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AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

Abstract 

Svensken spenderar i genomsnitt 6 timmar om dagen på medier och genom reklamen 

som visas på dessa medier sänds det ut värderingar och uppfattningar om vad ett visst 

kön är. Därför ställde jag frågan om vem som ska hållas ansvarig för de stereotypa 

bilder som idag visas på reklamen.  

Syftet med denna studie är att få kunskap om vad reklamskaparna har för perspektiv på 

genus och inställningen till att skapa könsstereotyp bildreklam. Den metod jag valde att 

använda mig för att svara på den frågeställning som studien har valde jag kvalitativa 

intervjuer. Det empiriska materialet som intervjuerna genererade visade sig som styras 

av genusmedvetenhet i tolkningen av stereotyperna manligt och kvinnligt och kritik 

emot den traditionella reklambilden. Informanterna menade att många kunder idag är 

medvetna om stereotyperna och vill förändra den bilden. Trots det så kunde jag genom 

studiens teorier konstatera att informanternas tolkning om manlig och kvinnlig var 

stereotyp. Så vem ska agera för att reklambilden ska bli ”könsfri”?  

 Nyckelord: Reklambilder, Genusmedvetenhet, Manligt, Kvinnligt.  



AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

Abstract 

A Swede spends on average 6 hours a day using media. Advertisements that appear in 

these media influence the audience’s perceptions of what it means to be men or women. 

Therefore, I wonder who should be considered responsible for the gender stereotypes 

that currently appear in the advertisements. 

The purpose of this study is to gain knowledge about the advertisement producers’ 

perspective on gender and gender-stereotyped advertising. The method that this study 

uses is qualitative interviews. The material gathered through the interviews shows a 

high level of gender-awareness among the interviewed producers of advertisements, as 

well as that they share a critical vision of the traditional stereotypes in advertisements. 

The informants say that many customers today too are aware of the stereotypes and 

want to change that. Despite this, the analysis of the informants’ interpretations of 

“male” and “female” based on the theories shows that advertisement producers continue 

to think somewhat stereotypically. The question that this study suggests for further 

investigation is who should act in order to make advertisements “genderless”? 

Keywords: Advertisment, Gender, Gender stereotype, Male, Female  
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1. Inledning och problemformulering  
Man kan ställa sig frågan om vem som ska hållas ansvarig för vad reklambilder sänder för signaler 

till publiken. Speciellt när svensken i genomsnitt spenderar cirka sex timmar om dagen på medier.  1

Genom reklambilderna sätts också publikens värderingar och uppfattningar om könens olika roller i 

samhället på prov. I denna studie kommer begrepp som kön, genus och manligt/kvinnligt dyka upp, 

begrepp som jag kommer förklara nedan. Men två forskare, Fagerström och Nilsson, definierar kön 

och genus på detta sätt,   

Sex, whether male or female, is essentially a question of biology and genetic. Gender is the cultural 
and social codes and conventions which are associated with either sex. One way to consider this 
aspect is to think in the following terms: ‘Biology says ‘It's a Boy!’, and Gender says ‘We'll buy the 
blue outfits, the train sets and the Action Men!  2

En helt vanlig dag kan vi möta dessa könsstereotypa bilderna lite överallt, morgontidningen har 

dem, skyltfönster har dem, busskurar har dem, inne i tågvagnen hänger de. Enligt Gunilla Jarlbro 

som är mediaforskare så ska medierna verka som en spegling av samhället något som inte 

reklambilden idag gör.  Hon menar även att ”medierna är en offentlig arena”  och därför bör man se 3 4

över varför reklambilden är så pass stereotyp som den fortfarande är och vem som är ansvarig för 

att stereotyperna visas i reklambilden. Idag behöver inte bilden på reklamen ha någon som helst 

koppling med vad som ska säljas in, exempelvis så är det inte ovanligt att reklambilder anspelar på 

kvinnor som gestaltas sexuella och lättklädda.  Reklambilder når ut till så pass många individer att 5

vi måste ifrågasätta den stereotypa gestaltningen på bilden. Den sänder ut värderingar, normer och 

synsätt, något som vi som publik måste tänka på. Vi måste tänka på de som växer upp med dessa 

bilder på ”idealet”.  

