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Abstract 
Advertising images have a history of being criticized for its manipulative character and 
negative portrayals of men and women. Previous studies have shown that advertising 
images have a distorting effect on society. There have been lively debates in Sweden the 
past years about gender equality and how stereotypical portrayals of men and women 
inhibit the progress towards an equal society. The purpose of this study was to examine 
how gender is constructed in Swedish advertising images published in Swedish 
newspapers today. The theoretical framework used in this study consists of former 
studies of stereotypic portrayals and theories of semiotics, gender and representation. To 
study signs present in the images a qualitative method and a semiotic perspective was 
used. The result showed that the studied images contained a lot of stereotypic portrayals 
of men and women. It was surprising to see such heavy use of stereotypes considering 
the awareness present in Swedish debates regarding negative portrayals of gender. 
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Tack 
Vi vill tacka vår handledare för stöd och inspirerande diskussioner i arbetet med 
uppsatsen.  
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1 Introduktion 
Denna studie undersöker hur genus konstrueras i reklambilder i Sverige idag. 

Reklambilder har länge setts som provocerande och kritiserats för att bidra till en skev 

verklighetsuppfattning då de innehåller stereotypa skildringar av män och kvinnor 

(Leavy & Trier-Bieniek, 2014; McQuail, 2010). De senaste åren har genus- och 

jämställdhetsdebatter tagit allt större plats i medier och i samhället överlag. Många 

organisationer och privatpersoner har fått nog av stereotypa reklambilder och agerat på 

eget bevåg för att motarbeta diskriminerande reklam (Add Gender, 2016). Det har 

startats jämställdhetstävlingar som prisar företag som arbetar för jämställdhet 

(Guldvågen, 2016). Det har även uppmanats till bojkott av företag som anses motarbeta 

jämställdhet – sexistisk och könsdiskriminerande reklam är inte längre ett alternativ i 

Sverige (Berntsson, 2013, 21 maj; Åström, 2015, 2 september). 

 

Det har sedan 70-talet forskats mycket kring hur manliga och kvinnliga representationer 

ser ut i olika medier. Erving Goffman (1979) konstaterade att stereotypa porträtteringar 

av kön bidrar till att upprätthålla strukturer där kvinnor är underordnade män, något 

bland annat Jean Kilbourne (refererad i Leavy & Trier-Bieniek, 2014) också funnit när 

hon genom åren uppdaterat Goffmans studie. Vi har sett att tidigare forskning främst 

fokuserat på medier som helhet och den effekt stereotypisering och användning av 

könsroller haft på läsare och konsumenter. Vi har istället valt att undersöka hur just 

reklambilder kan konstruera genus då vi anser detta kan vara ett forskningsområde som 

inte uppdaterats på sistone i Sverige. Med en kvalitativ metodansats syftar vår studie att 

beskriva och tolka tecken i reklambilder som publicerats i svensk dagspress i slutet av 

april 2016. 

 

1.1 Disposition 
Uppsatsen börjar med att ingående problematisera begreppet reklam och vad stereotypa 

bilder kan innebära för utvecklingen av jämställdhet. Detta beskrivs i relation till olika 

uppfattningar om reklambilders makt i samhället. Problembakgrunden mynnar ut i en 

sammanställning av tidigare forskning som berör ämnet. Därefter följer olika teoretiska 

perspektiv och begrepp vilka används som metodverktyg i analysen. Denna inledande 

litteraturgranskning avslutas med en preciserad beskrivning av studiens syfte och 

presenterar studiens frågeställning. Nästa avsnitt redogör för metodval, urval 

tillvägagångsätt samt studiens analysschema som använts vid den semiotiska 
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bildanalysen. Därpå följer metodkritik som utvärderar den valda metoden och 

tillvägagångssättet. Metodavsnittet avslutas med forskningsetiskt övervägande där 

konsekvenserna av våra förförståelser och problematiska begrepp diskuteras. Resultat 

och analys av resultat presenteras därefter i ett gemensamt avsnitt då detta lämpar sig 

bäst i en semiotisk analys. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat i förhållande till 

syftet samt tidigare forskning och teorier. I detta avsnitt ges även förslag på framtida 

forskning. 
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2 Problembakgrund 
Reklam har länge setts som oetisk och debatterats för att vara kontroversiell. Generella 

och vedertagna uppfattningar av reklam är att den oftast inte uppskattas av publiken. 

Den påminner om propaganda då den är missvisande och manipulerande samt att den 

har en förvrängd effekt på verkligheten då dess innehåll är stereotypt (Leavy & Trier-

Bieniek, 2014; McQuail, 2010). Reklam ses även som en mekanism som förstärker 

stereotyper då de framställs som naturliga; myten om kön och könsroller är dold i 

reklamens budskap och förstärker undermedvetet våra uppfattningar om manligt och 

kvinnligt. Reklambilder väcker ibland stor debatt då bilderna är ideologiskt och politiskt 

laddade, de propagerar på ett implicit vis (och ibland explicit) för förlegade myter där 

kvinnor ses som objekt och män som subjekt. Dessa reklambilder går inte att avfärdas 

som ”bara reklam” då de ”reflekterar och producerar ideologier som berör genus och 

bekräftar könsskillnadens hierarki och därmed neutraliserar manlig överordning och 

kvinnlig underordning.” (Fagerström & Nilson, 2008, s.52). 

 

Reklam bygger ofta på att få människor att känna sig missnöjda med sig själva 

samtidigt som den uppmanar till konsumtion som lösning till att förändra denna känsla. 

Den skapar myter kring produkter eller tjänster och berättar varför just du ska köpa 

något och vad det kommer göra för dig. Den berättar även om ett samhälles kultur och 

strukturer, om hur vi ska se på oss själva och vår omvärld (Barthes, 1972; Schroeder & 

Zwick, 2004). Således är reklam en del av samhället och varje år spenderas enorma 

summor på reklam. I Sverige lades 32 miljarder kronor på reklaminvesteringar år 2015 

vilket talar för en inflytelserik institution i samhället (IRM, 2015). 

 

Sverige beskrivs ofta utifrån som ett av världens mest jämställda länder vilket även 

undersökningar kan styrka. Enligt Global Gender Gap Index 2015 hamnar Sverige på 

plats 4 av 145 undersökta länder, slagna av Island, Norge och Finland (World Economic 

Foucs, 2016). Men betyder detta att Sverige är ett jämställt land? Nej hävdar en del, vi 

må vara i framkant men har fortfarande en lång väg att gå (Eisend, 2010). 

 

Sverige ingår sedan 1995 i Pekingplattformen – en internationell FN-överenskommelse 

som arbetar för jämställdhet i medier och bland annat för att motverka stereotypa 

representationer av män och kvinnor (Statens Medieråd, 2016). Således borde det finnas 

en medvetenhet om förlegade myter om kön i medier och vikten av jämställdhet.  
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Maria Jacobson och Anna Broman Norrby (2004) menar dock att mediers 

sexualiserande och ojämställda innehåll inte representerar dessa tankar om jämställdhet. 

 

Anna C Nilsson och Nina Wallin (2013, 24 maj) hävdar, i en debattartikel emot 

lagstiftning mot jämställdhet, att lagstiftningar för ökad jämställdhet inte är lika 

effektivt som att föra en aktiv diskussion. Det är genom information och diskussioner 

som förlegade strukturer och diskriminerande normer kan belysas och därmed 

förändras; “Det som diskuteras i samhället är också det som förändras.”(Nilsson & 

Wallin, 2013, 24 maj). De senaste åren har jämställdhetsfrågor och genusdebatter 

förekommit frekvent, även ur ett reklamperspektiv. Att det finns en medvetenhet om 

könsdiskriminering och en vilja till förändring kan antydas genom att se till antalet 

anmälningar som kommer in till reklamombudsmannen. De senaste sex åren handlade 

hela 47 % av anmälningarna om diskriminering av kön och sett till hittills i år anmäld 

reklam handlar 67 % om diskriminering av kön. (Reklamombudsmannen, 2016) 

 

Det har även blivit stora skriverier kring könsdiskriminerande reklam som fått konkreta 

konsekvenser för företagen bakom reklamen. Ett uppmärksammat exempel är det 

amerikanska klädföretaget American Apparel vilka sade sig ha som strategi att använda 

sexistiska, och mot kvinnor diskriminerande, bilder i sina reklamannonser. Tomas 

Gunnarsson som även kallar sig Genusfotografen var en av de första att uppmärksamma 

reklamannonserna i Sverige och hans kritik mot annonserna och företaget fick stor 

uppmärksamhet. Detta fick stor spridning och många arga röster riktades mot företaget. 

En av American Apparels butiker på Götgatan i Stockholm utsattes flera gånger för 

skadegörelse och är idag stängd på grund av minskad försäljning (Berntsson, 2013, 21 

maj; Åström, 2015, 2 september). Detta kan betyda att konsumenter har makt att 

påverka marknaden samt att företag och reklambyråer bör vara vaksamma på hur de 

använder sig av könsstereotyper och sexualiseringar då det kan väcka stor 

uppmärksamhet och starka känslor. Genusfotografen har på senare år fått stor 

uppmärksamhet i medier och har höjt rösten många gånger för att peka på 

diskriminerande strukturer och normer i samhället. Han kan ses som en av förkämparna 

i den svenska jämställdhetsdebatten inom medier, han har till exempel utformat ett eget 

uppmärksammat pris som går till ”Årets sexist” (Genusfotografen, 2016). 
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Det har även vuxit fram företag och organisationer som arbetar med att undersöka och 

förbättra jämställdheten hos företag. Add Gender är ett sådant, de beskriver sig själva 

som ”normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella 

strukturer för jämställdhet och mångfald.” (Add Gender, 2016). Add Gender genomför 

även uppmärksammade undersökningar av olika branscher, bland annat 

reklambranschen. År 2015 genomfördes undersökningen i samarbete med Guldvågen 

och blev då även till en tävling. Detta visar även på en åsiktsomställning, det är inte 

längre bara så kallad effektiv reklam som prisas utan nu även reklam som har ett 

jämställdhetstänk (Add Gender, 2016; Guldvågen, 2016).  

 

Det finns således mycket som tyder på att genus är ett hett debattämne och att mycket 

pågår för att förändring ska ske för ett mer jämställt samhälle. Frågan som vi ställer oss 

är om det verkligen sker något, att det inte bara blir “snack” om förändring. Vi frågar 

oss om det går att se förändring i hur själva reklambilderna ser ut; konstrueras förlegade 

myter stereotypt i reklam och finns det reklam som aktivt försöker bryta mot 

konventionella könsstereotyper och myter? Detta är viktigt att undersöka då reklam är 

ett medium som alla medborgare möter – det är något som de själva inte valt och har 

svårt att undvika (McQuail, 2010). Dagspressen inklusive tidningssajterna är Sveriges 

största huvudmedie och har en stor spridning i hela landet; varje dag läser 5,5 miljoner 

svenskar en dagstidning. Reklambilder i dagspress står för en fjärdedel av Sveriges 

reklamannonser och 2015 investerades 5 miljarder på annonser i dagspress vilket gör 

mediet till ett av Sveriges största. Reklambilder som finns i dagspress når således 

många människor och de kan ha makt att påverka läsarna, det är därför intressant att 

undersöka hur män och kvinnor kan porträtteras i Svensk dagspress (Sveriges 

Annonsörer, 2015; IRM, 2015).  
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som berör problemområdet. Avsnittet 

innefattar studier om hur kvinnor och män porträtteras i reklambilder samt studier som 

undersökt stereotypisering av kön i reklambilder. Tidigare svensk forskning inom 

området berörs även i detta avsnitt samt en avslutande iakttagelse kring senare svensk 

forskning där vi anser oss ha funnit en kunskapslucka.  

 
3.1 Porträttering av manligt och kvinnligt i reklambilder 
En av de tidigare och kanske den mest återkommande studien om könade reklambilder 

och dess betydelse är Erving Goffmans Gender Advertisements (1979). Han menar att 

reklambilders porträttering av kvinnor och män kan ge oss kunskap om den mänskliga 

naturen och hur den uttrycks. Hans studier ramar in hur västvärldens medier avbildar 

femininet och maskulinitet. Genom en analys av över 500 reklambilder undersökte 

Goffman bland annat olika poseringar, blickar, kläder och fann en tydlig kontrast 

mellan porträtteringen av kvinnor och män. Kvinnor porträtterades som mjuka, sårbara, 

barnlika och underordnade. Även om studien fokuserade på bilder av femininitet kunde 

Goffman ge insikter i hur maskulinitet porträtterades – vilket var motsatser som aktiva, 

självsäkra, medvetna och mäktiga. Enligt Goffman har dessa porträtteringar ingenting 

att göra med biologi eller naturliga karaktärsdrag, det har istället att göra med hur vår 

kultur definierar feminint och maskulint. Han menar att samhället lärt oss att femininitet 

är sammankopplat med underordning i relation till maskulinitet och att detta blivit en 

slags ritual – ”ritualization of subordination” (s.40). Den rituella underordningen 

uttrycktes i de studerade reklambilderna och kategoriserades utifrån karakteristiska 

egenskaper som den feminina beröringen, liggande position, den blygsamma 

knäböjningen, tillbakadragande, tippande huvud eller kropp och infantilisering. 

