciellt kvinnor visas i
traditionella roller enligt forskarna (ex. Belkaoui & Belkaoui, 1976). Detta ökar
komplexiteten mellan samhället och reklam.
Under de senaste 50-60 åren har vårt samhälle förändrats anmärkningsvärt. En av de
största förändringarna är kvinnors och mäns roller och relationen till varandra. Kvinnan
har förvandlats från en hemmafru till en arbetande karriärskvinna och mannen har fått
en bredare roll – han är inte längre bara försörjare utan även pappan som tar hand om
barnen. Hur syns denna förändring i reklamen? Hur presenteras kvinnor och män i
reklam under hemmafruperioden på 1950-talet och på 1970-talet, när kvinnor börjar
emancipera? Vem tar hand om barnen? Vem har ansvaret för hushållet? Vem arbetar?
Hur ser barnens roll ut? Hur förändras rollerna? Skildrar reklamen samma samhälle som
historieböckerna? Hur ser reklamens ideala kvinna och man ut?

1.1 Syfte
Syftet med detta arbete är att studera annonsering i ICA-kuriren och se vilka typer av
varor har könade annonser. Mer specifikt är syftet att jämföra reklamens syn på kvinnor
och män i ICA-kuriren mellan året 1955 och året 1975.
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1.2 Metod och material
Detta arbete utgår från hypoteser som är baserade på tidigare forskning om könsroller
och reklam. Dessa hypoteser testas genom att studera reklam i veckotidningen ICAkuriren år 1955 och år 1975. ICA-kuriren valdes för att den är en av de mest lästa
tidningar i Sverige, vilket betyder att den har en bra täckning över landet. Dessutom är
meningen att studera en tidning som är riktad mot hushållet istället för en tidning som är
riktad bara mot kvinnor (t.ex. Damernas värld) eller som är någon politisk organisations
tidning (t.ex. Fredrika Bremer förbundets tidning Hertha). ICA-kuriren kan förstås ses
som ett slags kvinnotidning också. Detta beror på att hushållet traditionellt sköts av
kvinnor, vilket leder till att det är svårt att hitta hushållstidningar som inte är riktade mot
kvinnor på något vis.
Åren 1955 och 1975 valdes för att se om förändringarna, som hände i samhället och
politiken under dessa år, syns även i reklamen. De här åren är intressanta också för att
de verkar vara så långt ifrån varandra mellan kvinnor och män även om det är bara 20 år
mellan dem: 1950-talet ses som hemmafruperiod och 1970-talet ses som åren för
kvinnors emancipation. Samhället kan tänkas att spegla i reklam och vice versa.
Dessutom är reklam inte så omfattande studerat i ekonomisk historia, speciellt
könsrollerna i annonser behandlas ganska ytligt.
Det empiriska materialet består av 15 av ICA-kurirens nummer från 1955 och 10
nummer från 1975. ICA-kuriren utkommer en gång i veckan. Några nummer är dock
dubbelnummer på grund av jul, påsk, sommar eller liknande. År 1955 var sex tidningar
dubbelnummer. År 1975 var sju tidningar dubbelnummer. Således utkom 47 nummer år
1955 och 46 nummer år 1975. De 25 numren är ett slumpmässigt urval, som dock skett
stegvis i några fall.
Meningen i början var att studera 20 nummer från båda åren, men när nio nummer hade
gåtts genom märktes det att urvalet var för omfattande för ramarna för en B-uppsats.
Det bestämdes för att studera tio nummer från första halvåret 1955 och fem nummer
från sista halvåret 1955. Från år 1975 studeras fem nummer från både första och sista
halvåret. Denna förändring ledde till några metodiska problem. För det första urvalet
hade numren valts slumpmässigt från hela året istället för från halvaåret. Dessutom hade
åtta nummer redan studerats från det första halvåret 1955 och ett nummer från det sista
halvåret 1975.
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Det hade förstås varit bättre om 20 nummer hade kunnats studera från båda åren, men
problemet är inte så stort eftersom det visar sig att resultat inte påverkas så mycket av
hur många nummer som studeras. Diagram 1 visar att mängden av annonser var ganska
konstant i de nummer som studeras år 1955, förutom nummer 1, där mängden av
annonser var mycket mindre än i andra nummer. Andelen könade annonser är dock
ungefär hälften av alla annonser genom alla numren. Genomsnittligt innehöll varje
nummer 37 annonser varav 18 var könade. Median för alla annonser var 40 och för
könade annonser 21. Dessa medianvärden avviker så lite från genomsnittet att
problemet inte blir stort.
Samma gäller när genomsnittet och median räknas för det första halvårets nummer:
Genomsnittligt innehöll varje nummer 36 annonser varav 19 var könade. Median för
alla annonser var 39 och för könade annonser 21. Dessutom ligger vikten i detta arbete
på den kvalitativa beskrivningen av annonser, vilket också minskar problemets storlek.
Fem nummer hade också kunnat slumpmässigt väljas bort från det första halvåret från
1955, men då hade viktig kvalitativ information förlorats.
Diagram 1. Antalet alla annonser och antalet könade annonser i de studerade
numren, 1955.
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För jämförelsens skull visas här antalet annonser i de studerade numren samt för år
1975. Diagram 2 visar att topparna är nästan lika höga genom året förutom nummer 15,
som hade mycket mer annonser är de andra numren. Andelen könade annonser visar sig
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vara konstant genom året: ungefär en tredjedel av alla annonser. Genomsnittligt innehöll
varje nummer 34 annonser varav 11 var könade. Median för alla annonser var 33 och
för könade annonser 11, vilket avviker väldigt lite från genomsnittet.
Diagram 2. Antalet alla annonser och antalet könade annonser i de studerade
numren, 1975.
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Alla annonser i de utvalda tidningarna studeras och följande frågor ställs: Vem är
annonsören? Vilken vara annonseras? Vilken typ är vara? Var är annonsen placerad?
Hur stor är annonsen? Innehåller annonsen könad mottagare eller illustreras den med en
kvinna eller en man? De annonser som analyseras vidare tar upp kvinnor och/eller män.
Följande frågor ställs till dessa: Hur ser reklamen ut? Vem är mottagaren? Var är den
placerad på sidan? Har den framkommit tidigare? Sidan, storleken och placeringen på
sidan är intressant att veta för att se hur mycket plats könsrelaterade annonser tar
jämfört med ”neutrala” annonser. Typen av vara är delad på 12 kategorier, nämligen 1)
livsmedel, 2) läkemedel, 3) städvaror, 4) beklädnad, 5) kosmetik, 6) böcker, 7)
hushållstillbehör (t.ex. möbler och dekorationer), 8) maskiner (alla varor som behöver
energi för att fungera), 9) service, 10) leksaker, 11) alkohol och 12) annat. Med hjälp av
dessa kategorier kan man se vilka typer av varor som annonseras för kvinnor och vilka
som riktar sig mot män.
Den kvalitativa prensentationen av reklamen belyser annonsers betydelser och
meningar. Denna metod kallas för semiotik. Den är ursprungligen en vetenskap
7

utvecklad av lingvister och språkforskare, men änvänds idag även för att tolka bland
annat bilder och reklam. Semiotiken är en teori om hur människor kommunicerar via
tecken. ”Semiotiken bygger på tanken att vi som individer har möjlighet att tyda bilder,
texter och visuella uttryck som budskap eller bärare av mening.” (Eriksson & Göthlund,
2004:34-5)