 

Feministen och medieaktivisten Jean Kilbourne (refererad i Leavy & Trier-Bieniek, 

2014) har under åren kontinuerligt uppdaterat Goffmans (1979) undersökning för att se 

hur dessa dominerande teman uttrycker sig i respektive tidperiods reklambilder. Efter att 

ha studerat tusentals bilder fann Kilbourne att många av Goffmans teman fortfarande är 

relevanta. Hon har främst valt att fokusera på hur kvinnor framställs. Ett framträdande 

tema i bilderna är enligt Kilbourne det felfria skönhetsideal kvinnor uppmanas till att 

efterlikna, trots att det är fysiskt omöjligt då bilderna är extremt retuscherade bilder på 

professionella modeller. Andra vanligt förekommande teman Kilbourne fann var: 
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Nedtystandet av kvinnor, som exempelvis illustreras genom en hand över deras mun och 

i ett extremt fall en igensydd mun. Infantilisering av kvinnor genom att klä dem som 

små tjejer, sugande på klubbor, håret uppsatt i hästsvans och iförda skoluniform. 

Porträtteringen av kvinnor av annan etnicitet än den västerländska, speciellt svarta 

kvinnor avbildas som djur i djungeln eller med till synes omänskliga egenskaper. Samt 

kvinnor som sexuellt tillgängliga och omättliga (Leavy & Trier-Bieniek, 2014). 

 

I genusanalyser av reklam läggs fokus ofta på negativa porträtteringar av kvinnor, men 

det är inte endast kvinnliga stereotyper som används i reklam. För att skapa ett jämställt 

samhälle är det även viktigt att inte befästa negativa stereotypa manliga könsroller 

(Schroeder & Zwick, 2004). Jonathan E. Schroeder och Detlev Zwick (2004) har 

undersökt hur maskulinitet skapas och befästs genom reklamannonser i tidningar. 

Konsumentmarknaden har förändras det senaste decenniet, män har gått från 

producenter av produkter till konsumenter. Deras forskning visar även på att män allt 

mer sexualiseras likt kvinnor och mer fokus läggs på att män ska tänka på sitt utseende 

och komma i kontakt med sina känslor. Tidigare har fokus legat på mannens aktiva 

prestationer men har skiftat till mannens utseende. De negativa, stereotypa och 

ouppnåeliga idealbilderna som vi länge sett av kvinnor i reklam har således med tiden 

även börjat användas i reklam porträtterande män, riktade till män. Schroeder och 

Zwick menar att sexualiseringen av den manliga kroppen inte kan ses som en direkt 

motsats till sexualiseringen av den kvinnliga. Sexualiserade kvinnor porträtteras som 

objekt för åtrå och sexuell njutning medan sexualiserade män porträtteras i ett 

idoliserande syfte. Kvinnor i bilder framställs även som ideal att uppnå men i syftet att 

attrahera män. Män framställs som ideal att uppnå för sin egen skull (Schroeder & 

Zwick, 2004).  

 

3.2 Stereotypisering av kön 
Martin Eisend (2010) genomförde en omfattande studie om stereotypisering av genus i 

reklam för att undersöka hur det förändrats de senaste åren då han uppmärksammat en 

attitydförändring samhället. Detta gjordes genom en metaanalys av studier som 

undersökte genusroller i reklam baserat på 64 primära studier. Hans resultat visade att 

stereotypisering fortfarande är allmänt förekommande samt att kvinnor porträtteras 

stereotypt fyra gånger oftare än män. Av de olika stereotypa komponenterna som 

undersöktes fann Eisend att yrkesstatus var den som stereotypiserades i högst grad. Han 
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ser detta som problematiskt då yrkesstatus är en viktig faktor i 

jämställdhetsutvecklingen och att framställningen i reklambilderna inte skildrar 

verkligheten som kommit betydligt längre. Eisend beskrev resultaten som en besvikelse, 

men såg samtidigt att graden av stereotypisering minskat i världen de senaste åren. Den 

största minskningen beror till stor del av utvecklingen i länder med hög 

maskulinitetsindex, exempelvis Japan medan länder som Sverige inte har en markant 

minskning då maskulinitetsindex redan var lägre. Med maskulinitetsindex menar Eisend 

länder som har mindre feminina värderingar – länder som inte arbetar lika aktivt för 

jämställdhet.  Jämställdhetsproblem är enligt Eisend till en stor utsträckning ”löst” i 

länder som Sverige, således kan det finnas mindre utrymme för förbättring de senaste 

åren sett till stereotypa representationer av genusroller i reklam.   

 

I en studie av Stefano Tartaglia och Chiara Rollero (2015) undersöktes genusstereotyper 

och sexualisering av yrkesroller i reklamannonser i två europeiska nyhetstidningar. 

Studien baserades på Eisends (2010) studie om grad av maskulinitet och jämförde 

italiensk och nederländsk reklam i nyhetstidningar eftersom Italien har en hög grad av 

maskulinitet medan Nederländerna har en låg grad. Tartaglia och Rollero undersökte om 

denna skillnad går att se i reklambilder baserat på teorier om att reklambilder speglar 

samhällskulturer och även är stöpare av detsamma. Studien visade att reklam i Italien 

oftare innehöll människor som dekoration och objekt medan människor i nederländska 

reklambilder oftare sågs i roller som arbetande personer. Gemensamt för de båda 

ländernas reklambilder var att män i större grad porträtterades i yrkesroller medan 

kvinnor porträtterades som dekoration. Targalia och Rollero drar slutsatsen att 

reklambilder speglar en samhällskulturs värderingar och att studier av ett lands 

reklambilder således kan användas för att studera hur ett lands samhällskultur ser ut.  

 

Anja Hirdman är en av dem som undersökt stereotyper och representationer av kön i 
svenska medier. I hennes avhandling Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn 
i Veckorevyn och Fib aktuellt (2006) undersökte hon fyra årgångar av Veckorevyn och 
Fib aktuellt från 1965, 1970, 1975 och 1995. Studien syftade till att undersöka hur 
föreställningar om kön konstrueras i tidningarna via texter, bilder och retorik. Även hur 
stereotyper skilde sig åt i tidningarna samt hur porträtteringar av män och kvinnor 
förändrats under åren. Hirdman (2006) kunde konstatera att innehållet i båda 
tidningarna var i stort sett detsamma genom åren samt att stereotyperna intensifierats. 
Hon fann även att Fib aktuellt hyllar sina manliga läsare då tidningen skapar en värld av 
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maskulina förebilder där män porträtteras som viktiga fulländade subjekt. I Veckorevyn 
var skapandet av femininitet mer komplext. Femininitet hyllades som en unik egenskap 
och skapade ett systraskap samtidigt som det berättade för läsarna hur de ska se ut och 
bete sig för att uppfattas som kvinnliga.  
 

Vi har uppfattat att svensk forskning på senare tid har varit mer fokuserad på hur 
kvinnor representeras och hur mycket eller lite de förekommer i medier. Det bedrivs 
även mer effektforskning för att undersöka hur nyare medier, till exempel sociala 
medier representerar kvinnor och vad de har för effekt på mottagarna. Aktuell forskning 
som beskriver hur kvinnor och män representeras i just svenska reklambilder är svårare 
att hitta.  
 
Sammanfattningsvis har reklambilder och dess porträtteringar av manligt och kvinnligt 
länge studerats. Varje gång tycks forskare konstatera att stereotypa framställningar av 
män och kvinnor fortfarande förekommer trots att omvärlden blivit mer uppmärksamma 
om dess problematiska effekter. Tidigare forskning har fokuserat mycket på hur tecken i 
reklambilder skapar eller förmedlar myter och stereotyper, men det finns 
kunskapsluckor i huruvida detta förekommer i Svensk reklam idag.  
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4 Teoriram  
I detta avsnitt redovisas de teoretiska perspektiv som kommer ligga till grund för vårt 

analysarbete. För att närma oss undersökningsmaterialet bygger de teoretiska 

perspektiven på hur genus konstrueras i medier samt hur mening skapas i reklambilder. 

Detta innefattar semiotik och dess teckenlära som beskriver hur stereotyper och 

representationer skapas. För att kunna uttala oss om genus innefattar detta avsnitt även 

ett genusperspektiv som ser till konstruktionen av genus i samhället i stort och inte bara 

i medier.  

 
4.1 Semiotik  
Enligt den semiotiska läran består allt vi uttrycker och allt runt om kring oss av tecken. 

Teckens betydelser är kulturellt inlärda och vedertagna i en kultur, samma tecken kan 

således ha olika betydelser i olika kulturer och det innebär även att betydelserna är 

föränderliga. På så vis innehåller reklambilder tecken som skapar mening för dess 

omgivning (Barthes, 1994). I en kultur kan tecken kodas till att vara manliga eller 

kvinnliga, då denna kulturella konstruktion av kön uttrycks i alla samhällsskikt återfinns 

uppfattningar av manligt och kvinnligt även i reklambilder (Hirdman, 2001). 

 

4.1.1 Tecken  
Ett tecken består av två delar, det betecknande som menar på själva tecknets form och 

utseende och det betecknade som menar på den mentala betydelse som läsaren ges av 

tecknet. Detta samspel kallar Barthes (1994) för betydelse och menar att ett tecken är en 

produkt av denna samspelande process. Barthes talar även om hur språk inom 

lingvistiken klassificeras enligt samma uppbyggande process, ett språk består av talet 

(parole) och av språket (langue) där talet är handlingen där en individ väljer ut ord från 

ett bestämt system, det är detta system som är språket. Detta är grunderna i lingvistik, 

vilket senare utvecklandes till semiotik och kom att innefatta alla betydelseförande 

tecken och inte bara språk (Barthes, 1994) 

 

4.1.2 Denotation och Konnotation  
I analys av reklambilder beskrivs en denotativ nivå för att beskriva det faktiska 

innehållet, kompositionen, och en konnotativ nivå för att beskriva den mening som kan 

läsas utav bilden. Andreas Carlsson och Thomas Koppfeldt (2008) skriver om hur 

samspelet mellan konnoterande denotationer gör att bilder förtätas eftersom samspelet 

skapar flera lager av betydelser. I reklambilder blir det tydligt hur konnotationer av 
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olika sammansättningar av teckens denotationer används för att förmedla ett budskap 

(Bignell, 2002). Typiskt för reklambilder är att en komponerad bild sätts i en kontext 

med hjälp av en rubrik och/eller annonstext. Carlsson och Koppfeldt (2008) skriver om 

hur kontexten sedan styr våra konnotationer, de kallar det att den förankrar 

bildtolkningen. Eftersom konnotationer är mentala representationer av ett tecken är det 

möjligt att förändra hur de ser ut. Konnotationer är konstruerade av kulturen och 

samhället men de är också en del i upprätthållandet av samma kultur, genom att 

förändra den mentala representationen av ett tecken kan man även förändra kulturen 

(Barthes, 1972;1994). 

 

4.1.3 Myter 
Sammankomsten av tecken och dess konnotationer skapar ett specifikt meddelande, 

eller vad Barthes (1972) kallar för skapandet av en myt. En myt är således den mest 

självklara konnotationen av ett tecken inom en kultur, en myt använder tecken för att 

kommunicera sociala eller politiska meddelanden om världen. Meddelandet innehåller 

alltid en förvrängning eller ett utlämnade av alternativa tolkningar, på så vis uppfattas 

myten som en sanning snarare än en av flera olika tolkningar av meddelandet. Processen 

att en myt blir en självklar sanning sker när myten kopplas bort från de system av 

tecken som skapat den. En myt har således historiska rötter och eftersom den står 

självständig från de tecken som skapat myten kan det vara svårt att urskilja myter och 

dess konsekvenser. En myt fortlever därmed trots att tecknen som den byggts av är 

borta vilket förklarar varför normer närvarande idag ofta känns förlegade då de bygger 

på tecken, könsroller och strukturer från det förflutna (Barthes, 1972).  

 

Ett exempel på hur myter kan användas i reklam är i en printannons för parfym riktad 

till kvinnor blir en lättklädd kråmande kvinna betraktad av en man. Den sexuella 

attraktivitet som kvinnan konnoterar laddar parfymen med samma konnotationer som 

kan uppnås av kvinnor ifall de köper parfymen. På så vis köper de även myten om att 

kvinnor ska presentera sig själva som objekt för mäns sexuella tillfredsställelse (Bignell, 

2002). 

 

4.1.4 Metafor och Metonymi  
Metaforer och metonymier är processer där konnotationer fästs till personer eller objekt 

för att förse dem med mytiska betydelser. Vilka tecken som används som metaforer och 

metonymier är en del av ett samhälles kultur och ses av dess medlemmar som “sunt 
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förnuft” och förbigår oss omedvetet (Fiske, 1997). Fiske (1997) skriver att denna 

omedvetenhet av metaforer och metonymier bidrar till att de dominerande 

samhällsgrupperna kan upprätthålla sin makt och möjliggör att deras idéer och åsikter 

blir till “sunt förnuft” och således vedertagna konnotationer. Eftersom metaforer och 

metonymier konstruerar större mening än ett enskilt tecken används det därför frekvent i 

reklam då mycket mening ska förmedlas på en begränsad yta. 

 

Metaforer används för att förklara ett fenomen med hjälp av ett eller andra tecken, de 

bygger på likheter och skillnader mellan tecken inom samma paradigm – det är de 

kontrasterande skillnaderna som skapar mening med metaforen. Fiske (1997) skriver 

om hur vi i vardagen använder metaforer för att förklara abstrakta företeelser och ger 

som exempel att olika former av tecknet upp används som metafor för positiva 

företeelser eller händelser. Abstrakta fenomen förklaras med konkreta erfarenheter som 

gör dem just konkreta och förståeliga för oss. 

 

Metonymi syftar till när en del används för att förklara något större, det betecknade 

relateras till ett annat betecknade (Fiske, 1997). Fiske (1997) menar att myter fungerar 

på samma sätt som metonymier, mottagarna stimuleras till att konstruera en helhet av 

ett fragment. Precis som för metaforer och myter är metonymier socialt konstruerade i 

kulturer och ses som naturliga och avkodas därmed omedvetet och automatiskt. Ett 

exempel som Bignell (2002) ger på en metonymi i reklam är en reklamannons för skor. 

Där låter man ett kvinnoben bärandes skon sticka ut från en Rolls-Royce bildörr. Bilen 

är kulturellt laddad med konnotationer som till exempel lyx, konnotationer som i bilden 

förs över på skon och skapar betydelsen att denna sko är lyxig.  

 

4.2 Genus 
För att förstå hur könsstereotyper används i reklam är det av vikt att studera samhällets 

syn på kvinnor och män. Yvonne Hirdman (2001) menar att samhället är uppbyggt av 

ett osynligt genuskontrakt, en samhällsstruktur där människor delats in i sociala 

ordningar utifrån sitt biologiska kön. Kontraktet är uppbyggt av dikotomier där kvinnor 

och män hålls isär och där män ses som normen; mäns egenskaper eller åtkomster 

tillskrivs i regel högre värden. Enligt Hirdman (2006) är den mediala representationen 

av genus problematisk då den följer detta mönster – kvinnor porträtteras inte enligt 

samma normer som män då de har en underlägsen position. Judith Butler (2006[1999]) 
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skrev att feministisk forskning även på den tiden, 1999, hade ett synsätt som ville dela 

upp och skilja på könen. Hon kritiserade denna uppdelning då hon ansåg det vara 

problematiskt att kategorisera kvinnor som en grupp med gemensamma egenskaper och 

intressen. Detta synsätt förstärker den binära bilden, eller dikotomierna som Hirdman 

(2001) skriver om, av genusrelationer där människor är uppdelade i två entydiga 

grupper: kvinnor och män. 

 

Genuskontraktet är en social konstruktion som skapas på gruppnivå och går i arv genom 

generationerna. Den hierarkiska strukturen ses som normal och upprätthålls av både 

män och kvinnor då föreställningarna ses som normen. Kontraktet är trots sitt namn inte 

förhandlingsbart där parterna har lika mycket att säga till om, den som innehar makten 

att definiera den andra parten är mannen. Kontraktet innehåller konkreta föreställningar 

om hur relationen mellan könen ska vara och se ut på olika nivåer i samhället. Detta kan 

innebära allt från hur män och kvinnor ska bete sig mot varandra, hur de ska uttrycka 

sig språkligt, vilka ord som tillhör vem till vilka kläder vem bör bära (Hirdman, 2001). 

Istället för att rätta sig efter samhällets eller mediala bilders normer om kön menar 

Butler (2006[1999]) att det måste finnas möjligheter för en person att själv välja sin 

identitet. Enligt Butler är kön en föreställning – det är vad en person gör snarare än vad 

den universellt är. Det kallar hon performativitet; handlingar som adresserar människor 

utifrån deras kön skapar explicit skillnader mellan dem. Dessa kulturella konstruktioner 

av könen har fått ett hegemoniskt grepp, de har kommit att verka naturliga i vårt 

samhälle. Enligt Butler deltar alla i ett skådespel där vi skiljer på könen, frågan är inte 

huruvida vi gör detta utan vilken form föreställningen får. Genom att aktivt välja att 

bryta mot de generella uppfattningarna går det att förändra könsnormer och den binära 

förståelsen av vad som är manligt och kvinnligt. Även Hirdman (2001) menar att 

normerna kan förändras om det sker förändring i samhället, då kan genuskontraktet 

skrivas om.  

 

4.3 Stereotyper  
En vanlig myt i medier är stereotyper, de används ofta i representationer av kvinnor och 

män i reklam (Kleberg, 2006). Stereotyper används för att förstå komplex och 

outvecklad information om världen kring oss, en slags generalisering genom 

representation och kategorisering av människor. Stereotyper är således ett sätt att 

kategorisera människor enligt en generaliserad förenkling av utseenden och egenskaper. 
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Stereotyper ses som en sanning av kulturens medlemmar trots att de är kulturellt 

konstruerade (Dyer, 2002). 

 

Precis som Butler (2006[1999]) skriver Madeleine Kleberg (2006) att könsstereotyper 

är en föreställning där egenskaper skiljer kvinnor och män åt. Varje egenskap har en 

maskulin och feminin version där det maskulina är förknippat med män och det 

feminina med kvinnor. Exempelvis delar kulturer upp olika färger i maskulint och 

feminint, detta menar Bo Bergström (2016) och skriver att färgen rosa är starkt feminin 

kodad i den västerländska kulturen. Rosa “står för att en flicka är en flicka” (s.262). Han 

skriver även att mörka färger konnoterar manlighet och egenskaper som elegans, 

stilfullhet och formalitet och att ljusa färger konnoterar kvinnlighet och egenskaper som 

renhet och oskuldsfullhet.  

 

Stereotypa representationer innehåller många gånger nedvärderande aspekter där ett kön 

värderas som bättre än det andra. Jacobson och Broman Norrby (2004) fann att vissa 

stereotyper är återkommande i medier och benämner dessa som grundstereotyper. Dessa 

är relativt stabila genom åren men de genomgår förändring och moderniseras. 

Förnyelsen är enligt Jacobson och Broman Norrby stereotypernas styrka – de anpassas 

efter tidsandan men i grunden är de desamma. De återkommande stereotyperna som 

porträtterades i medier är följande: 

 

Skönhetsslaven  

Är en vacker, smal och ung kvinna som investerar all sin tid på att se ännu bättre ut. 

Skönhetsslavens utseende är hennes huvudsakliga syssla då hon varken arbetar eller har 

ett socialt liv. Skulle hon mot förmodan ha detta är hennes roll underordnad som vacker 

kvinna. I reklam används ofta skönhetsslaven som blickfång för att sälja produkter.  
 

Projektören 

Är en affärsman i kostym som är upptagen med stora projekt och har lite tid för sitt 

privatliv. Han är seriös och placeras ofta i offentliga miljöer då han är kompetent, aktiv, 

framgångsrik och utåtriktad. Projektören överensstämmer med den klassiska stereotypa 

rollen av mannen som familjeförsörjare. I reklam är han på väg till/från jobbet eller 

innehar rollen som expert. Projektören framställs sällan som objekt till skillnad från 

Skönhetsslaven.  
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Hushållsfunktionären  

Är en kvarleva av hemmafrun, i reklamen håller hon hemmet skinande rent, bakar och 

syr. Skillnaden mellan hushållsfunktionären och hemmafrun är att det kan anas att hon 

har ett arbete. Trots arbete har hon tid att vara den perfekta frun och modern.  
 

Machomannen  

Har karäktiserande egenskaper som fysisk styrka och mod. Han tämjer vilda hästar eller 

kör snabba bilar och återfinns i vildmarken, storstaden eller på slagfältet. Machomannen 

kan portätteras som både ond och god, det är en tunn gräns mellan konstruktivitet och 

destruktivitet. Han är en ensamvarg utan ett eget hem och har kvinnor som kommer och 

går.  
 

Kärleksgudinnan 

Är både Horan och Madonnan. Madonnan konnoterar egenskaper som oskuld, renhet, 

svalhet och andlighet. I reklam förekommer hon som bleksminkad och anorektisk i 

modereportage och parfymannonser. Horan använder sin kropp för att få det hon vill, 

hon är en fresterska som förknippas med vulgäritet och skamlöshet. Hon är ofta en 

symbol för kvinnlig frigjordhet och unga kända kvinnor brukar anamma rollen som 

sexobjekt i medierna för att visa att de vågar. Kontradiktionerna Horan och Madonnan 

är stereotyper som funnits länge och kan bero på samhällets inkompetens att förstå 

kvinnors sexualitet.  
 

Kärleksguden 

Är både Drömprinsen och Sexatleten. Drömprinsen kan vara fotomodell, popstjärna 

eller skådespelare. Han återfinns i bilder riktade till yngre tjejer och ses mer som en 

romantisk dröm än ett sexobjekt. Han förekommer allt mer frekvent i reklam där hans 

huvudsyssla är at vara just modell. Drömprinsen närmar sig Skönhetsslaven där de båda 

är passiva konsumenter, frånkopplade yrkesliv och sociala sammanhang. Sexatleten 

grundas av tanken av ett manligt sexobjekt, han är ung och poserar utmanande. 

(Jacobson & Broman Norrby, 2004) 

 

David Gauntlett (2008) menar även att stereotypa uppfattningar om genus och 

sexualitet, maskulinitet och femininitet, identitet och jaget är i en långsam men stadig 



  
 

16 

förändringsprocess. Enligt honom porträtteras kvinnor allt mer som självständiga och i 

kontroll i medier. Teman som “superkvinnan” används allt mer där attraktiva kvinnor 

med karriärer, män, barn och ett socialt liv har “allt” genom att använda moderna 

produkter. Något som kan ses som ett steg framåt och två bakåt eftersom det fortfarande 

porträtterar en ouppnåelig idealbild.  

 

4.4 Representation 
Även om stereotypa representationer av kön ses som problematiska är representation en 

viktig del av processen där mening skapas och utbyts mellan medlemmar i en kultur 

(Hall, 2013). Representation är enligt Stuart Hall (2013) användningen av språk, tecken 

och bilder som alla står för eller representerar saker, med premissen att dessa ting inte 

har en bestämd mening i sig utan det är medlemmarna i en kultur som skapar all 

mening. Människor bär på mentala kartor och skapar mening beroende av vilka system 

av begrepp de bär på, genom representationer kan människor tolka och förstå världen.  

 

Enligt Hall (2013) är mediers budskap polysemisk och öppet för flera tolkningar 

beroende på det sociala sammanhang som meddelandet i fråga cirkulerar. Gauntlett 

(2008) menar dock att medier har en betydelsefull roll men att detta inte behöver ha en 

direkt relation till människors uppfattning av kön och identitet. Samtidigt påstår även 

han att mediebudskap är varierande, diffusa och motsägelsefulla. Hall (2013) menar att 

tolkningen inte alltid öppen då massmediebudskap är uppbyggda efter ideologiska 

ramar inom institutioner som medier och överensstämmer för det mesta med de 

dominerande maktstrukturerna i samhället. Hall menar att mediers meddelanden är 

kodade utifrån vilken kontext de förekommer i, således är reklamens budskap format av 

koder eller konventioner som styr publikens tolkning.  

 

Representationen och bilden av kvinnor och män i reklam har länge studerats och 

ifrågasatts. Reklambilder kodas enligt Patricia Leavy och Adrienne Trier-Bieniek 

(2014) utifrån vilket kön som bilden adresseras till och får en maskulin eller feminin 

roll även om en människa inte är representerad i bilden. Den kan även diktera ifall den 

socialt accepterade konsumenten för en produkt är en man eller kvinna. Kleberg (2006) 

menar att reklam använder sig av sedvanliga tecken och symboler som betraktaren 

snabbt kan relatera till då budskapet i reklambilden presenteras under en kort tid. För att 

effektivt fånga betraktarens uppmärksamhet är det som sagt vanligt med stereotypa 
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könsrepresentationer hos annonsörer. Kleberg menar att detta beror på mediernas 

inkompetens att hantera representation på ett mer nyanserat sätt. Detta är även något 

som påpekats av den feministiska forskaren Liesbet van Zoonen (1994), hon menar att 

sådana framställningar exploateras av annonsörer då de tros representera samhället.  

 

En aspekt av reklam är dess roll i konstruktionen och främjandet av dominerande och 

kontrollerande bilder av kvinnor och män vilket ofta kan skapa en känsla av 

otillräcklighet hos betraktaren. Kvinnors roll i bilder är att bli sedda, antingen av en man 

i bilden, av betraktaren eller av båda (Leavy & Trier-Bieniek, 2014; Schroeder & 

Zwick, 2004). Representationen av kvinnor som objekt och män som subjekt i medier är 

något som Laura Mulvey (1973) tidigt studerade. I en värld som adresserar människor 

obalanserat utifrån kön har betraktelsen blivit uppdelad som aktiv man och passiv 

kvinna. Den bestämmande manliga blicken projicerar sin fantasi på den kvinnliga rollen 

som är följaktligen formad, detta kallas den manliga blicken – ”the male gaze”. I 

kvinnors traditionella exhibitionistiska roller är de både uppvisade och iakttagna, deras 

utseende är kodat för att vara visuellt starkt och ge en erotisk påverkan, detta konnoterar 

”to-be-looked-at-ness” (Mulvey, 1973; Hall, 1999, s.383). 