1.3 Tidigare forskning
I detta arbete jämförs annonsering mellan två tidpunkter. Speciell hänsyn tas till kvinnor
och män. Samhälleliga frågor så som vem som tar hand om hushållet och vem som
arbetar ligger i fokus i detta arbete. Tidigare forskning handlar inte direkt om samma
ämne utan den är däremot mer koncentrerad på ämnen som reklam i historia, kvinnor i
reklam, kvinnor och män i media i historia.
Belkaoui och Belkaouis studie ”A Comparative Analysis of the Roles Portrayed by
Women in Print Advertisements: 1958, 1970, 1972” från år 1976 faller närmast detta
arbetes frågeställning. Författarna har jämfört hur kvinnor presenteras i olika
amerikanska tidskrifter under en månads tid år 1958, 1970 och 1972. Syftet med arbetet
var att se om kvinnorörelsens kritik om reklam är grundad. Den amerikanska
kvinnorörelsen hävdade nämligen att reklam framför den stereotypiska bilden av
kvinnan i traditionella hustru- och mammaroller. Genom statistiska analysen visade
författarna att kvinnorörelsen hade rätt på grund av fyra orsaker: 1) Oftast syntes
kvinnor i annonser inte i arbete utan i hemmet. I de få annonser där kvinnor arbetade,
njöt de inte arbetet. 2) Kvinnor som syntes i arbetet var oftast låginkomsttagare.
Kvinnor arbetade som sekreterare, expediter eller i ”blue collar”-positioner. 3) Kvinnor
visades i annonser ofta som dekorationer utan någon aktivitet. 4) Kvinnor har lägre
köpkraft än män. Män ska bestämma över större köp, så som bilar, fonder och maskiner.
(Belkaoui & Belkaoui, 1976:168, 170)
Kenth Hermanssons licentiatsuppsats ”Att hantera en konsument” (2001) kastar ljus
över den svenska marknaden. Syftet med arbetet är att studera synen på konsumenten i
texter om reklam och marknadsföring under perioden 1920-1960. Författaren behandlar
kvinnor i reklam i kapitel 6. Enligt honom spelade husmodern en central roll för
producenter som ville veta åt vilket håll efterfrågan på konsumtionsvarumarknaden
gick. Hermansson sammanfattar även den samtida diskussionen som pågick i Sverige i
början av 1950-talet i branschtidskrifter. Diskussionen initierades av Karin Rehnbergs
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studie om kvinnor i annonsspalterna. Hon påstod att det var fråga om stereotypiska
bilder, ofta förekommande överdrivna romantiska sammanhang och icke representiva
modeller. Eva Hökerberg kommenterade detta och ”ansåg att det kanse inte var något
fel i om reklamen vädjade till det romantiska sinnet hos kvinnorna ibland, men
hänvisade också till en undersökning som visade att yrkeskvinnor och dubbelarbetande
husmödrar ville ha sakliga och upplysande annonser”. Enligt Tom Björklunds
kommentar är kultur och stil ett krav på reklamen, och kvinnor vill nog se sig själva lite
idealiserade. (Hermansson, 2001:7, 75, 79.)
Pernilla Jonsson har studerat livsmedelannonsering i Västerås mellan åren 1875-1965.
Enligt henne kvinnan som konsument identifierades eller skapades mellan år 19151925. Kvinnan tilltalades direkt och annonser var även illustrerade av kvinnor: ”Det
kunde vara den modemedvetna kvinnan med moderiktiga kortare frisyrer och klädsel,
dock iförda förkläde, eller sinnebilden för den respektabla och erfarna husmodern.”
Trenden att tilltala kvinnan i annonser bestod in på 1960-talet. Enligt Jonsson vädjade
annonserna ”till en förväntad omtanke om en make och barn eller en vilja att vara en
rationell, tids- och penningbesparande husmoder”. (Jonsson, 2007:11-12, 25, 31, citeras
med författarens medgivande)
Många böcker presenterar reklam i historia mer allmänt. Susan Strassers bok
”Satisfaction Guaranteed” (1989) och Pamela Walker Lairds bok ”Advertising
Progress” (1998) handlar om reklamens historia i Amerika. Reklamens historia i
Storbritannien presenteras i T. R. Nevetts bok ”Advertising in Britain” (1982). Den
svenska varianten är Tom Björklunds ”Reklamen i svensk marknad 1920-1965” (1967).
Som sagt kvinnor och män i reklam har inte studerats i Sverige i någön större
omfattning. Däremot finns det studier om kvinnor i män i andra media i Sverige. Ett
exempel är Anja Hirdmans avhandlingsmanus ”Tilltalande bilder” (2001) Den handlar
om genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. Ett annat exempel är
Ulrika Holgerssons bok ”Populärkulturen och klassamhället” (2005), som presenterar
arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet.
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1.4 Könsrollerna på 1950- och 1970-talen
1950-talet brukar kallas för Sveriges enda hemmafruperiod. Då hade fler män råd att
”hålla sig” med en hemmafru. (Hedenborg & Wikander, 2003:150.) Det förväntade
idealet var att ha en familj med en manlig försörjare och en kvinnlig hemmafru
(Bergman & Johansson, 2002, sid. 13). Detta ideal tilläts även genomsyra politikens
utformning

(Ibid.:15).