 

Gauntlett (2008) skriver om Butlers (2006[1999])  uppmaning att myter om kön 

behöver brytas för att förändring ska ske, han menar att hon indirekt syftade på bland 

annat massmedier då det är uppenbart hur stor spridningen av bilder är i allmänhetens 

ögon. Således behöver medier spela en central roll i denna förändring. Gauntlett noterar 

att det knappt varit någon representation i medier som anammat Butlers uppmaning och 

att majoriteten av innehållet utgår ifrån en heterosexuell norm. Film, TV och magasin 

har även börjat porträttera otraditionella synsätt av genus och sexualitet, dock är HBTQ-

personer fortfarande underrepresenterade i mainstreammedier.  

 

4.5 Representation och konsumtion 
Eftersom vi lever i ett konsumtionssamhälle har varor och konsumtion en stor roll i våra 

liv vilket återspeglas i reklambilder (Bradley, 2013). Harriet Bradley (2013) skriver att 

konsumism har en stor roll i upprätthållningen och skapandet av en könad värld, där 

produkter och tjänster talar till oss utifrån vår tillhörighet som man eller kvinna. Hon 

menar att alla är konsumenter men att processen av konsumtion är tydligt tudelad. Det 

har länge varit en länk mellan hemmafrun och konsumtion i kapitalistiska industriella 
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samhällen där männen arbetar och kvinnor sköter inköpen. Kvinnor är enligt Bradley 

ofta målgruppen för reklam och marknadsföring. Detta vittnar även van Zoonen (1994) 

om, exempelvis riktar sig reklam för hushållsnära produkter ofta till kvinnor och 

innehåller kvinnor. Då marknaden blivit mer sofistikerad och komplex har också män 

blivit målgrupp för produkter och tjänster. Dock fortsätter denna nischade marknad vara 

utbrett könsinriktad (Bradley, 2013).  

 

Konsumism porträtteras som frihetens rike, självständighet, val och fullbordande. Det är 

inte mer än en illusion – konsumism är format och tvingat av klass och kön. Även om 

konsumism gäller för både kvinnor och män har objektifieringen av kvinnokroppen en 

tydlig plats i bilden av konsumtion (Bradley, 2013). Bilder av kvinnokroppen används 

för att marknadsföra och locka både män och kvinnor till konsumtion enligt Mulveys 

(1973) teori där kvinnor representeras som objekt och män som subjekt. På den globala 

marknaden har kvinnokroppen blivit till ett märke i sig, den har reducerats till ett objekt 

för att sälja varor och det är genom kvinnans kropp som hon ges utrymme och tillgång 

till samhället. Enligt Bradley (2013) har den tydliga kopplingen mellan kvinnor och 

konsumtion bidragit till kvinnans underordnade status och marginalisering i samhället. 

Dessa mönster främjas av konsumismens generella diskurs och den genusspecifika 

diskurs som återfinns i reklam. Diskurserna formar våra beslut när vi konsumerar och vi 

väljer sådant som anses vara passande för vårt socialt konstruerade kön.  

 

Bradley (2013) noterar att det finns grupper av kvinnor som bryter mot dessa traditioner 

och istället imiterar mäns köpvanor. Utvecklingen kan ses som positiv då den bryter ned 

tabun som begränsar kvinnors beteenden men även negativ då den ger en felaktig bild 

där sexuell tolerans skulle vara detsamma som jämställdhet. Enligt Bradley 

karakteriseras rörelser mot jämställdhet idag av att kvinnor blir mer lika män och inte 

män som blir mer lika kvinnor. Mulvey (1973) poängterar att jämställdhet inte uppfylls 

genom att kvinnor anammar manliga könsroller utan genom elimineringen av könsroller 

i sig. Därför att det viktigt att uppmärksamma var könsroller finns och hur de ser ut för 

att vi ska kunna informera om vad som kan göras för att bekämpa dem. Det är även 

viktigt då alla som inte motsätter sig icke jämställda strukturer bidrar till att de befästs 

ytterligare. Förändring är möjlig om vi belyser, debatterar, ifrågasätter och kritiserar 

ojämställda normer och strukturer (Barthes, 1972). 
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5 Syfte och frågeställning 
För sex år sedan konstaterade Eisend (2010) att stereotypisering av kön fortfarande 

förekommer, en minskning hade främst skett i länder som tidigare haft hög 

maskulinitet. I Sverige gick det inte att antyda en förändring då vi länge haft låg 

maskulinitet och mindre stereotypisering. Andra teorier och tidigare forskning pekar 

även på att reklambilder fortsätter att innehålla stereotypa representationer trots att 

samhället blivit mer medvetet om negativa stereotyper och myter om könsroller (Leavy 

& Trier-Bieniek, 2014). Efter Eisends studie 2010 har det hänt mycket i den svenska 

genusdebatten sett till exempelvis Guldvågen, Genusfotografen och fallet med 

American Apparel (Berntsson, 2013, 21 maj; Genusfotografen, 2016; Guldvågen, 2016; 

Åström, 2015, 2 september). Det är därför aktuellt att undersöka hur män och kvinnor 

framställs i reklambilder idag och huruvida det kan ha skett framsteg för 

genusrepresentationer även där. 

 

För att kunna förändra stereotyper och myter måste de medvetandegöras (Barthes, 

1972;1994; Hirdman, 2001; Mulvey, 1973). Syftet med denna studie är att undersöka 

representationer av manligt och kvinnligt i reklambilder som förekommer i svensk 

dagspress idag. Vi ämnar att uttala oss om hur konstruktioner av genus kan se ut genom 

att beskriva och värdera tecken. Tecken som antingen befäster eller på olika sätt bryter 

mot stereotypa representationer och myter om manligt och kvinnligt. 

 

5.1 Frågeställning 
 

- Hur kan konstruktionen av genus se ut i reklambilder som förekommer i svensk 

dagspress?  
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6 Metod  
I metodavsnittet redovisas och diskuteras vilka val vi gjort för att kunna besvara 

frågeställningen och varför valen var adekvata för vår studie. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av det vetenskapliga perspektiv vi använt oss av i studien. Därefter 

presenteras och motiveras vårt urval och studiens tillvägagångssätt i detalj. Studiens 

analysschema presenteras därpå. Metodavsnittet innehåller även en kritisk utvärdering 

av studien och metoden utifrån vetenskapliga begrepp och kriterier. Kapitlet avslutas 

med ett forskningsetiskt övervägande.  

 

6.1 Det semiotiska perspektivet 
Kvalitativ forskning handlar om att gå in på djupet, att se till texters delar, helhet och 

kontext som den finns i. Målet är att hitta det som ligger dolt under den uppenbara ytan 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). För att studera och tolka bilder är 

det kvalitativa semiotiska tillvägagångssättet lämpligt. Det semiotiska perspektivet 

används bland annat för att beskriva hur bilder kodas i samhället - en reklambild består 

av många olika tecken som representerar ting vilket i samspel med varandra skapar 

mening (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Fogde (2010) skriver att semiotiska bildanalyser 

används frekvent i medieforskning då metoden är ett verktyg för att förstå och tolka de 

många budskap som visuell kommunikation innehåller. Vid studier av annonser och 

reklambilder kan även retoriska analyser vara lämpliga då reklam syftar att övertyga 

mottagaren på olika sätt (Vigsø, 2010). Dock var syftet med vår studie att undersöka 

reklambilders konstruerande av manligt och kvinnligt och inte tecken i bilderna som vill 

övertyga mottagarna om något, därför valde vi att använda den semiotiska bildanalysen. 

I vår studie tillämpades semiotik som både teori och metod. Vi valde att beskriva dess 

begrepp ingående i teoriavsnittet för sedan applicera dem i analysen av reklambilderna. 

 

6.2 Material och urval   
Materialet som låg till grund för vår studie var reklambilder som publicerats i svensk 

dagspress. Vi definierade reklambilder som bilder vilka inte tillhörde tidningens 

redaktionella innehåll. Reklambilderna skiljde sig från det övriga innehållet då de hade 

en annan avsändare än tidningen, till exempel syntes avsändarens logotyp ofta i 

bilderna.  
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Enligt rapporten Handbok för dagspressannonsering (Sveriges Annonsörer, 2015) är 

den svenska dagspressen en stark institution med många prenumeranter och har stor 

spridning över hela landet; lokalt, regionalt och på riksnivå. Runt 5,5 miljoner svenskar 

läser varje dag en dagstidning och dagstidningar har därför stor räckvidd sett till 

bredden av målgrupper den når. Mycket pengar läggs av företag på reklam; år 2015 

investerades 32 miljarder kronor i reklam och strax över 5 miljarder av detta lades på 

reklam i dagspress vilket gör mediet till den tredje största plattformen efter 

Internetreklam och Tv-reklam (IRM, 2015). Reklamannonser i den tryckta svenska 

dagspressen står för en fjärdedel av all reklam i Sverige (Sveriges Annonsörer, 2015). 

  

Sveriges Annonsörer (2015) menar att reklamannonser i dagspress gynnas av tidningens 

redaktionella trovärdighet, tidningen är en del av läsarnas morgonrutin och ger 

möjlighet till mer ingående och komplicerat innehåll tack vare tidningens övriga 

redaktionella innehåll. Reklamannonserna i dagspress ser likadana ut för alla dess 

läsare, det kan tyckas som en självklarhet men om man jämför med den växande 

Internetreklamen blir det en viktig aspekt. På Internet sparas all sökhistorik och 

personliga uppgifter som sedan används för att skräddarsy reklam till varje enskild 

användare. Genom att studera dagspressens reklamannonser kan vi vara säkra på att alla 

mottagare nås av samma annonser. 

  

För att avgränsa urvalet ytterligare valde vi att studera reklamannonser i de fem största 

svenska dagstidningarna. Dessa tidningar når ut till flest läsare och kan därförha stort 

inflytande över den svenska reklammarknaden. I den senast publicerade mätningen 

utförd av Tidningsutgivarna (TU) 2013 såg de genomsnittliga vardagliga upplagorna ut 

som följande: 

 

Dagens Nyheter                 283 000 

Göteborgs Posten                177 000 

Svenska Dagbladet            158 000 

Dagens Industri                   99 000 

Sydsvenskan                         95 000 

(TU, 2014-2015) 
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Målet med studien var att undersöka reklam i svensk dagspress, således var urvalet 

redan avgränsat i den bemärkelsen. Urvalet i studien var därför målstyrt då detta innebär 

att urvalet görs baserat på forskningens mål – analysenheterna valdes ut baserat på 

kriterier vilket gjorde att forskningsfrågorna skulle kunna besvaras (Bryman, 2008).  

Det främsta kriteriet vi utgick ifrån var att reklambilderna skulle innehålla människor då 

vi ämnade att undersöka konstruktioner av maskulinitet och femininitet. Vi valde att 

kategorisera reklambilderna i tre kategorier: bilder av män, bilder av kvinnor samt 

bilder av kvinnor och män tillsammans. Kategorierna valdes för att få lika stort material 

av reklambilder porträtterandes män respektive kvinnor, även för att undersöka ifall 

porträtteringen såg annorlunda ut i de fall där män och kvinnor förekom tillsammans.  

 

Vi valde att analysera de sex första reklambilderna i tidningarna för att undvika vår 

inblandning i valet av bilder. Om samma reklamannons förekom flera gånger under 

insamlingen av material inkluderades de i materialet, detta för att återspegla hur 

reklamannonserna verkligen såg under denna period för dagstidningarnas läsare. Genom 

att skapa kategorier och studera de först förekommande reklamannonserna utifrån dessa 

kategorier minskade vi risken att medvetet leta efter bilder utifrån våra förkunskaper 

och förutfattade meningar. 
 

 

6.3 Tillvägagångssätt  
Vi studerade sex reklambilder från varje dagstidning, med start den 29 april 2016. De 

sex första bilderna som förekom i varje tidning och innehöll tidigare nämnda kategorier 

valdes ut för analysering. Det vill säga totalt 30 reklambilder; 10 bilder med män, 10 

med kvinnor och 10 med män och kvinnor tillsammans. I de fall då det fanns färre än 

sex reklambilder från en dagstidning valdes bilder enligt samma process från gårdagens 

tidning. Ifall detta skedde igen valdes bilder från två dagar tidigare och så vidare. 
 

Vi utförde analyserna enligt ett utarbetat analysschema baserat på Carlsson och 

Koppfelts (2008) mall för semiotisk bildanalys. Analysschemat innehöll kategorier som 

möjliggjorde beskrivning av bilders denotativa och konnotativa nivåer. Därefter kunde 

myter som reklamannonserna byggde på åskådliggöras. Genom att använda oss av ett 

analysschema utfördes alla analyser på samma sätt vilket gjorde att vi kunde jämföra 

och se mönster i hur porträtteringen såg ut av män och kvinnor i de utvalda 

reklamannonserna. 
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Vi utförde hälften av analyserna var och de utfördes separat eftersom vi ville undvika att 

färga varandras analyser. Vi såg det som en fördel eftersom vi kunde kontrollera att vi 

inte övertolkade bilderna genom att vi efteråt läste varandras analyser och då se om vi 

fick samma konnotationer av samma reklambild. Det visade sig att vi fick samma 

konnotationer av samma reklambilder.  
 

Efter genomförd analys diskuterades resultaten och de likheter och skillnader vi 

uppfattade som genomgående för reklambilderna. Eftersom syftet var att beskriva 

mönster av hur kvinnor och män porträtteras sammanställdes resultatet av analyserna. 