Exempelvis

infördes

år

1955

den

första

generella

moderskapsförsäkringen och barnbidrag, som alltid betalades till modern, för att det var
just modern som skulle ta hand om barnen (Hedenborg & Wikander, 2003:138).
Men 1950-talet präglas även av ett stort behov av lönearbetare och många kvinnor drogs
till arbetsmarknaden. Speciellt tjänstesektorn hade vuxit och blivit den stora
arbetsmarknaden för kvinnor. Många kvinnor blev till exempel kontorister på 1950talet. (Hedenborg & Wikander, 2003:108.) Andra ”kvinnliga” arbetsfält öppnades på
grund av välfärdsreformer. Dessa var bland annat skolbespisningar, daghem och en
förbättrad åldringsvård (Ibid.:150).
Kvinnan hade alltså dubbla ansvar för hem och förvärvsarbete. Alva Myrdal
rekommenderade därför en kvinna att först skaffa sig en god utbildning och arbeta några
år innan det första barnet föds. Sedan bör hon stanna hemma hos barnen tills det yngsta
börjar skolan. Därefter ska hon åter börja arbeta och utöva sitt yrke. (Hedenborg &
Wikander, 2003:109.) Enligt Yvonne Hirdman (1992:205) var denna rekommendation
en del av drömmen eller illusionen som skapades på 1950-talet. Enligt den ingick
kvinnans arbete i hemmet och utanför hemmet i ett harmoniskt helt. Många kvinnor
måste emellertid börja arbeta igen redan när barnen var små.
Att kvinnor arbetade utanför hemmet på 1950-talet betydde dock inte att kvinnan också
försörjde familjen. Det ansvaret hade mannen fortfarande, då män hade bättre positioner
på arbetsplatsen och bättre lön än kvinnor (Hedenborg & Wikander, 2003:108-10).
Dessutom arbetade kvinnor mycket deltid (Stanfors, 2003:117).
På 1970-talet ökade kvinnors självständighet genom lagförändringar. År 1971
avskaffades sambeskattningen. Det innebar att gifta makars inkomster inte längre slogs
samman och beskattades som en enda inkomst, vilket ledde till att hustrun, som tjänade
mindre, fick betala mycket skatt på grund av mannens större inkomster. (Hedenborg &
Wikander, 2003:109.) Detta system gynnade hushåll med en försörjare framför hushåll
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med två försörjare. Efter denna lagförändring började många kvinnor arbeta utanför
hemmet eftersom det blev mer lönsamt än tidigare. (Stanfors, 2003:86)
En annan förändring var föräldraförsäkringen som infördes år 1974. Den innebar att
både mamman och pappan hade rätt till betald ledighet. Föräldraomsorgen blev ett
ansvarsområde för både kvinnor och män. Tidigare hade fäders försörjningsansvar och
mödrars omsorgsansvar betonats. (Hedenborg & Wikander, 2003:139.) Mannens
föräldraroll utvidgades till följd av detta. Han fick samma rätt att vara hemma och ta
hand om sitt lilla barn som modern. (Ohlander & Strömberg, 2002:186-7.) I praktiken
ledde föräldraförsäkringen till att kvinnor lönearbetade mer, men också att det
fortfarande var hon som stannade hemma under föräldraledigheten (Stanfors, 2003:901).
Den tredje faktorn som möjliggjorde kvinnors omfattande lönearbete på 1970-talet var
ökande antalet dagisplatser som stat och kommuner ordnade. Kostnaden för föräldrar
var bara 15 procent av alla kostnader. Attityden mot daghem ändrades: de sågs som bra
platser för barn att utveckla sina sociala kunskaper. Tidigare hade diskussionen handlat
om hur det var så mycket bättre för barn att få vara hemma än på ett daghem. (Stanfors,
2003:88-9)
1970-talet präglades också av kvinnorörelse. Kvinnorörelsen växte till en fullt synlig
rörelse med jämlikhetskrav, som baserades på en analys av att kvinnor var
diskriminerade på grund av sitt kön. Denna aktiva kvinnorörelsen bestod av
organisationer, tidskrifter, möten, utställningar och debatter (Hedenborg & Wikander,
2003:172). Kvinnorörelsens andra krav handlade till exempel om arbete, studier, barn
och sexualitet. Av alla de områden som kvinnorörelsen påverkade var troligtvis
jämställdhetsfrågan den som fick bredast och mest långvarigt genomslag. (Östberg,
2002:139-43)
Vad som kommer till skönhetsidealet är det intressant att det finns mycket mer skrivet
om hur kvinnor skulle se ut än om hur män skulle se ut. På 1950-talet var idealkvinnan
både perfekt sminkad och den perfekta hustrun. Hon skulle klä cocktailklänning,
nylonstrumpor, högklackade skor och ett litet förkläde. På 1970-talet hade kvinnan
klippt sitt hår och kunde ha byxor på sig. 1970-talet föredrog dessutom en mycket slank
figur. (Mulvey & Richards, 2001:118-9, 155, 166)
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Janet Saltzman Chafetz (1974) har listat stereotypiska föreställningar om det maskulina
och det feminina. Enligt henne är den stereotypiska mannen bland annat stark, modig,
erfaren, intellektuell, praktisk, dominerande och aggressiv. Mannen oroar sig inte för
utseendet eller åldrandet. Den stereotypiska kvinnan är däremot bland annat svag,
oerfaren, känslomässig, opraktisk, idealistik och tålamodig. Hon oroar sig för utseendet
och åldrandet. (Saltzman Chafetz, 1974:35-6)
Pojkar och flickor betraktas också på olika vis. Enligt Anna-Marie Sandquist (1998:22)
”En flicka som hellre leker med leksakssvärd än med dockor och en pojke som hellre
vill ha textilslöjd än trä- och metallslöjd betraktas inte som en ’riktig’ flicka respektive
pojke.” Flickan förväntas vara duktig och hjälpa till. Pojken förväntas däremot vara
maskulin i det anseende att han är bråkig. Därför tar pojkar mer plats och resurser i
samhället än flickor. (Ibid.:37-42)

1.5 Normer på reklamens område
Enligt SOU 1972:7 förekommer såväl rättsliga normer som utomrättsliga normer på
reklamens område. Utomrättsliga är sådana normer som har karaktär av sederegler eller
moralregler och vilkas efterlevnad inte garanteras genom statligt tvång. Internationella
strömningar har påverkat normbildningen i Sverige i hög grad. 1931 års lag om illojal
konkurrens var gällande till 1970. 1930 års lags syfte var att skydda näringsidkarna mot
illojala konkurrenshandlingar samt att hindra att den köpande allmänheten blev
vilseledd. Lagen hade dock inte så stor betydelse för normutveckligen på
reklamområdet på grund av dess bristfällighet. Därför grundades olika nämnden redan
på 1930-talet, till exempel Stockholms Handelskammarens opinionsnämnd med uppgift
att avge yttranden huruvida reklam stred mot ”god affärssed” samt Svenska
Reklamförbundets opinionsnämnd med uppgift att se till att reklam var förenlig med
”god reklamsed”. Dessutom hade Internationella Handelskammarens internationella
kodex för reklam stor inflytelse för normbildningen i Sverige. Den reglerade bland
annat reklam till barn och ungdom och sjuka människor. Utomrättsliga normer har haft
särregler som gäller till reklam till konsumenter för till exempel läkemedel,
hälsovårdsmedel, gifter, bekämpningsmedel, livsmedel, rusdrycker, tobaksvaror och
motorfordon. Tydligare regler kom till lagen genom Marknadsföringslagen, som trädde
kraft i början av 1971. (SOU 1972:7:85, 90-3, 101)
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1.6 Hypoteser
Samhället förändrades markant mellan 1950- och 1970-talen. 1950-talet präglades av
traditionella könsroller: Kvinnan tog hand om hemmet och barn och mannen arbetade
och försörjde familjen. På 1970-talet började kvinnan arbeta utanför hemmet i mycket
högre grad än tidigare. Mannens föräldraroll utvidgades på grund av lagförändringar.
Även kvinnorörelsen med jämlikhetskrav tog fart på 1970-talet. Fastän samhället
förändrades så här mycket enligt litteratur, är det tvivelaktigt om reklam förändrades i
samma takt. Studier (t.ex. Belkaoui & Belkaoui, 1976) visar nämligen att annonser är
ofta konservativa. Följande hypoteser baseras dock i alla fall på teorin om könsrollerna
och speciellt på den idealen som rådde då. I analysen ses om byggda hypoteserna stöds
av det empiriska materialet.
H1 Annonser på 1950-talet är riktade mer mot kvinnor än män.
H2 På 1950-talet är kvinnan mottagare av städvaror och kosmetik.
H3 På 1950-talet är mannen mottagare av maskiner.
H4 I annonser på 1950-talet tar kvinnan hand om hushållet (städning, tvätt, matlagning
osv.).
H5 I annonser på 1950-talet tar kvinnan hand om barnen.
H6 I annonser på 1950-talet arbetar och försörjer mannen familjen.
H7 I annonser på 1950-talet uppmanas kvinnan att se vacker ut.
H8 I annonser på 1950-talet är mannen stark.
H9 I annonser på 1950-talet är flickorna söta, rena och duktiga.
H10 I annonser på 1950-talet är pojkarna våghalsiga, bråkiga och händiga.
H11 Annonser på 1970-talet är riktade mot både kvinnor och män.
H12 På 1970-talet är både kvinnan och mannen mottagare av alla slags produkter i
samma mån.
H13 I annonser på 1970-talet tar både kvinnan och mannen hand om hushållet.
H14 I annonser på 1970-talet tar både kvinnan och mannen hand om barnen.
H15 I annonser på 1970-talet arbetar och försörjer både kvinnan och mannen familjen.
H16 I annonser på 1970-talet är utseende inte så viktigt längre.
H17 I annonser på 1970-talet gör flickor och pojkar mer samma saker och ser mer
likadana ut.
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2 Genomgång av annonser
2.1 Vilka annonser är könade?
År 1955 innehöll ett nummer av ICA-kuriren i genomsnitt 37 annonser. År 1975 var det
genomsnittliga antalet annonser per nummer 34. Även om antalet annonser minskade
lite från 1955 till 1975, blev annonserna större. År 1955 var en annons genomsnittligt
106 cm2 och 134 cm2 år 1975. Diagram 3 presenterar respektive varukategoris andel av
alla annonser samt andelen könade annonser av alla annonser i respektive kategori år
1955. Diagram 4 presenterar samma information för år 1975. Diagram 3 visar att år
1955 var över en fjärdedel av annonserna livsmedelannonser. Läkemedel, städvaror och
hushållstillbehör är de näst mest annonserade varorna. Enligt diagram 4 var
livsmedelannonser fortfarande den största gruppen år 1975. Hushållstillbehör
annonserades också flitigt. Andra kategorier var nästan jämlika.
År 1955 var 50 procent av alla annonser på något sätt könade. År 1975 hade andelen
minskat till 32 procent. Andelen var emellertid högre båda åren om man ser till
storleken istället för antalet. Då var 62 av alla annonser könade år 1955 och 37 procent
år 1975. Skillnaden mellan åren kan förklaras genom att det syns färre människor i
annonser år 1975 än år 1955. Dessutom är mängden av text i annonserna större år 1955
än år 1975. Diagram 2 och 3 visar också vilka varutyper annonserades genom könade
meddelanden. Här är det intressant att se vilka varutyper som överskred genomsnittet
(50 procent år 1955 och 32 procent år 1975). Diagrammet visar samma trend för båda
åren: städvaror, beklädnad, kosmetika och maskiner marknadsförs med hjälp av könade
annonser. Samma typer av varor fortsatte att annonseras med könade meddelanden, men
på grund av att andra typer av varor annonserades mer än tidigare blev andelen könade
annonser så mycket lägre år 1975. År 1955 var även 70 procent av leksaksannonserna
könade. Här är det värt att notera att år 1975 annonserades inga leksaker längre i ICAkuriren. Detta kan vara en effekt av förändring i normer på reklamens område. Samma
gäller för alkoholreklam, som inte förekom år 1955 men år 1975 fanns det sex
alkoholdrycksannonser i de utvalda tidningarna.
Vilka annonser var då riktade mot kvinnor respektive män? I detta arbete är de
studerade annonserna delade i fyra olika mottagargrupper: en kvinnlig mottagare, en
manlig mottagare, en neutral mottagare eller både en kvinnlig och en manlig mottagare.
Först tittades på vem som tilltalades i annonsen. Om texten inte visade en tydlig
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mottagare, tittades det på bilden. Att annonsen var illustrerad med en kvinna eller en
man ledde dock inte automatiskt till att mottagaren var en kvinna eller en man. Många
könade annonser kunde också vara riktade mot både kvinnor och män. Diagram 5 och 6
visar andel annonser riktade mot kvinnor respektive män av respektive kategoris alla
annonser. Det är iögonenfallande att en väldigt liten andel av annonser var riktade mot
män. Den enda kategorin som annonserades mer mot män än kvinnor var leksaker år
1955. I kategorier alkohol och annat riktades annonser inte speciellt mot någon viss
mottagare. Annars var annonser riktade mot kvinnor, om någon. De största topparna för
båda åren var städvaror, beklädnad och kosmetik riktade mot kvinnor.
Diagram 3. Respektive varukategoris andel av alla annonser samt andelen könade
annonser av alla annonser i respektive varukategori, procent, 1955.
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Diagram 4. Respektive varukategorins andel av alla annonser samt andelen
könade annonser av alla annonser i respektive varokategori, procent, 1975.
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Diagram 5. Andel annonser riktade mot kvinnor respektive män av respektive
varukategoris alla annonser, procent, 1955.
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Diagram 6. Andel annonser riktade mot kvinnor respektive män av respektive
varukategoris alla annonser, procent, 1975.
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2.2 Vem tar hand om hushållet?
2.2.1 Annonser 1955
I annonser 1955 syns kvinnor mycket. Kvinnan städar, lagar mat, syr, stickar, väver, tar
hand om trädgården, handlar, dekorerar hemmet och förstås tvättar. Allt detta gör hon
leende och med en vacker klänning eller ett förkläde med volanger på sig. En av de
typiska tvättmedelannonserna är AB Sunlights Surf-annonsen i nummer 5 (se bild 1). I
annonsen drar en kvinna lakan med sin dotter. De är utomhus och det är sommar. Båda
ler. AB Sunlight annonserade ofta sitt Surf-tvättmedel och annonserna liknade varandra:
På bilden är det alltid mamman och dottern som tar hand om tvätten leende (nr 5, 11,
15, 49).
I dessa annonser syns det tydligt att det är kvinnan som tar hand om hushållet, men i
många annonser syns bara händerna, vilka oftast också tydligt är en kvinnas. Ett typiskt
exempel är AB Flora-Vinolias Blå Lita-tvättmedelannonser (se bilaga 1). De visar alltid
kvinnohänder som viker servetter (nr 37), knyter örngott (nr 18), bäddar sängen (nr 5)
eller tvättar skjortor (nr 22). Och texten lyder alltid: ”BLÅ LITA gör mina
servetter/örngott/lakan/skjortor så vita”.
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Det är inte bara bilderna som har könad information men även texterna påpekar vem tar
hand om hushållet. Liknande citat förekommer ganska ofta: ”Husmors glänsande
städhjälp” (Tvätt-ol, nr 2), ”Den är precis det perfekta matlagningsinstrument som en
modern husmor behöver” (Helios-spisar, nr 2, se bilaga 3), ”Mamma, glöm inte
Pommac!” (Pommac, nr 5), ”Husmors bästa hjälpreda” (Vlextil-torkduk, nr 15), ”Det är
inte rättvist att husmor skall arbeta hela sommaren i ett gammalmodigt, opraktiskt kök”
(Husqvarna elkök, nr 18), ”För gurkor en husmor i Näkten, berömd blev av vänner och
släkten” (Perstorps koncentrerade ättika, nr 32), ”Hemfärgning – många husmödrars
roligaste hobby” (Härvans Hemfärger, nr 35) och ”Gråt inte mamma lilla, köp Winborgs
färdigrivna pepparrot” (Winborgs färdigrivna pepparrot, nr 37).
Även om de flesta annonserna illustrerar kvinnan som tar hand om hemmet, finns det
även några som skildrar mannen med hushållsarbete. Men sakerna han gör kan ses som
manliga: Mannen klipper gräset, målar eller reparerar cyklar, bilar och båtar. Om
mannen lagar mat, är det kött eller åtminstone använder han starka kryddor till exempel
annonseras Abba-skepparekaviar (nr 13-14, se bilaga 2), Adolph's Köttmört (nr 18, 19),
Bullens senaps-sill (nr 18) och Slotts-senap (nr 45) till män. De enda kläder man tar
hand om är sina egna skor: till exempel Bosco-läderfärg marknadsförs med annons med
en herrsko som putsas med en manlig hand (nr 32, 37).
Män hjälper hemma genom att ge något till sin fru. Den mest iögonenfallande annonsen
är Lustra-moppen (se bild 2): Slogan säger: ”Ge Er fru en LUSTRA-mopp nu!” På
bilden syns en man och en kvinna som nästan kysser varandra. Mannen har en bukett
bakom sin rygg. På nästa bild visar det sig att vara en mopp (nr 19). Att mannen bör ge
något till sin fru för att hon ska ha det lättare syns särkilt i nummer 49, precis före jul.
Mannen uppmanas att överraska frun med Philips-dammsugare, Evalet-tvättmaskin,
Elektro-Helios-spis eller Köksbjörn-allfix.
Mannen ger något till sin fru före jul, men kvinnan serverar mannen resten av året. Hon
knyter bland annat mannens slips, tvättar hans skjortor och lagar mat för att mannen
skall få njuta. Coca-Colas annons i nummer 5 illustrerar detta bra (se bild 3): På bilden
syns två kvinnor som serverar Coca-Cola och snacks i en festlokal. En av kvinnorna har
ett förkläde och klänning på sig, den andra har en kjol och en kofta. Två män spelar
bordtennis i bakgrunden. En av kvinnorna är på väg mot männen. Kvinnorna tittar på
varandra och ler.
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Bild 1.

AB Sunlight, Nyköping, ICA-kuriren
1955 nr 5, förminskad. Publiceras
med ICA-kurirens medgivande.

Bild 2.

Casco, ICA-kuriren 1955 nr 19,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.

Bild 3.