Vårt fokus var som sagt inte specifika reklamannonser utan den övergripande 

informationen alla reklambilder kunde ge oss om hur konstruktionen av genus såg ut. 

Exempel som förklarade mönster eller som stod ut från mängden beskrevs däremot för 

att förtydliga vad den semiotiska bildanalysen givit oss. 

 

6.4 Studiens analysschema  
Analysschemat som använts i studien var baserat på Carlsson och Koppfeldts (2008) 

analysschema men anpassades och omarbetades för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. Vi ansåg att de denotativa punkterna var relevanta då de möjliggjorde 

en omfattande beskrivning av bildens komposition. De konnotativa punkterna var 

baserade på de teorier som behandlades i teoriavsnittet vilket möjliggjorde att vi förstod 

hur de konnotativa delarna kunde tolkas.  

Se bilaga 1 för ett exempel på hur en analys av en reklambild såg ut. 

 

Denotativt 

- Bildkontext (vad gör annonsen reklam för, miljö, rubriker, text m.m.) 

- Människan (man eller kvinna) 

- Position 

- Bildvinkel 

- Bildutsnitt (Helkropp, utsnitt av en kropp/kroppar) 

- Blickriktning 

- Färgval 
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Konnotativt 

(Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet?) 

- Metaforiska kopplingar (Vad liknar, eller vad kan reklambilden jämföras med?) 

- Metonymiska kopplingar (Vad är reklambilden en del av, eller ett uttryck för?) 

- Finns det tecken att reklamen säljer en livsstil tillhörande ett visst socialt 

konstruerat kön till läsaren? 

- Vilka myter förmedlar reklamannonsen? 

- Finns det tecken som utmanar myter och stereotyper? 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008, s.61) 

 

6.5 Metodkritik  
Den semiotiska metoden utgår ifrån att tolka vilket gör att analysen oundvikligen 

påverkats av våra egna förförståelser som alltid vid tolkande vetenskap. Däremot finns 

det kriterier och begrepp som kan användas för att utvärdera och styra sina tolkningar så 

att de kan bedömas som vetenskapliga (Bryman, 2008; Ekström & Larsson, 2010). Vi 

kommer i detta avsnitt ta upp och diskutera hur vi förhållit oss till begreppen reliabilitet 

och validitet samt kriterier för vetenskapliga tolkningar. Vi var medvetna om att vi inte 

kunde dra slutsatser om hur alla reklambilder ser ut i Sveriges dagspress idag utan 

endast om de fall som vi studerat.  

 

6.5.1 Reliabilitet och Validitet  
Vissa forskare menar att man vid en kvalitativ studie inte kan diskutera validitet och 

reliabilitet eftersom de sätter stort värde kring mätning och mätinstrument, något som 

inte är fokus i en kvalitativ forskningsstudie. Vissa forskare föredrar att istället använda 

begrepp som trovärdighet och äkthet. Vilka begrepp man än väljer förblir syftet att 

kritiskt utvärdera sin genomförda studie (Bryman, 2008). Alan Bryman (2008) hävdar 

dock att reliabilitet och validitet går att använda för att utvärdera även kvalitativa studier 

så länge man lägger mindre vikt vid just frågor om mätning. Vi valde att använda oss av 

dessa begrepp, men lade fokus på det som rör kvalitativa studier. Bryman delar upp 

respektive begrepp i två delar, extern reliabilitet och intern reliabilitet samt extern 

validitet och intern validitet.  

 

Extern reliabilitet syftar till att undersökningen går att upprepa vid ett annat tillfälle av 

andra forskare samt att resultatet går att jämföra med tidigare resultat (Bryman, 2008). 

Vi vill hävda att vår studie hade hög extern reliabilitet, vår metod grundade sig i ett 
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tidsbestämt urvalsmaterial men metoden är applicerbar på vilken tidsperiod som helst. 

Vi ansåg att det är intressant att undersöka hur genus konstrueras i reklambilder även 

vid andra tidpunkter och därmed andra reklambilder. Då metoden var tolkande och 

utgick ifrån våra egna konnotationer var vi medvetna om att andra forskares 

förförståelse kan skilja sig från vår. Vi har dock försökt att hålla hög transparens för att 

studien ska kunna genomföras igen. Ett sätt som vi har varit transparenta på är att vi har 

bifogat ett exempel av en bildanalys så läsare kan få en inblick i hur bildanalyserna såg 

ut (se bilaga 1). Vi har även infogat reklambilder från det studerade materialet i resultat- 

och analysdelen för att läsaren ska kunna se hur vi kunnat dra slutsatser.  

 

Intern reliabilitet handlar enligt Bryman (2008) om att alla forskare som deltar i en 

undersökning är överens om hur materialet ska tolkas. Vi anser oss ha hållit hög intern 

reliabilitet i vår forskning eftersom vi innan vi utförde den semiotiska analysen 

genomförde ett interbedömarreabilitetstest för att testa att vi förstått och tolkat vårt 

analysschema på samma sätt, vilket testet visade på att vi hade. Analysschemat 

underlättar även att andra eventuella forskare kan hålla hög intern reliabilitet eftersom 

det berättar hur den tolkande semiotiska analysen ska gå till.  

 

Intern validitet handlar om att forskarens tolkningar ska stämma överens med de teorier 

och begrepp som man använt; enkelt formulerat att man faktiskt undersökt det som man 

ämnat undersöka (Bryman, 2008). Vi ansåg att vårt teoretiska underlag varit relevant för 

vår undersökning och analys då det bidragit till att vi kunnat göra relevanta iakttagelser 

och besvara vår forskningsfråga. Då vi genom den semiotiska metoden och andra teorier 

kunnat undersöka det vi ämnat undersöka anser vi att vår studie hade hög intern 

validitet.   

 

Enligt Bryman (2008) innebär extern validitet att studiens resultat går att applicera på 

andra sociala situationer eller miljöer. Vi ämnade inte med vår studie att göra 

generaliserbara anspråk på hur all reklam ser ut i Sverige. Utan vi ville studera hur 

utvalda reklamannonser såg ut i dagspress vid en bestämd tidsperiod för att genom detta 

material beskriva hur genus konstrueras i dessa bilder. Detta gjorde att vår studie inte 

uppnådde och inte heller kunde uppnå hög extern validitet. Detta är en aspekt som gör 

att vissa kvalitativa forskare menar att validitet inte kan appliceras på kvalitativa 

forskningar, de menar att extern validitet i denna mening är något som en kvalitativ 
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forskning inte strävar mot att uppnå eftersom målet är att djupgående undersöka en 

specifik social miljö eller händelse (Bryman, 2008).  

 

6.5.2 Kriterier för vetenskapliga tolkningar 
Ett annat sätt att kritiskt granska en forskningsstudie är som Ekström och Larsson 

(2010) skriver att se till vilken grad som studien uppnår vetenskapliga tolkningar. De 

beskriver sex metodregler och kriterier som en tolkande forskare bör utgå från för att 

tolkningarna ska hållas vetenskapliga.  

 

Koherens: En tolknings delar bör vara konsistenta och hålla ihop. Genom att 

sammanfatta alla bildens teckens konnotationer och beskriva vad de tillsammans 

skapade för konnotationer strävade vi mot att uppnå koherens, det gjorde att vi kunde se 

kopplingar och mönster mellan de olika reklamannonserna. Omfattning: Tolkningen ska 

grunda sig i all tillgänglig information, tolkningen får inte baseras på ett urval som valts 

för att bekräfta en önskad tolkning. Vi var uppmärksamma på att inte utesluta några 

denotationer eller konnotationer närvarande i bilden som bidrar till bildens avkodning. 

Vi eftersträvade noggrannhet genom att inte leta efter tecken och inte överanalysera 

bilderna för att hitta tydligare mönster. Intersubjektivitet: För att en tolkning ska kunna 

anses som en korrekt vetenskaplig tolkning ska en annan oberoende forskare kunna göra 

en liknande tolkning. Genom att vi använde oss av ett satt analysschema skapade vi 

möjlighet för detta krav, samtidigt kommer personliga erfarenheter alltid att färga 

tolkningar men ett analysschema bidrar till att förhindra detta till en större grad. 

Öppenhet: Forskaren ska vara uppmärksam på sina fördomar och förhålla sig kritiskt till 

dem samt vara mottaglig för revidering av sina förförståelser. Forskaren bör även vara 

öppen för andra alternativa tolkningar av ett fenomen. Efter litteraturstudierna inför 

denna undersökning blev vi medvetna dels om våra egna förkunskaper och dels om 

många olika syner och teorier på genus och representation i reklambilder. Dessa 

kunskaper och medvetenhet har gjort att vi kunde genomföra vetenskapliga tolkningar. 

Djup: En tolkning bör gå djupare än det ytliga och manifesta, de bör tränga bakom det 

uppenbara. Våra bildanalyser var djupgående; vi undersökte vad det uppenbara skapade 

för betydelser samt vilka sociala myter som det både förmedlade och anspelade på. 

Kontextualitet: Forskaren bör vara medveten om att betydelser och tolkningar ser olika 

ut beroende på i vilken kontext ett fenomen tolkas i. Det är viktigt att kunna pendla 

mellan en del och helheten och se skillnader i tolkningar. Detta är något som vi lade stor 
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vikt vid, en del av analysschemat fokuserade specifikt på kontext för att kunna 

analysera bilden mer djupgående, detta eftersom kontext är en viktig del i hur en bild 

förmedlar betydelser. 

   

Då vi utformade vår metod efter dessa punkter och strävade efter att uppnå dem har vi 

kunnat generera vetenskapliga tolkningar samt minska negativ inverkan på grund av 

våra förförståelser. Medvetenheten om detta har gjort att vi istället har kunnat använda 

dem som en del i analysen och de tolkningar vi gjort. Vi är en del av den kultur vi 

ämnade att undersöka vilket gjorde att vi hade kunskaper om kulturens normer och 

stereotyper. Interbedömarreabilitetstestet som vi genomförde innan analysen påbörjades 

visade även att vi tolkade analysschemat utifrån samma premisser.  

 

6.6 Forskningsetiskt övervägande 
Då vår metod för studien var en semiotisk bildanalys innehöll den inga deltagare vilket 

gjorde att frågor som integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet inte 

behövdes behandlas. På så vis har det inte heller varit nödvändigt att se till de etiska 

krav som gäller svensk forskning vilka innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Däremot fanns det som sagt aspekter i vår studie som kan ha påverkats av våra 

personliga värderingar, något som enligt Bryman (2008) kan vara svårt att undvika vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Han menar att forskare numera ser att objektivitet är 

svårt att omsätta i praktiken. Värderingar kan påverka flera delar i forskningsprocessen, 

allt från val av forskningsområde till slutsatser. 

 

Då vi inte mött människor och studerat dem har vi i undersökningen frånkommit risken 

att utveckla personlig närhet till forskningsobjekten. Detta är enligt Bryman (2008) ett 

vanligt misstag vid kvalitativa studier och problematiskt då forskaren kan ha svårt att 

skilja sina egna åsikter från dem som studerats. Genom att studera tecken i reklambilder 

och vad dessa konnoterar hade vi ingen personlig koppling till de människor som 

avbildades i bilderna. Vi har försökt vara självreflekterande i vår forskningsprocess och 

medvetna om vår reflexivitet. Genom hela studien har vi även eftersträvat att tydliggöra 

vår process för att undvika bristande transparens som kan förekomma vid kvalitativ 

forskning.  
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Vi var medvetna om att vi tidigare poängterade att det är motverkande för jämställdhet 

att dela upp män och kvinnor eftersom vi då bekräftar tudelningen, men vi såg det som 

nödvändigt i denna studie för att kunna peka på skillnader i hur de olika könen 

konstrueras. Vi såg det även som problematiskt och oetiskt att använda stereotypa 

begrepp som presenterats i litteraturgranskningen eftersom det bidrar till att stereotyper 

reproduceras. Specifikt benämningen Horan då detta ord innehåller många andra 

konnotationer i vår kultur än de som beskrivs av Jacobson och Broman Norrby (2004). 

Denna benämning ansåg vi vara föråldrad och används numera som ett skällsord vilket 

bidrar till stigmatisering av kvinnors sexualitet.  
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7 Resultat och analys 
Vi har valt att presentera resultat och analys av resultat i samma avsnitt då den 

semiotiska metoden är tolkande – det denotativa är i denna studie ointressant utan de 

konnotationer som dessa ger läsaren. Resultaten och analyserna har kategoriserats för att 

tydliggöra hur olika delar av en bild skapar betydelser och kan förmedla myter. 

Kategorierna kommer från analysschemat, men vi valde att fokusera på bildkontext, 

position, blickriktning och ansiktsuttryck samt färgval eftersom dessa kategorier kan 

visa hur en bilds olika delar skapar och förmedlar mening. De övriga kategorierna, 

människan, bildvinkel och bildutsnitt har inkorporerats i de valda kategorierna. För att 

förtydliga våra argument har vi på vissa ställen lagt in de reklambilder som beskrivs i 

texten. Detta ger läsaren en möjlighet att förstå hur vi tolkat och dragit slutsatser kring 

bilderna. Slutligen beskrivs hur helheten av bilderna skapar betydelser och kan förmedla 

myter i en avslutande sammanfattning.  