Coca-Cola, ICA-kuriren 1955 nr 5,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.
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2.2.2 Annonser 1975
År 1975 syns färre människor i annonser och annonser är mindre könade än år 1955.
Men om någon visas i tvättmedel- eller rengöringsannonser är det alltid en kvinna eller
kvinnohänder. Kvinnan är också oftast den som lagar mat, syr eller ta hand om
blommorna. Ett typiskt exempel är Vim-putsmedelannonser där kvinnohänder putsar
tvättstället (nr 28-29, 36, se bilaga 4). Mannen ses fortfarande i traditionella roller. Han
tänder elden och lagar biffar. Kvinnan serverar mannen men inte så ofta som år 1955
men dock ibland såsom i Gevalia-kaffes annons i nummer 47 (se bilaga 5): På bilden
syns ett äldre par som dricker kaffe och äter bullar. Mannen tittar på kameran, kvinnan
på mannen. Båda ler. Mannen säger bland annat: "Mest saknar jag Elsa och hennes goda
mat och kaffe”.
År 1975 finns det också annonser med mer jämställda könsroller, vilket inte syntes år
1955. Men det verkar vara mer så att kvinnan tog över manliga sysslor än tvärtom. Till
exempel i nummer 24-25 marknadsför Bönnelyche & Thuröe AB sitt mål med en
annons där en man, en kvinna och en pojke målar sitt hus. Ett annat exempel är Edisonglödlampeannons där en kvinna byter lampan i badrummet, en man ute i gården (nr 47
se bild 4).
Bild 4.

AB Ernst Ryberg, ICA-kuriren 1975 nr 47, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens medgivande.
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2.3 Vem tar hand om barnen?
2.3.1 Annonser 1955
År 1955 visas mamman med barn och kvinnan är den som tar hand om barnen. I
texterna syns detta ofta: ”Barnpuder och DIALON har i 50 år varit ett och samma
begrepp för svenska mödrar, eftersom endast det bästa är gott nog för spädbarnens
ömtåliga hud” (Dialon puder och salva, nr 5), ”Så här års har de flesta mammor
bekymmer för sina barns aptit” (Vårgårda ris, nr 11), ”Viktigt meddelande till alla
mödrar” (Semper-välling, nr 18), ”De svenska mödrar, som prövat Johnson's
barnpreparat, är entusiastiska” (Johnson’s baby powder, nr 18), ”Modersmjölken är det
bästa en mor kan ge sitt barn - och varje mor bör göra allt som står i hennes makt för att
barnet skall få tillräckligt av 'världens bästa barnmat'. Men en mor kan i dag känna sig
lugn även om hon skulle bli helt utan bröstmjölk - om hon har Baby-Semp tillhands”
(Baby-Semp-halvmjölk, nr 32) och ”Mammor se hit! Rolig Luxus-tävling för barn!”
(Luxus-kaffe, nr 49).
Barn är också ofta med i bilderna tillsammans med mamman. I Helios-spisannonsen
sitter mamma vid köksbordet och en liten flicka leker på golvet (nr 2). Dottern tar alltid
hand om tvätten med mamman i Surf-tvättmedelannonserna (nr 5, 11, 15, 49, se bild 1).
Decamin-barnens fiskolja marknadsförs med en leende mamma som har sin dotter i
famn ute i solen (nr 9, 11). Astra-ficks-plåsterannonsen visar en stor bild där två barn
leker på en lekplats och mamman sitter lite längre bort och tittar på barnen (nr 32). Att
mammans och barnets förhållande är något extra speciellt illustreras i Edet Kräpptoalettpapperannonsen (nr 49, se bilaga 6). Där myser mamman med sin nakna bebis.
Texten säger bland annat: ”Vi skojar och vi koketterar litet för varandra för aldrig har
några förstått varandra så bra som vi!”
Pappan syns sällan med barnen i annonserna. Om han är med är alltid även mamman
där. En sådan annons är till exempel Origo picknick- och campingbordsannonsen (nr
22). Familjen sitter runt bordet och äter. Eisers trikåpyjamasen marknadsförs också med
hjälp av en familj: På bilderna syns en pojke, mamman och pappan i pyjamasen (nr 45).
Coca-Cola annonserade före jul med en idyllisk annons där hela familjen är kring
julgranen (nr 49, se bilaga 7). Pojken leker med tåget. Flickan, mamman och pappan
tittar på honom.
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2.3.2 Annonser 1975
År 1975 visas inte barn så mycket i annonserna. Även texterna är oftast neutrala och
inte riktade mot någon. Men om någon speciell tar hand om barnen är det oftast
mamman. I nummer 36 annonserar Läkemedelsföretag Ferrosan sin Babymin-stjärtsalva
(se bilaga nr 8). På bilderna visas tio nakna bebisar och kvinnohänder som håller
barnen. Texten påpekar att Babymin stjärtsalva är bäst enligt mammorna. ICA-förlagets
annons om boken ”Konsten att föda barn” är riktad mot kvinnan (nr 39). Boken
innehåller dock ett kapitel för pappor ”Den betydelsefulle pappan”.
Familjen tillsammans illustreras relativt ofta och stämningen är mer avslapnad än år
1955. Till exempel i nummer 50 pysslar hela familjen med juldekorationer tillsammans
med Scotch-tejper. I nummer 39 utkom en Comfort-sköljdmedelannons där hela
familjen har det mysigt på sängen (se bilaga 9). Pappan syns dock i bakgrunden. I
nummer 47 marknadsförs Philips hårklippkam med en annons med en slogan ”Hela
familjen kan klippa sig hemma. Gör det själv, eller klipp varandra!” I det första bilden
kammar mamma barnets hår, i det andra kammar mannen sitt eget hår och i det sista
kammar kvinnan mannens hår. Frågan är bara vem kammar kvinnans hår?
Pappan ensam med barn syns bara i två annonser. I den första annonsen marknadsförs
boken ”Små barns mat” (nr 50, se bild 5). På bilden lagar en pappa mat för sin bebis. I
den andra annonsen överraskar pappan och de fyra barnen mamman, som inte syns i
bilden, med Luciatåg och med en GB Konditorns glasstårta (nr 50).
Bild 5.

AWE/GEBERS, ICA-kuriren 1975 nr 50, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens medgivande.
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2.4 Vem arbetar och försörjer familjen?
2.4.1 Annonser 1955
År 1955 syns lönearbete inte lika mycket i annonserna som hushållsarbete eller
omhändertagande av barn. Oftast är det mannen som arbetar eller som visas i en
expertroll. I nummer 1 annonserar ICA-förlaget boken ”Tygtryck” med en text som
säger bland annat: ”Herr Jarneryd går ett steg längre i teknisk väg. Han lär oss på några
sidor i boken det mera avancerade filmtrycket.” I nummer 2 utkom Tvätt-oltvättmedelannons där en man visar till en husmor hur man ska städa. I nummer 11
marknadsförs Pama-minutris med en kinesisk manlig kock. Ring-arbetskläder
annonseras för män i nummer 15 och 19 (se bilaga 10). Boken ”Vill ni magra”
annonseras av ICA-förlaget i nummer 15 med en annons där en stor kvinna handlar på
apoteket hos en manlig apotekare. I samma nummer marknadsförs även Hyllbohyllpappret med en annons där handlaren visar hyllpappret för en leende kvinna.
Forskningsresultat presenteras också med hjälp av män. I nummer 1 är Samarin-annons
illustrerad med två manliga forskare (se bild 6). Boken ”Naturmetoden”, en lärobok av
det engelska språket, rekommenderas av en manlig professor i nummer 2. Även läkarna
är alltid manliga så som i Tussipect-hostmedelannonsen (nr 9). Intressant här är att
kvinnor oftast visas som leende men manliga experter ser allvarliga ut.
Kvinnan visas som expert ibland också men hennes expertis är relaterad till de kvinnliga
sysslorna. Till exempel rekommenderar hemmafru Lindqvist Clin-diskmedel för
händerna i nummer 13-14. Göteborgs Kex annonserar alltid med husmödrars recepter
(nr 11, 13-14, 19).
Kvinnliga arbetare syns tydligt i sex annonser. I nummer 18 annonserar Coca-Cola med
en bild där en kvinnlig kontorist skålar med Coca-Cola och ler mot kameran (se bilaga
11). I samma nummer utkom en Semper-vällingannons. På bilden syns en
barnavårdslärarinnan och en mamma med sin bebis. Sempers Sol-Fras annons i nummer
22 innehåller tre bilder och bildtexter (se bilaga 12): I den första bilden äter en kvinna.
”Visst kan man hålla sej slank och ändå känna sej mätt innan man går.” I den andra
bilden vinkar två flickor hejdå till mamman som är på cykeln. ”’Hej då mamma, våran
frukost klarar vi själva’, säjer Eva och Ann. Det är allt bra roligt att ha en så slank och
fräsch mamma... Nu ska flickorna äta Sol-Fras och mjölk - och mamma känner sej lugn
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när hon cyklar i väg. Hon vet att Sol-Fras är nyttigt och närande för flickorna!” I den
sista bilden fixar flickorna frukosten. ”Tänk så bra för en mamma som har mycket att
stå i!” I nummer 45 Semper-välling annonseras med en bild där en kvinnlig
sjuksköterska matar en bebis. I samma nummer annonserar Kellog’s Corn Flakes sin
energigivande frukost med en bild där en trött kvinna arbetar framför skrivmaskinen.
Bamyl-koffein-värktabletter annonserades för en kvinna som har ont i huvudet på jobbet
(nr 45).
Bild 6.

Samarin, ICA-kuriren 1955 nr 1, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens medgivande.
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2.4.2 Annonser 1975
Som påpekat syns människor inte så mycket i annonserna år 1975. Därför syns inte så
många arbetande människor heller. Enligt undersökningen finns det nio annonser där
någon tydligt ses i en profession. Oftare är det mannen som arbetar. ICAs egna
annonser illustreras alltid med en manlig handlare (nr 8, 24-25). Färgsam Bomiljöbutik
marknadsför olika mål med en manlig målare med olika golvprodukter (nr 3). Tor Lines
annons om resor till Holland och England är illustrerad med en bild av hela båten och
små små människor (nr 15, se bilaga 13). De som jobbar är män. Rörstrand annonserar
sina Gammaldags prydnadssaker med en bild på auktionen och en manlig mäklare (nr
18). Gevalia-kaffes annons beskriver hur en man arbetar 15 mil från hemmet (nr 47).
Kvinnan syns dock också i arbetet. Algesal-salvan marknadsförs med en annons där en
man har ont i nacken och en kvinnlig apotekare ger lindring (nr 8). ICA-kurirens resor
annonseras med ett telefonnummer och med en kvinna i telefon som ska svara på
kundernas frågor på bilden (nr 15). I en annons arbetar kvinnor och män tillsammans
eller i alla fall på samma arbetsplats: Tre män och en kvinna sitter runt bordet och fikar
samt äter Göteborgs kex på arbetsplatsen (nr 8, se bild 7).
Bild 7.

Göteborgs Kex, ICA-kuriren 1975 nr 8, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens medgivande.
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2.5 Hur ser kvinnan och mannen ut?
2.6.1 Annonser 1955
Såsom diagram 5 visar är utseenderelaterade produkter (kosmetik och beklädnad) ofta
riktade mot kvinnor och sällan mot män. Kvinnan bör tar hand om sitt utseende enligt
annonserna. Vigär-jästtabletter marknadsförs med en annons där en leende kvinna säger
(nr 5, 9, 11): ”Finnar? gör som jag - tag jäst-tabletter med B-vitamin”. Cadum-tvål
annonseras med en text som säger (nr 11, 15, 18, se bild 8): ”Tack vare Cadum får Er hy
ungdomlig friskhet - den mjuka, klara touche som beundras av män och avundas av
kvinnor.” Den slanka linjen poängteras i många annonser. Till exempel marknadsför
Wasa sitt mjölkbröd med texten (nr 11, 15, 18, 32, se bilaga 15): ”Extra näring utan
extra hull, mjölkbröd, den slanka linjens bröd”. Många annonser uppmanar husmödrar
att även ta hand om sina händer som gör hårt arbete hemma. Ett typiskt exempel är
Maniol-handkrämannonsen (nr 9). Texten säger bland annat: ”Hon sköter hushållet själv
och händerna med Maniol varje kväll och då de varit i vatten.” Evalet-tvättmaskin löser
handproblemet och annonsen säger bland annat (nr 49, se bilaga 14): ”tycker
väninnorna synd om Er fru... ...som fortfarande tvättar för hand. [...] Bland bekanta är
det kanske redan sällsynt att husmor förstör rygg, händer och utseende på de tonvis med
smutskläder som under åren tvättas i en familj.”
Kvinnorna ser oftast prydliga ut. De har ofta en klänning eller ett förkläde på sig och
håret är vackert kammat. Ett undantag från denna vackra trend är OSBY nya E-6 (nr 2,
se bilaga 16): "Att vara utan OSBY nya E-6 kostar alldeles för mycket". På bilden
handtvättar en stor hårig kvinna. Hon ser lidande ut. Även denna annons menar dock att
kvinnan inte borde se ut så här.
Alla kvinnor visas dock inte som oskyldiga husmödrar. Några annonser visar kvinnans
sexiga sida. Soft Crepé-nylonstrumpa annonseras med kvinnans ben med nylonstrumpor
och minikjol/underkjol (nr 5). Man kan se under kjolen. Indeform-underkläder
marknadsförs med en vacker kvinna i underkjol (nr 45, se bilaga 17). Hon ser ut som
Marilyn Monroe. I Mimosept-skyddannonsen ser kvinnorna eleganta ut (nr 37). En av
de tre kvinnor röker även.
Mannen i annonserna ser starka och vårdade ut. De har ofta kostym på sig, men bara en
annons uppmanar dem att ta hand om hygien: Colgate tandkräm annonseras med en
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serie där en man som har dåligt andedräkt, går till tandläkaren, borstar tänderna med
Colgate, och till slut kysses av en tjej (nr 37, se bild 9).
Bild 8.

Cadum, ICA-kuriren 1955 nr 11, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens medgivande.
Bild 9.

Colgate, ICA-kuriren 1955 nr 37, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
2.6.2 Annonser 1975
År 1975 människor i annonserna klädda vanligare än år 1955. Allt ser inte så perfekt ut.
Män har inte kostym på sig och kvinnorna har inte en klänning eller ett förkläde på sig
så ofta som år 1955. Men fortfarande är kosmetik- och beklädnadannonser oftast riktade
mot kvinnor och sällan mot män (se diagram 6). Oil of Ulay-annonserna är riktade mot
kvinnor och texten säger bland annat (nr 8, se bild 10): ”Gör det bästa av det ansikte du
har.” Abecita-behån annonseras med texten (nr 18, se bilaga 18): ”Formar och stöder.
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Ger dig vackrare byst. Och det kanske bästa. Behån avslöjas inte.” Kvinnor uppmanas
att använda Endocil-creme med text som säger (nr 39): ”Behåll de vackra åren med
Endocil”. Även handbalsamannonser är med år 1975: ”TillHands handbalsam skyddar i
vatten också.” Fyra bilder som serieteckning på mamma och dotter. I den första bilden
diskar mamman. I den andra bilden visar dottern mamman den nya balsamen. I den
tredje bilden är mamman misstänksam men provar i alla fall. I sista bilden är mamman
och dottern båda nöjda och leende (nr 47).
Några annonser uppmanar män att ta hand om sitt utseende. Mennen-hygienserie
annonseras med en text som säger (nr 15): ”Pröva! Varför Mennen är Sveriges ledande
herrserie”. Freshett Våta Rullen marknadsförs med två bilder (nr 15, se bilaga 19). I den
första bilden går en man på toalett med tidning, i den andra kommer han ut. Texten
säger: ”Kalla dig inte ren förrän du torkat vått!”
Bild 10.