 
7.1 Bildkontext 
I en majoritet av de undersökta bilderna där kvinnor porträtterades förkom de i en miljö 

eller kontext, oftast utomhus i en ljus och trevlig miljö. Kvinnorna upplevdes dock som 

“placerade” i dessa miljöer och var inte aktiva eller engagerade i omgivningen. I 

bilderna fanns mindre metonymiska tecken som gav konnotationer till vilken kontext 

kvinnorna var placerade i, det var dock alltid kvinnorna som var fokus i bilderna vilket 

gjorde att miljön kunde upplevas som mindre relevant. I en reklamannons befann sig en 

kvinna i en nöjespark men istället för att ha roligt eller åka någon karusell var hon 

placerad på en bänk framför en karusell i en finklänning och höga klackskor (se bild 1). 

I en annan bild var en kvinna inklippt framför en miljöbild föreställande en stad, då 

kvinnan var proportionerligt större än miljöbilden och positionerad mot betraktaren kan 

det tolkas som att hon inte integrerar med miljön (se bild 2). Att kvinnorna var passiva i 

kontexten de befann sig i uppfattades i många av de studerade bilderna. Dessa kvinnor 

integrerade inte med sin omgivning utan var placerade för att synas. Detta kan 

konnotera myten om den passiva kvinnan där hennes roll är reducerad till att enbart bli 

betraktad, det som Mulvey (1973) beskriver som “to-be-looked-at-ness”.  
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Jacobson och Broman Norrby (2004) beskriver stereotypen Skönhetsslaven på liknande 

sätt, Skönhetsslaven är passiv och underordnad och ses aldrig i ett yrkessammanhang. 

Dessa egenskaper återfanns i nästan alla studerade reklambilder, endast två kvinnor var 

aktiva i sin kontext och en kvinna förekom i en yrkesroll. Denna roll var dock som en 

ung vacker flygvärdinna vars roll kan ses som traditionellt kvinnlig då hon är 

omhändertagande och serverar andra människor. Trots sitt yrke upplevdes hon som 

passiv i miljön då hon stod stilla och vänd mot betraktaren (se bild 2). Kvinnor 

gestaltades i rollen att bli sedda istället för att vara aktiva vilket kan ses som det 

motsatta till hur männen framställdes (Leavy & Trier-Bieniek, 2014; Schroeder & 

Zwick, 2004). 

  

I majoriteten av de undersökta reklambilderna som representerade män fanns det tecken 

vilka konnoterade att männen var på arbetet, även om de var urklippta och utan 

bakgrund kunde det tolkas som att de kom från arbetet. Detta då de var klädda i kostym 

och hade seriösa uppseenden (se bild 3) – konnotationer som berättade att de föreställde 

affärsmän (Jacobson & Broman Norrby, 2004). Reklamannonserna sålde produkter och 

tjänster som skulle hjälpa konsumenten att antingen bli en ännu starkare ledare, bli 

expert eller att avancera på golfbanan – genom att männen porträtterades i dessa roller. 

Kontexten i bilderna varierade mer till skillnad från bilderna som innehöll kvinnor. 

Ibland var männen placerade mot en tom bakgrund och ibland i en miljö, genomgående 

för många studerade bilder var att samtliga män var aktiva vilket kan ses som vanligt för 

Bild  2. Göteborgs Posten 2016-04-28  Bild  1. Dagens Industri 2016-04-29 
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hur män porträtteras (Mulvey, 1973). I reklambilderna var således maskulinitet 

förknippat med aktivitet, medvetenhet och makt (Goffman, 1979). 

 

 

I en reklamannons för mode bjuds männen samtidigt in till ett evenemang i butiken där 

de kan dricka espresso och lyssna på en dj vilket kan ses som metonymier för att 

evenemanget är viktigt, speciellt och exklusivt (se bild 4). Annonsen blir på så vis mer 

än “bara shopping” då männen även kan vara aktiva i detta sammanhang. Denna 

tendens återfanns inte i någon av de studerade annonserna innehållande kvinnor, riktad 

till kvinnor. Detta kan förstärka myten om att kvinnor älskar att shoppa. Även om både 

män och kvinnor är konsumenter är processen tydligt uppdelad vilket kan ses i 

reklambilden där männen lockas till shopping med ytterligare en aktivitet (Bradley, 

2013). Detta kan även förstärka myten om den aktiva mannen (Mulvey, 1973; Goffman, 

1979). 

 

 

 

 

 

 

Bild  3. Sydsvenskan 2016-04-29  
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I samtliga studerade reklambilder innehållandes män upplevdes kontexten som seriös, 

männen i bilderna uppfattades vara fokuserade på sitt arbete vilket gav konnotationer 

som professionalism, makt och pengar. Dessa konnotationer kan sammankopplas med 

män då de oftast ses som överordnade i samhället samt myten om mannen som 

familjeförsörjare – en förlegad bild där männen arbetar och kvinnor sköter inköpen 

(Bradley, 2013; Hirdman, 2006). Kontexten för männen i reklambilderna stämmer väl 

överens med Jacobson och Broman Norrbys (2004) stereotyp Projektören där mannen 

är upptagen med stora projekt och att klättra på karriärstegen. Han är aktiv och har ofta 

rollen som expert vilket kunde ses i flera reklambilder. I en reklambild befann sig en 

man i kostym sittandes på sin portfölj med sin laptop i knät mitt ute i ett ökenlandskap. 

Annonsen gjorde reklam för en ledarskapsutbildning men i kontexten var mannen helt 

ensam. Mannens position och uttryck konnoterade självsäkerhet – placeringen och 

ensamheten kunde tolkas som ett aktivt val av mannen och kan ses som en metafor för 

“ensam är stark” (se bild 5). Mannen kan representera stereotyperna Projektören och 

Machomannen då han är upptagen med sin karriär samtidigt som han visar mod och 

verkar vara en ensamvarg (Jacobson & Broman Norrby, 2004). 

 

 

 

 

Bild  4. Göteborgs Posten 2016-04-29  
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I reklambilderna där män och kvinnor porträtterades tillsammans var kontexten i nästan 

alla bilder en privat miljö. Dessa bilder innehöll män och kvinnor som par i deras hem 

eller på semester, omgivningen var ljus och paren tillsammans med miljön konnoterade 

lycka och välmående. Omgivningen uppfattades som mer betydelsefull för kontexten då 

denna fick ta större plats än i bilderna porträtterandes enbart kvinnor eller män. De 

studerade annonserna kan på så vis försöka sälja en livsstil – genom deras produkter 

eller resor kan mottagaren bli ett lyckligt heterosexuellt par (se bild 6). Detta kan 

konnotera en myt om det heterosexuella paret länge cirkulerat i medier (Gauntlett, 

2008). I endast två bilder porträtterades män och kvinnor tillsammans i ett 

yrkessammanhang, detta var som byggarbetare på en arbetsplats och kontorsarbetare på 

ett företag. I dessa bilder tog männen och kvinnorna lika mycket plats och ingen var 

mer passiv eller aktiv i kontexten. Detta kan vara ett sätt att bryta mot stereotyper, 

genom att inte använda stereotyper bekräftas de heller inte vilket försvagar dess plats i 

en kultur (Butler, 2006[1999]).  

 

 

Bild  5. Dagens Industri 2016-04-29  
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Bild  6. Sydsvenskan 2016-04-27 

 

7.2 Position 
Människornas positionering i de studerade reklambilderna skiljde sig beroende på vem 

som porträtterades. Kvinnor porträtterades ofta som passiva i sin position. Det fanns 

ingen rörelse i bilderna utan de var stilla poserande – i många fall stod kvinnan lutad 

mot något eller satt ner. I en modeannons sitter en kvinna på ett bord och lyfter 

ansträngt upp ett ben och drar tillbaka sin långklänning med ena handen för att visa upp 

ett solbränt ben. Bredvid denna kvinna står en annan kvinna som lutar sig mot samma 

bord, lutningen ser ansträngd och onaturlig ut då hon ser ut att stödja kroppen på ena 

armen som håller i bordet. Båda kvinnornas kroppshållning kan konnotera försiktighet 

och osäkerhet då deras fria händer vilar försiktigt i knät. Deras ben är böjda och används 

inte för att hålla upp kroppen utan det är en arm och bordet som håller kvinnorna uppe 

(se bild 7). Denna reklambild innehåller flertalet av de feminina positioner som 

Goffman (1979) talar om; den blygsamma knäböjningen, den försiktiga feminina 

beröringen, tillbakadragande och tippande kropp. Positionerna är till synes inte 

relevanta för kontexten och kan istället konnotera att kvinnorna används som dekorativa 

objekt och blickfång i bilden. Dessa aspekter gick att finna i många av bilderna som 

representerade kvinnor. Positioner och kroppshållningar som konnoterar osäkerhet och 

försiktighet kan anspela på myten om den perfekta och sårbara kvinnan, hon är enbart 

där för att betraktas (Goffman, 1979). Det fanns inga tydliga konnotationer att 

kvinnorna sexualiserades i reklambilderna – de uppfattades istället som oskuldsfulla och 

fragila objekt.  
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I endast två av de studerade bilderna var den porträtterade kvinnan aktiv. I den ena 

reklamannonsen målar en kvinna en husfasad och i den andra syns en kvinna ta ett 

självporträtt med en mobiltelefon. Trots att kvinnan som tar ett självporträtt är aktiv i 

bilden porträtteras hon som ett objekt, genom att ta en bild på sig själv kan hon 

konnotera “too-be-looked-at-ness” (Mulvey, 1973). Rent konkret blir hon betraktad av 

kameran men det kan även konnotera betydelsen att bilden som tas kommer att bli 

betraktad av andra. Trots att kvinnan är aktiv, vilket kan ses som positivt då det räknas 

som en manlig handling, blir kvinnan reducerad till ett objekt, en dekoration för läsarna 

att betrakta (Kleberg, 2006). I reklamannonsen med kvinnan som målar kan det tolkas 

som att hon fyller en funktion genom sin aktiva handling. Hon porträtteras för att visa 

hur produkten ska användas, hennes blickriktning och kroppsspråk är tydligt riktad mot 

målarpenseln och husfasaden. Detta kan tolkas som att kvinnan i detta fall inte är 

porträtterad i ett enbart uppvisande och dekorativt syfte utan för att demonstrera 

produkten. 

 
Sett till Jacobson och Broman Norrbys (2004) stereotyper fanns det tecken i 

reklambilderna som kunde konnotera Skönhetsslaven och Madonnan. Kvinnorna i de 

studerade reklamannonserna var i majoritet smala, ljusa, unga och vackra. Undantaget 

Bild  7. Dagens Industri 2016-04-28  
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från bilden med flygvärdinnan (se bild 2) porträtterades kvinnorna inte i någon 

yrkesroll. Skönhetsslaven utseende är perfekt och hennes utseende är även hennes 

huvudsakliga syssla. Hon används för att sälja produkter genom att agera som blickfång 

(Jacobson & Broman Norrby, 2004). Detta kan tolkas som att kvinnokroppen används 

för att locka både män och kvinnor till konsumtion, vilket kan ses som en anledning till 

att kvinnor är underordnade män och marginaliserade i samhället (Bradley, 2013; 

Mulvey, 1973).  

 

I de studerade reklambilderna som innehöll män var många bilder lika varandra, både 

denotativt och konnotativt upplevdes det som att männen porträtterades som subjekt. I 

majoriteten av reklambilderna porträtterande män konnoterade männens uttryck och 

sättet de var positionerade på självkänsla och att de är ”bäst på vad de gör”. Männen 

skildrades tvärt emot kvinnorna i positionen av att betrakta omvärlden, de upplevdes 

som självdefinierade. Det var männen som betraktar läsaren och de upplevdes som mer 

än ett dekorativt blickfång; männen porträtterades i många reklambilder som djupt 

försjunken i sitt arbete och ointresserad av sin omgivning. Bilderna föreställde även 

män som modeller men även då var de iförda kostym och kunde tolkas som aktiva i den 

aspekten att de höll på med något, fixade till klädseln, eller att de såg ut att betrakta 

något annat (se bild 8). Männen var oftast klädda i kostym vilket kan konnotera 

professionalism, exklusivitet och klass. I en reklamannons stod en man klädd i kostym, 

stadigt vänd mot kameran. Hans armar var korslagda över bröstet och han såg skeptiskt 

mot kameran. Detta kan konnotera att han har ett stort självförtroende, han är lyckad 

och han utstrålar “jag är bäst”. Denna roll som kan ses som stereotypt manlig förekom i 

flertalet av de undersökta reklamannonserna (Jacobson & Broman Norrby, 2004). 

 

Bild  8. Dagens Nyheter 2016-04-29  
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En majoritet av reklamannonserna som porträtterade män innehöll metonymier för att 

”klättra på framgångsstegen”, oavsett vad det rörde sig om kunde budskapet tolkas som 

att produkten eller tjänsten skulle hjälpa män fram i karriären. Denna livsstil som dessa 

undersökta reklamannonserna förmedlade kan konnotera makt och pengar – en myt som 

sammankopplas med män, myten om mannen som familjeförsörjaren (Bradley, 2013). 

Reklamannonserna kan bekräfta och förstärka myten om manlighet; de visade på hur en 

man bör se ut och uppföra sig för att bli framgångsrik och bli betraktade som “riktiga” 

män. Dessa konnotationer kan ses som klassiska för den manliga stereotypen 

Projektören; han är klädd i kostym och upptagen med stora projekt, att klättra i 

karriären och han har lite tid för privatliv (Jacobson & Broman Norrby, 2004).  