Richardson-Merrell AB, ICA-kuriren 1975 nr 8, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens medgivande.
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2.6 Hur ser barnen ut?
2.7.1 Annonser 1955
I annonser år 1955 är flickorna söta och har ofta en klänning på sig. Flickorna hjälper
ofta till med hushållsarbete. Som sagt i Surf-tvättmedelannonserna hjälper alltid dottern
mamman med tvätten (nr 5, 11, 15, 49, se bild 1). I Desivon-sårsalvaannonserna bränner
en flicka sig när hon bakar bullar (nr 11, 15, se bilaga 20). Fenom-putsmedelannonsen i
nummer 37 är särskilt beskrivande (se bild 11): På bilden syns en kvinna och en flicka
som tittar på en diplom på väggen. Texten säger: ”Gissa att Lillemor var stolt när
Fenomdiplomet med hennes namn i guld sattes upp. ’Ett bevis på att Du är en duktig
liten hjälpreda sa’ hennes mamma, som också gladde sig över sin dotters hjälpsamhet.
Så här går det till att få Fenom-diplom! Hjälp mamma med allehanda småsysslor.
Någon gång bör Du sköta rengöring av golv, badkar eller tvättställ. Sedan ber Du
mamma sända in kupongen härintill, så kommer ett välförtjänt diplom!” De leksaker
som syns i flickornas lekar är dockor. Ett undantag från den duktig flicka-bilden är
Corona-saftannonsen i nummer 22 där en flicka gungar och skriker ”saaaft!” (se bilaga
21). Klänningen har flugit upp och man kan se hennes trosor.
Pojkarna hjälper inte till med hushållsarbete. De springer ute eller bygger olika
modeller. Pojkarnas kläder är ofta händiga. Båtleksaker annonseras ”för händiga pojkar”
(nr 1) eller med text som ”utombordsmotorn är alla grabbars dröm” (nr 11), ”låt Era
pojkar rekvirera någon av Hobbyhörnans trevliga modeller” (nr 18, se bilaga 22) eller
”julklappen till alla grabbar” (nr 49). I samma Desivon-sårsalvaannonsen där flickan
bränner sig när hon bakar bullar, skadar en pojke sitt knä när han springer ute med sina
kompisar (nr 11, 15, se bilaga 20). I Coca-Colas julannons leker en pojke med sitt tåg
och hela familjen tittar på honom (nr 49, se bilaga 7).
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Bild 11.

AB Fenom, ICA-kuriren 1955 nr 37, förminskad. Publicera med ICA-kurirens
medgivande.
2.7.2 Annonser 1975
I annonser år 1975 har skillnader mellan flickor och pojkar snävat ner en aning från år
1955. Flickorna kan vara lite bråkiga och ha en overall på sig så som i Sempers
Barnflingaannonsen där en envis flicka säger (nr 28-29, se bild 12): ”Jag äter nyttiga
flingor bara om dom är goda”. Eller en pojke kan vara med i bilden där mamman håller
på med hushållsarbete så som i Energisparkomitténs annons där en pojke och mamman
tvättar tillsammans (nr 3).
Men ofta ser annonserna den traditionella bilden om flickor och pojkar. Kavli-ostar
annonseras med en bild på en vild pojke (nr 18). Barnängen marknadsför sin barntvål
med en annons där en pojke kysser en flicka på kinden (nr 28-29). Barnen är klädda
traditionellt. ICA-förlagets Dockans nya kläder-boken annonseras med texten som säger
(nr 15, 47): ”En guldgruva för alla små och stora ’dockmammor’!”
En intressant annons är Botkyrka kommuns Feriebarnverksamhet (nr 15, se bilaga 23).
På bilden är ett barn som säger ”jag söker sommarhem!”. Detta visar att barnen också
kan ha det dåligt hemma och att de behöver hjälp. År 1955 och i andra annonser är allt
väldigt idylliskt.
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Bild 12.