 

I reklamannonserna som representerade män och kvinnor tillsammans fann vi att hälften 

av reklambilderna porträtterade par i en omfamnande position. I alla bilder var mannen 

den som omfamnade kvinnan. Ett exempel var en reklamannons för ett reseföretag där 

en man höll om en kvinna med sin arm på hennes höft (se bild 6). Paret såg ut att vara 

på promenad och mannens andra arm var riktad framåt längs den riktning paret var på 

väg. Kvinnans ena arm hänger ledigt närmast mannens kropp och den andra håller hon 

böjd upp mot sin axel. Armen var böjd mot axeln i en tillbakadragande, försiktig 

position. I bilden hade armen ingen funktion och kan ses som en onaturlig rörelse – den 

kan förstärka konnotationen att kvinnan är den svagare, försiktigare och den 

underordnade. De båda ler och bär löst sittande kläder vilket kan konnotera att det är ett 

lyckligt heterosexuellt par på semester. Denna typ av position förkom som sagt i hälften 

av alla bilder som studerades (av män och kvinnor tillsammans) och kan spela på myten 

om den aktiva beskyddande mannen som tar hand om den passiva, fragila kvinnan 

(Mulvey, 1973; Jacobson & Broman Norrby, 2004). Dessa bilder kan även befästa 

myten där det lyckliga heterosexuella paret skulle vara en idealbild (Gauntlett, 2008).  

 

I de övriga studerade bilderna var samspelet annorlunda och mer varierande. I en av 

reklamannonserna porträtterades mannen och kvinnan på samma sätt, båda var klädda 

likadant i rollen som byggarbetare. Avsaknaden av stereotypa könsroller gjorde att 

kvinnan och mannen porträtterades på samma sätt, bilden kan tolkas som att inte bidra 

till att befästa skillnader som annars finns i vår kultur där egenskaper ses som maskulina 

respektive feminina (Kleberg, 2006). Detta kan ses som vägen mot ett mer jämställt 
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samhälle då bilden inte innehöll och därmed inte heller befäster stereotypa, binära 

könsroller (Butler, 2006[1999]; Mulvey, 1973). I resterande reklambilder med män och 

kvinnor som inte porträtterades som det ”lyckliga heterosexuella paret” befästs inte 

stereotypa, binära könsroller. I en reklamannons som säljer kommunikationslösningar 

till företag porträtteras ett till antalet jämställt kontor (två kvinnor och två män) där alla 

är aktiva, de kunde snarare ses som aktiva individer än som kön (se bild 9). I en annan 

annons syns en familj med två kvinnor och två män, samt två barn tillsammans laga 

mat. Alla var på något sätt aktiva i bilden.   

 

 

 

7.3 Blickriktning och ansiktsuttryck  
I majoriteten av de studerade reklambilderna var kvinnornas blick riktad mot kameran 

och betraktaren, deras ansiktsuttryck var glatt och nästan alla log på ett inbjudande och 

välkomnande sätt. Kvinnornas uppfattade medvetenhet om att de blir betraktade samt 

deras lyckliga ansiktsuttryck kan konnotera att de välkomnar iakttagelsen – de 

uppskattar att bli betraktade. Detta kan ses som en myt där kvinnor ständigt ska vara 

tillgängliga för betraktare samt ytterligare ett tecken som kan bekräfta att kvinnornas 

roll i bilder är att bli sedda (Leavy & Trier-Bieniek 2014). 

 

Bild  9. Svenska Dagbladet 2016-04-28  
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Männen i reklambilderna upplevdes som mindre medvetna om kameran då deras blick 

ofta var riktad åt ett annat håll eller fokuserad på den aktivitet de utförde. Deras 

ansiktsuttryck var ofta neutralt och i några fall log de. I de bilder där männens blick var 

riktad mot betraktaren var deras armar korslagda vilket kan konnotera en motvilja till att 

vara tillgänglig (se bild 3 & 4). Att männens blick oftast var fokuserad på den aktivitet 

de utförde samt att uttrycken var mer fokuserade än tillgängliga kan åter igen ses som 

ett tecken vilket kan konnotera myten om den aktiva och upptagna mannen eller 

Projektören (Jacobson & Broman Norrby, 2004).  

 

I reklambilderna som porträtterade män och kvinnor var blickarna ofta riktade mot 

varandra, speciellt i de bilder som föreställde par. I dessa bilder log även paren mot 

varandra och hela ansiktsuttrycken kunde konnotera att de var lyckliga tillsammans. En 

tendens som återfanns i de studerade bilderna var att männens blick var riktad mot 

kvinnorna medan kvinnornas blick var riktad åt ett annat håll. Kvinnorna kunde således 

ses som iakttagna av både mannen i bilden samt av betraktaren (se bild 10). Detta kan 

ses som en vanlig stereotyp representation när kvinnor och män porträtteras i bilder 

(Leavy & Trier-Bieniek, 2014; Schroeder & Zwick 2004). Undantaget av de studerade 

reklamannonserna var annonsen för kommunikationslösningar där både män och 

kvinnor upplevdes som upptagna och aktiva, ingen av deras blickar var riktade mot 

kameran och deras ansiktsuttryck konnoterade fokus och ett ovetande om att de blev 

betraktade.  

Bild  10. Svenska Dagbladet 2016-04-28  
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7.4 Färgval 
Färgerna som användes i de studerade reklambilderna kan ses som kulturellt könade. 

Detta uppfattades i reklamannonserna som representerade kvinnor, i hälften av alla 

reklambilder var rosa den klart övervägande färgen. Reklamannonserna kan således 

kodats som kvinnliga och riktats mot en kvinnlig målgrupp – trots att produkten eller 

tjänsten egentligen inte är enbart för kvinnor (Bergström, 2016). Till exempel gjorde en 

av reklamannonserna som var övervägande rosa reklam för resor och en annan för 

glasögon. Det uppfattades även hur reklamannonserna kan tolkas som maskulint och 

feminint kodade då en majoritet av de undersökta annonserna som representerande män 

hade övervägande mörka färger. Blå och grå nyanser var de mest använda färgerna i 

annonserna innehållande män. I de annonser som innehöll både män och kvinnor kunde 

det tolkas som att personerna blev könade efter föreställningar kring deras biologiska 

kön; kvinnorna var i majoritet klädda i ljusa färger och männen i mörka. Färgkodning är 

ett effektivt sätt att förmedla konnotationer eftersom de är starkt laddade med betydelser 

i vår kultur (Bergström, 2016). Undersökningen visade att reklamannonserna kan ha 

använt sig av myten att olika färger tillhör olika kön vilket kan bidra till att förmedla 

och bekräfta den binära uppdelningen av manligt och kvinnligt och därmed 

uppdelningen av män och kvinnor (Hirdman, 2001).  

 
7.5 Sammanfattning  
Reklambildernas kontext visade en uppdelning av hur genus konstruerades i de 

undersökta bilderna – kvinnorna var passiva och placerades i en miljö utan någon 

koppling till denna medan männen var mer aktiva i sin miljö. Kvinnor representerades 

mer som objekt i kontexter där de användes för att sälja en produkt medan män istället 

representerade en livsstil där arbetet och karriär stod i centrum. Att kvinnor knappt 

förekom i en yrkeskontext oavsett ifall de porträtterades med eller utan en man kan 

betyda att det finns en genusspecifik diskurs i reklam, där kvinnor konsumerar och män 

arbetar (Bradley, 2013). Bilderna kan ses som kodade utifrån vad som anses vara 

passande för vårt socialt konstruerade kön (Bradley, 2013; Leavy & Trier-Bieniek 

2014).  

 

I majoriteten av alla studerade reklamannonser befann sig kvinnorna i positioner som 

kan ses som feminint kodade och således bidra till upprätthållningen av den rituella 

ordningen där mannen är överordnad kvinnan (Goffman, 1979). Detta fanns både i 

reklamannonserna där kvinnor förekom ensamma samt i bilderna med män och kvinnor 
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tillsammans. I reklambilderna som representerade män uppfattades inte några positioner 

som kan tillskrivs som feminina. Tvärtemot förekom egenskaper som kan användas för 

att porträttera manlighet (Goffman, 1979). Deras positioner konnoterade aktivitet, 

självsäkerhet, medvetenhet och mäktighet. Detta kan vittna om att traditionella 

stereotyper används och befästs i de undersökta reklambilderna och kan bidra till att 

konstruera binära porträtteringar av genus.  

 

Sett till män och kvinnors blickriktning och ansiktsuttryck konstrueras genus på ett 

stereotypt sätt i de undersökta reklambilderna. Kvinnorna upplevdes som tillgängliga 

och mötte betraktaren på ett välkomnande sätt medan männen var mer upptagna och 

mötte sällan betraktaren med blicken. Deras ansiktsuttryck kunde uppfattas som mer 

seriösa medan kvinnorna log och uppfattades som glada.  

 

I samtliga reklambilder som studerades, oavsett vilket kön som porträtterades, var 

personerna nästan alltid “perfekta”. De såg ut som modeller som stylats och deras 

utseende var felfritt. I nästan alla bilder innehållande kvinnor var de unga, smala, vackra 

och utan några skavanker. På så vis kan bilderna spegla ett ouppnåeligt skönhetsideal 

och det kunde uppfattas som att bilderna retuscherats för att se ännu mer perfekta ut 

(Leavy & Trier-Bieniek, 2014). Bilderna kunde ses som att de anspelade på myten om 

en perfekt livsstil där konsumenten kan bli precis som modellen i bilden ifall de köper 

produkten (Bradley, 2013). De ouppnåeliga idealen gick som sagt att se även hos 

männen i bilderna, dock inte till lika stor grad. Detta kan ses som att även män förväntas 

leva upp till vissa idealbilder (Schreoder och Zwick, 2004). 

 

De undersökta reklambilderna var konstruerade och kodade utifrån vilket kön bilderna 

representerade, detta kunde ses i samtliga kategorier som presenterats ovan. Majoriteten 

av kvinnorna konnoterade myten om den underordnade, passiva men samtidigt lyckliga 

och perfekta kvinnan; en kvinna som är van vid att bli iakttagen och finner sig i sin 

passiva roll. Majoriteten av männen konnoterade myten om den starka och aktiva 

mannen, Projektören och familjeförsörjaren. En minoritet av bilderna konstruerade inte 

genus genom uppdelningen av maskulina och feminina egenskaper, de porträtterade 

istället personerna som individer utan stereotypa genusföreställningar.  
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Konstruktionen av genus i de undersökta bilderna kan tyda på att kvinnor inte 

porträtteras enligt samma normer som män på grund av att de har en underlägsen 

position (Hirdman, 2006). Den manliga stereotypen som expert eller karriärist kunde ses 

i majoriteten av reklambilderna. Resultaten kan visa på performativitet – reklambilderna 

kan ses som konstruerade utifrån vilket kön som adresseras (Butler, 2006[1999]). Enligt 

genuskontraktet konstrueras män och kvinnor som två skilda grupper vilket det fanns 

tendenser på i de undersökta bilderna (Hirdman, 2001).  
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8 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi resultaten av studien samt innebörden av dessa. Vi ser även 

tillbaka på studiens syfte och diskuterar varför genuskonstruktioner i reklambilder är 

angeläget och relevant att undersöka. Utifrån teoretiska perspektiv diskuteras den 

kunskap som vår studie genererat. Här diskuterar vi bland annat vad våra resultat kan 

betyda och vad detta kan få för konsekvenser i samhället i stort.  

 

8.1 Stereotypisering är ihållande 
Sett till vårt resultat kan vi antyda att män och kvinnor porträtteras stereotypt i de 

undersökta reklamannonserna från svensk dagspress. Det verkar således som det inte 

skett stora framsteg sedan Eisend 2010 konstaterade att det fortfarande förekom 

stereotypisering av kön i reklambilder – trots att den svenska genusdebatten 

intensifierats de senaste åren. Vi är dock medvetna om att de reklambilder vi undersökt 

inte är representativa för reklambilder i svensk dagspress. Eisend fann att det inte gick 

att antyda en förändring i Sverige då vi länge haft låg maskulinitet och mindre 

stereotypisering, detta kan ha bidragit till att vi slutat ifrågasätta förlegade strukturer och 

myter då vi tror att vi uppnått jämställdhet. Vi anser att vårt resultat kan visa på en 

omedvetenhet om förlegade myter då de undersökta bilderna framställde manligt och 

kvinnligt på ett stereotypt sätt. Eisend fann även i sin studie att yrkesstatus 

porträtterades stereotypt till högst grad vilket vi även fann i vår studie. Män förekom 

fler gånger i yrkesroller än kvinnor, i bilderna porträtterandes kvinnor fanns endast en 

kvinna i en yrkesroll. I studien fann vi att kvinnor porträtterades mer som objekt och 

användes för att sälja något vilket även Targalia och Rollero (2015) fann för både Italien 

och Nederländerna trots att deras maskulinitetsindex skilde sig åt. Detta kan betyda att 

stereotyper i reklambilder är ihållande oavsett om jämställdheten i landet förbättrats. 