Semper, ICA-kuriren 1975 nr 28-29, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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3 Analys
Den första hypotesen ”annonser på 1950-talet är riktade mer mot kvinnor än män” stöds
av det empiriska materialet. Den elfte hypotesen ”annonser på 1970-talet är riktade mot
både kvinnor och män” stöds dock inte eftersom annonser var riktade mer mot kvinnor
fortfarande, men dock inte i samma grad som år 1955. Den andra hypotesen ”på 1950talet är kvinnan mottagare av städvaror och kosmetik” stöds av det empiriska materialet,
men kvinnan var också ofta mottagaren av beklädnad och maskiner. Den tredje
hypotesen ”på 1950-talet är mannen mottagare av maskiner” 44 procent av alla
maskinannonser var riktade mot kvinnor och bara 8 procent mot män. Detta kan
förklaras genom att de flesta maskiner som annonserades var olika hushållsmaskiner,
som skulle hjälpa kvinnan med hushållssysslor. Den tolfte hypotesen ”på 1970-talet är
både kvinnan och mannen mottagare av alla slags produkter i samma mån” stöds inte
alls av empirin. Annonserna är fortfarande riktade mer mot kvinnor än män. Skillnaden
mellan dem har dock minskat, vilket beror på att annonserna var oftast inte adresserade
till någon.
Den fjärde hypotesen säger: “I annonser på 1950-talet tar kvinnan hand om hushållet
(städning, tvätt, matlagning osv.)”. Detta stöds av empirin, men de ”manliga” sysslorna
så som målning och gräsklippning som män tog hand om i annonserna år 1955 hade
glömts bort i hypoteserna. Huvudansvaret var emellertid kvinnans. Den trettonde
hypotesen ”i annonser på 1970-talet tar både kvinnan och mannen hand om hushållet”
stöds inte direkt av det empiriska materialet. Kvinnor hade fortfarande huvudansvaret
för hemmet och mannen gjorde de ”manliga sakerna”. Några annonser år 1975 visade
dock en mer jämställd bild av hur hushållsarbetet var delat mellan kvinnor och män,
men även då var det kvinnan som tog över de manliga ansvarsområdena.
Den femte hypotesen ”i annonser på 1950-talet tar kvinnan hand om barnen” stöds av
det empiriska materialet. Kvinnor syns ofta med barn i bilderna och många gånger är
texterna riktade mot kvinnan. Den fjortonde hypotesen ”i annonser på 1970-talet tar
både kvinnan och mannen hand om barnen” däremot stöds inte av empirin för att om
någon tog hand om barn var det kvinnan. Det fanns bara två annonser där mannen är
ensam med barn, annars är mamman alltid med.
Den sjätte hypotesen ”i annonser på 1950-talet arbetar och försörjer mannen familjen”
stöds av empirin, men även kvinnan arbetar men inte i samma grad. Manliga och
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kvinnliga sysslor syns tydligt. Det empiriska materialet ger inte så mycket information
om vem som försörjer familjen år 1955 men på grund av att mannen syns som arbetande
eller i expertroller kan det antas att det var också han som tog hand om familjen
finansiellt. Den femtonde hypotesen ”i annonser på 1970-talet arbetar och försörjer både
kvinnan och mannen familjen” stöds av empirin, men det troddes att situationen skulle
ha setts även mer jämställt ut.
Dessa resultat kan jämföras med Belkaoui och Belkaouis (1976) studie. Enligt dem
syntes kvinnor i annonser inte i arbete utan i hemmet. I de få annonser där kvinnor
arbetade, njöt de inte av arbetet. Detta resultat visar sig vara detsamma som i detta
arbete. Även ICA-kurirens få arbetande kvinnor var oftast trötta eller hade ont i huvudet
på jobbet. Belkaoui och Belkaouis andra resultat var att kvinnor arbetade i lägre
positioner så som sekreterare eller expediter. I ICA-kuriren hade kvinnor lägre
positioner på arbetsplatserna och de arbetade mest i traditionella kvinnoyrken som
kontorister och sjuksköterskor.
Den sjunde hypotesen ”i annonser på 1950-talet uppmanas kvinnan att se vacker ut”
stöds helt av empirin. Så är fallet även med den åttonde hypotesen ”i annonser på 1950talet är mannen stark”. Den sextonde hypotesen ”i annonser på 1970-talet är utseende
inte så viktigt längre” kan också tyckas vara stöd av det empiriska materialet för att alla
människor är inte som från ett bokmärke som år 1955. Båda åren uppmanas kvinnan
dock att ta hand om sitt utseende oftare än mannen.
Den nionde hypotesen ”i annonser på 1950-talet är flickorna söta, rena och duktiga” och
den tionde hypotesen ”i annonser på 1950-talet är pojkarna våghalsiga, bråkiga och
händiga” stöds av det empiriska materialet. Även den sjuttonde hypotesen ”i annonser
på 1970-talet gör flickor och pojkar mer samma saker och ser mer likadana ut” stöds
mesta dels av empirin. Traditionella roller syns dock där fortfarande.
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4 Sammanfattande diskussion
Syftet med detta arbete var att studera annonsering i ICA-kuriren och se vilka typer av
varor har könade annonser. Mer specifikt var syftet att jämföra reklamens syn på
kvinnor och män i ICA-kuriren mellan året 1955 och året 1975.
Samhället i annonserna år 1955 var detsamma som litteraturen beskriver: Kvinnan tog
hand om hemmet och barn och mannen arbetade och försörjde familjen. Annonser år
1975 förändrades dock inte i samma takt som samhället i övrigt. Det syns inte att
kvinnan började arbeta utanför hemmet i mycket högre grad än tidigare eller att
mannens föräldraroll utvidgades. Det troddes att kvinnors emancipation och strävan
efter jämställdheten på 1970-talet skulle ha synts även på annonser men så var inte
fallet.
Detta resultat påpekar till att annonser ofta är stereotypiska och konservativa, så som
även tidigare forskning visar. Belkaoui och Belkaouis studie (1976) visade att kvinnor
visas mest i hemmet i annonser på både 1950- och 1970-talen. Om kvinnor arbetade,
njöt de inte av det. Dessa resultat stärkas med detta arbetes empiriska material.
Hermanssons licentiatsuppsats (2001) visade att diskussionen om annonsers
konservatism pågick redan på 1950-talet. Påståendet att kvinnor visas i stereotypiska
bilder med icke presentativa modeller mötte kommentarer enligt vilka kvinnor vill se
sig själva idealiserade. Jonsson (2007) märkte i sin studie att livsmedelannonsering var
oftast riktad mot kvinnan från 1925 till åtminstone år 1965, som är det sista året hon
studerade. Enligt detta arbete kan det visas att hushållsannonsering var oftast riktad mot
kvinnan även i mitten av 1970-talet.
För att reklam kan tänkas påverka samhället genom människors tänkande, är det möjligt
att denna konservativa bilden om könsroller hindrade utvecklingen mot ett mer jämställt
samhälle. Å andra sidan kan det tänkas vara positivt att hushållsarbetet och
omhändertagande av barn visas som något viktigt i ICA-kurirens annonser, och på så
sätt får kvinnor beröm för det de gör. Oftast syns kvinnors arbete ju inte och det tänks
inte vara så viktigt som de manliga sysslorna.
Även om annonserna från 1975 oftast är konservativa och presenterar den stereotypiska
genusordningen, finns det några tydliga förändringar i annonser mellan år 1955 och år
1975. Människor syntes inte så mycket i annonserna år 1975 som år 1955, vilket kan
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tyda på att det hände någonting i samhället men annonsörerna vågade kanske inte visa
dessa förändringar. Förändringarna i samhället var inte helt genomförda och annonsörer
kunde inte veta hur människor hade reagerat om en annons hade visat till exempel en
man som tvättar eller en kvinna som försörjer familjen.
Dessutom var atmosfären friare i annonserna år 1975: Människor såg inte så perfekta ut
längre och flickor och pojkar liknade mer varandra än år 1955. Men dock var det oftast
kvinnan som uppmanades att hand om sitt utseende båda åren, och i dessa annonser var
modeller perfekta. Detta har att göra med det påståndet som förekom i Hermanssons
studie (2001) att kvinnor vill se sig själva idealiserade. Å andra sidan börjades reklam
regleras i en större omfattning på 1970-talet, när Marknadsföringslagen trädde i kraft.
Eftersom det inte finns så mycket skrivet om kvinnor och män i reklam i historia och för
att detta arbete tar upp bara en liten del, föreslogs vidare undersökningar att ta upp
följande frågor: Hur syns kvinnor och män i reklam i andra tidningar? Hur ser
situationen ut under en längre period, till exempel hela 1900-talet? Syns kvinnor och
män idag i de traditionella, stereotypiska roller i reklam? Följer Sverige någon
internationell trend? Hur har reklam mot barn utvecklats?
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Bilagor
Bilaga 1.

Bilaga 2.

Aktiebolaget Bröderne Ameln, ICAkuriren 1955 nr 13-14, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.

AB Flora-Vinolia, Stockholm, ICAkuriren 1955 nr 5, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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Bilaga 3.

Elektriska Aktiebolaget Helios, ICA-kuriren 1955 nr 2, förminskad. Publiceras med
ICA-kurirens medgivande.
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Bilaga 4.

Sunlight, ICA-kuriren 1975 nr 28-29, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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Bilaga 5.

Gevalia, ICA-kuriren 1975 nr 47, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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Bilaga 6.

Edet, ICA-kuriren 1955 nr 49, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens medgivande.
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Bilaga 7.

Coca-Cola, ICA-kuriren 1955 nr 49, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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Bilaga 8.

Läkemedelsföretaget Ferrosan, ICA-kuriren 1975 nr 36, förminskad och beskuren.
Publiceras med ICA-kurirens medgivande.
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Bilaga 9.

Comfort, ICA-kuriren 1975 nr 39, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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Bilaga 10.

Ring-Kläder, ICA-kuriren 1955 nr 15, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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Bilaga 12.
Bilaga 11.

Coca-Cola, 1955 nr 18, förminskad.
Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.

Semper, ICA-kuriren 1955 nr 22,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.
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Bilaga 13.

Tor Line, ICA-kuriren 1975 nr 15, förminskad och beskuren. Publiceras med ICAkurirens medgivande.
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Bilaga 14.

Bilaga 15.

Evalet, ICA-kuriren 1955 nr 49,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.

Wasa, ICA-kuriren 1955 nr 11,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.
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Bilaga 17.

Bilaga 16.

Indeform, ICA-kuriren 1955 nr 49,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.
OSBY, ICA-kuriren 1955 nr 2,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.
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Bilaga 18.

abecita, ICA-kuriren 1975 nr 18, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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Bilaga 19.

Mölnlycke Hygien, ICA-kuriren 1975 nr 15, förminskad. Publiceras med ICA-kurirens
medgivande.
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Bilaga 20.

Bilaga 21.

Corona, ICA-kuriren 1955 nr 22,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.

Astra, ICA-kuriren 1955 nr 11,
förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.
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Bilaga 22.

Bilaga 23.

Botkyrka kommun, ICA-kuriren
1975 nr 15, förminskad. Publiceras
med ICA-kurirens medgivande.

ICA-förlaget, ICA-kuriren 1955 nr
18, förminskad. Publiceras med ICAkurirens medgivande.
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