 

En mer rättvis och jämställd skildring av yrkesroller fann vi i två bilder där män och 

kvinnor porträtterades likadant. Sett till hur de andra studerade bilderna konstruerade 

genus är dessa bilder positiva och mer i linje med tankar om ett jämställt samhälle. Vi 

ser dock att det är undermåligt att endast två annonser innehåller en mer rättvis skildring 

av människor och att det borde finnas fler bilder likt dessa. Jacobson och Broman 

Norrby skrev 2004 att mediers ojämställda innehåll inte speglar Sveriges tankar om 

jämställdhet, en kontradiktion vi även kan se i de studerade bilderna idag, tolv år senare.  
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8.2 Representationer och stereotyper i reklambilderna 
När den semiotiska analysen genomfördes uppmärksammade vi att annonser 

innehållande kvinnor var betydligt färre än annonser innehållande män. I en dagstidning 

fick vi gå tillbaka tre dagar för att hitta två reklamannonser med kvinnor respektive två 

med kvinnor och män. Det kan tyckas vara ytligt för en kvalitativ studie att räkna 

förekomsten av män och kvinnor i reklamannonser men det är viktigt att fråga sig varför 

det ser ut som det gör. Sveriges Annonsörer (2015) skriver att dagspressen har hög 

trovärdighet vilket reklamannonser tryckta i dagspress gynnas av. Denna uppfattning 

kan appliceras på reklamannonserna då de förekommer i samma kontext som det 

redaktionella innehållet. Dagstidningar och dess reklamannonser kan således ha en 

seriositet och konnotera företagsamhet, dessa är kulturellt kodade manliga egenskaper 

(Bradley, 2013; Jacobson & Broman Norrby, 2004). Vi tror att det förekom så många 

manligt kodade reklamannonser i tidningen på grund av att övrigt innehåll kan ses som 

manligt kodat. Detta kan betyda att reklamannonserna är konstruerade för att passa in i 

kontexten. Även reklamannonser som gjorde reklam för produkter riktade till både män 

och kvinnor var manligt kodade. Att det förekom flest män i de undersökta 

dagstidningsannonserna samt att de ofta var manligt kodade ser vi som problematiskt 

eftersom att det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv att alla i ett samhälle 

representeras, särskilt i ett så pass stort medium som dagspressen (Gauntlett, 2008). 

Detta kan även undermedvetet befästa bilden om att det är mannen som är företagsam 

och arbetar, vilket i sin tur kan leda till att kvinnor inte ges samma möjligheter till 

karriärer eller får ta lika stor plats på företag. 

 

I majoriteten av de undersökta reklamannonserna innehållandes män var de som sagt 

kontorsmän som porträtterades, vilket Jacobson och Broman Norrbys (2004) stereotyp 

Projektören bygger på. Stereotypen förekom knappt utan förändring sett till hur 

Jacobson och Broman Norrby beskrev den 2004. Detta ser vi inte som förvånande ifall 

vi antar att kontexten präglar reklamannonserna som vi nämnt ovan. Det vi vill 

uppmärksamma är dock bristen på kvinnor i företagsroller i de studerade bilderna. Det 

finns nog ingen som skulle säga emot att det finns många företagsamma kvinnor i 

dagens Sverige, varför finner vi då inte kvinnliga Projektörer i reklamannonserna? Eller 

snarare, varför förekommer inte porträtteringar av arbetande kvinnor i samma 

utsträckning som män? Det kan visa på att Sverige fortfarande har lång väg att gå i 

jämställdhetsfrågor. Den av Jacobson och Broman Norrbys (2004) stereotyper som 
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förekom ofta i de undersökta reklambilderna innehållandes kvinnor var Skönhetsslaven. 

Skönhetsslaven porträtteras som ett objekt, hon finns med som en vacker dekoration. 

Istället för att porträtteras som företagsamma så porträtterades kvinnorna som 

dekorativa objekt – vilket vi ser som mycket problematiskt. Andra stereotyper som 

Hushållsfunktionären, Horan, Machomannen och Sexatleten fann vi inte förekommande 

i de reklamannonser som vi studerat. Detta kan bero på mediet vi valt att studera, vi tror 

att dessa stereotyper kan förkomma oftare i andra medier som till exempel 

modemagasin. Där kan kontexten vara mer präglad av konsumerism vilket enligt teorier 

och tidigare forskning kan ses som mer sammankopplat med traditionellt stereotypa 

könsroller (Bradley, 2013; Hirdman, 2006). 

 

Tidigare forskning har som sagt visat att rörelser för jämställhet karaktäriseras av att 

kvinnor porträtteras mer manligt och blir mer lika män (Bradley, 2013). Detta kunde vi 

se i de studerade reklambilderna som fanns i svensk dagspress. Att klä kvinnor i 

maskulint kodade attribut kan ses som normbrytande, vi anser dock att det bekräftar 

myten om att män är överordnade och de bör följas och efterliknas. Istället för att vända 

på könsrollerna borde vi inte använda könsroller överhuvudtaget (Butler, 2006[1999]; 

Mulvey, 1973). I endast ett fåtal av reklamannonserna kunde vi se att könsroller inte 

användes. Med tanke på den aktiva debatten om jämställdhet och genus skulle man 

kunna tro att detta skulle ske i större grad.  

 

De studerade bilderna innehöll väldigt få sexualiserade porträtteringar av män och 

kvinnor. Vi tror att detta resultat kan bero på att det finns en medvetenhet bland 

reklamskapare att inte använda sig av sex som säljmedel då det har visat sig uppröra 

läsare och ge negativ uppmärksamhet. Vi tror även att detta kan vara en anledning till 

att vissa hävdar att Sverige har ”slappnat av” i jämställdhetsarbetet i reklam med tron att 

vi uppnått jämställdhet. Sexualiserande reklam är något som uppmärksammats mycket 

de senare åren (Genusfotografen, 2016). Vi vill dock hävda att det kan finnas en risk i 

detta, om bara sexualiserande reklam uppmärksammas som negativt kan man glömma 

att det finns andra sorters reklam som även kan bidra till att upprätthålla stereotypa 

könsroller. Vi menar även att det kan vara problematiskt då mindre uppenbara 

stereotypa könsroller kan att gå obemärkt förbi och därmed fortsätter att befästas. Vi vill 

hävda att vår forskning har uppmärksammat detta problem. Genom att belysa hur genus 

konstrueras på ett stereotypt sätt i de undersökta reklamannonser kan vi ha 
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uppmärksammat ett plan där jämställdhetsarbete behövs för att således skapa ett mer 

jämställt samhälle.  

 

8.3 Vackra kvinnor och framgångsrika män 
Resultatet av studien visade att kvinnor porträtteras som dekorativa objekt och männen 

som aktiva subjekt i de undersökta bilderna. Skönhetsslaven var en återkommande 

kvinnlig stereotyp medan Projektören var återkommande för männen (Jacobson & 

Broman Norrby, 2004). Stereotyper och representationer behöver inte alltid vara 

någonting negativt – representationer hjälper människor att tolka och förstå världen runt 

om kring (Hall, 2013). Vi anser dock att de stereotyper och representationer vi fann är 

negativa då de porträtterade män och kvinnor utifrån egenskaper som anses vara 

maskulina eller feminina. Då reklam är meningsskapande är dessa konstruktioner av 

genus problematiska eftersom de kan uppfattas som en skildring av verkligheten (Leavy 

& Trier-Bieniek, 2014). Att majoriteten av kvinnorna porträtterades som vackra objekt 

kan spegla en förlegad bild där kvinnors syfte inte är mer än att bli betraktade (Mulvey, 

1973). Kvinnorna i reklambilderna var unga, vackra, smala och många såg även ut att 

vara retuscherade. Dessa representationer av ouppnåeliga skönhetsideal har länge 

cirkulerat i medier och våra resultat kan tyda på att det inte skett någon förändring 

(Leavy & Trier-Bieniek, 2014). Det kan verka redundant och ett återkommande ämne 

att ifrågasätta ideal som kvinnor förväntas leva upp till, vi ser dock att det är relevant att 

fortsätta studera detta då det inte verkar ske en större förändring trots all kunskap som 

finns. Vi såg även att männen i bilderna många gånger var perfekta modeller. De var 

inte objektifierade som kvinnorna men speglade samtidigt ett felfritt skönhetsideal, 

vilket kan tyda på att även män utsätts för missvisande bilder vilket kan ses som en 

relativt ny företeelse (Schroeder & Zwick, 2004).  

 

Utifrån vår studie anser vi att kvinnor behöver representeras på ett mer verkligt och 

rättvist sätt i reklambilder och inte bara som objekt eller modeller. Reklambildernas 

uppdelning av manligt och kvinnligt kan normalisera hierarkiska skillnader där män är 

överordnade kvinnor. Vi anser att bildernas konstruktion av genus inte enbart försämrar 

utsikterna för kvinnor utan även för män. Detta då stereotyper som Projektören kan 

berätta för män att de behöver vara framgångsrika, starka och tjäna mycket pengar 

vilket i förlängning kan bidra till upprätthållandet av genuskontraktet (Hirdman, 2001).  
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Sett till våra resultat undrar vi varför porträtteringarna fortfarande ser ut på detta sätt i 

Sverige 2016, vilket vi enbart kan spekulera kring. Resultaten kan givetvis tyda på 

okunskap. Stereotyper och myter kan uppfattas som naturliga då de länge varit en del av 

vår kultur (Barthes, 1972). De kan även tyda på en lathet hos annonsörerna eller 

reklamskaparna. Reklamskapare använder sig ofta av stereotypa könsrepresentationer 

av vana eftersom de effektivt fångar betraktarens uppmärksamhet (Kleberg, 2006). Vår 

studie kan tyda på att annonsörer och reklamskapare inte kan hantera representationer 

på ett nyanserat sätt vilket kan bero på bekvämlighet och en rädsla att något nytt inte 

skulle sälja lika bra. Denna inställning ser vi dock inte som överraskande då det är 

mänskligt att följa rådande normer.  

 

8.4 Framtida forskning  
I reklambilderna innehållande både män och kvinnor kunde vi se större grad av 

stereotypa könsroller – de visade på myten om den aktiva mannen och den passiva 

kvinnan. I alla reklambilder där par förekom är det heterosexuella vita par som 

porträtteras, med par menas människor i omfamningar och/eller ömsinta blickar mot 

varandra. Detta var ingenting vi hade som mål att studera eller en tanke på att vi skulle 

finna. Vi föreslår därför att detta är ett intressant ämne för framtida forskning – hur män 

och kvinnor porträtteras tillsammans i reklambilder. Även hur sexualitet och etnicitet 

konstrueras och representeras i reklam och andra medier. Det skulle även vara intressant 

för framtida forskning att undersöka hur genus konstrueras i andra medier i Sverige 

idag, till exempel i Tv-reklam eller utomhusreklam.  

 

Vi ser även att det skulle vara intressant att likt Eisend (2010) jämföra Sveriges 

maskulinitets/femininitetsindex för att undersöka hur detta förhåller sig till 

konstruktionen av genus i reklam.  
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Exempel Analys 
 
Denotativt: Konnotativt: 

Bildkontext: Annonstexten berättar att den 
gör reklam för tjänster som sköter 
kontakter mellan företag och dess kunder. 
Mannen ses sitta bakom en datorskärm och 
i bakgrunden syns fler datorer. 

Mannen befinner sig på sitt kontor där han 
jobbar. 

Människan: En man   

Position: Mannen ses sitta ner, hans 
överkropp lutar bakåt, hans armar är bakom 
huvudet och hans huvud ligger i händerna. 
Han ler. 

Han är självsäker, bekväm och nöjd över 
vad han ser på sin skärm. Man får känslan 
av att han lyckats med något. 

Bildvinkel: Bilden är tagen i normalvinkel. Normalvinkeln gör att läsaren hamnar på 
samma nivå, läsaren kan också lyckas med 
sitt arbete om den köper tjänsten som 
saluförs.  

Bildutsnitt: Bilden är beskuren så att man 
ser mannens överkropp. 

Delen av mannen som är synlig är den del 
som syns på kontor så det förstärker 
konnotationen om den kontorsarbetande 
mannen. 

Blickriktning: Mannens blick är riktad ned 
mot datorskärmen. 

Han begrundar stolt sin prestation. 

Färgval: Normalt färgval och transparenta 
ytor. 

Det normala färgvalet gör att situationen 
konnoteras som uppnåbar men de 
transparenta fälten som omger bilden gör att 
den uppfattas som en dröm, som något som 
kan bli verkligt i framtiden, om man köper 
tjänsten. 

 
 

Mannens nöjda och lyckliga uppsyn blir en metonymi för vad företagen gör för deras 

kunder, ”se hur glad den här mannen är som har köpt vår tjänst, det kan du också bli”. 

Reklambilden bygger på den stereotyp som Jacobson och Broman Norrby kallar för 

projektören, han är en affärsman i kostym, han är kompetent, framgångsrik och innehar 



  
 

II 

rollen som expert. I bilden har mannen rollen som den lyckade affärsmannen, på grund 

av tjänsten har han blivit en expert. Den bygger på myten om den duktiga arbetande 

mannen och säljer denna myt och livsstil till andra män. 

Jag skulle inte säga att det finns någonting i reklamannonsen som utmanar traditionella 

myter eller stereotyper, snarare återberättar och förstärker enkla rådande. 

  

 