Så vem är egentligen ansvarig? Som jag nämnde ovan så är det lätt för varje individ att granska hur 

reklambilder ser ut och hur pass stereotyp reklambilderna kan vara. För allt vi behöver göra är att gå 

 Fagerström, Linda & Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerup 2008 s.251

 Gavrillu, Delia, Popa, Dorin, Gender Representations and Digital Media, Procedia - Social and Behavioral 2

Sciences 180 (2015) 1199 – 1206

 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 20063

 Ibid. s. 84

 Ekman, Karin, Var så god - makt, kön och media. Stockholm: Rabén Prisma 1998 5
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en runda på stan. Liesbet van Zoonen menar att det meddelande som sänds ut speciellt kring 

kvinnors utseende påverkar unga flickor att tänka nervärderande om sig själv och sin kropp.  Så 6

frågan om hur eller varför reklammakarna väljer att gestalta män och kvinnor som de idag gör blir 

tämligen relevant.  

Idéen till denna studie kom när jag gjorde forskning, där jämförde jag två reklambilder ifrån samma 

företag med 6 års skillnad. I den forskningen kunde jag se att reklambilderna har börjat ifrågasätta 

könsstereotyper men att dessa stereotyperna fortfarande trängde sig fram. Mer om den forskningen 

kommer under kapitlet om tidigare forskning. Som en fortsättning till den studien ställde jag mig 

undrande till varför det ser ut som det gör på reklambilden och vad egentligen de som skapar 

reklambilder har för perspektiv på både stereotyp reklam och den reklamen som är ”könsfri”. 

Jag undrar om reklamskaparna har genusglasögon på sig när de skapar reklambilder. Därför 

kommer denna studie grunda sig på intervjuer med yrkesverksamma reklamskapare, där jag vill 

veta mer kring den visuella kommunikationen som de skapar. Jag vill veta vad de tänker inför 

skapandet om sin publik, om och hur de tänker på genus och stereotypen manligt och kvinnligt. 

Varför jag valde att rikta in mig på reklamskaparna och hur deras perspektiv är på stereotypa 

reklambilder och genus var för det inte fanns någon riktig tidigare forskning ifrån dem. Det visar att 

min studie är relevant. Med studien vill jag bidra till forskningen om genus inom den visuella 

kommunikationen. 

1.1 Syfte  
Syftet med min studie är att få kunskap om reklamskaparens perspektiv på genus och inställningen 

till skapandet av könsstereotyp bildreklam.  

1.2 Frågeställning  
• Hur ser produktionen av reklambilder på genus ur reklamproducentens perspektiv? 

• Hur uppfattar reklamskaparna könsrollerna Man och Kvinna i reklambilden? 

2. Begrepp  
Under denna studies gång kommer jag använda mig av olika begrepp och begreppspar för att 

förklara eller uppmärksamma något. Nedan kommer jag förklara dessa för att veta vilken definition 

jag använder.  

Zoonen, Liesbet van, Feminist Media Studies. London: Sage. 1994. s.876
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2.1 Stereotyperna manligt och kvinnligt 

Genom säga att något är stereotyp menar Nationalencyklopedin att det är en enklare förklaring av 

hur man beskriver någon.  Sedan länge tillbaka så har samhället delat männen och kvinnorna åt, de 7

ska vara varandras motsatser. Vad som skiljer mellan dem är olika egenskaper som delas in i 

kategorier som manligt och kvinnligt.  Genom vad som anses vara manligt får männen sin betydelse 8

och på samma sätt får kvinnor sin betydelse vad som anses vara kvinnligt. Något som Bengt 

Stahlman menar skapas redan ifrån födseln.  Vad som anses vara manligt och kvinnligt ändras med 9

tiden och är olika beroende på vilken kultur man talar utifrån. Vad som är att vara man eller kvinna 

blir en självklarhet i stereotyperna.  Exempelvis när ett par väntar tillökning så finns möjligheten 10

att deras familj och vänner köper kläder i en viss färg till det kommande barnet, eller att familjen 

målar och inreder rummet efter vilket kön bebisen har. Alltså föds vi in i könsrollerna ”man” och 

”kvinna”. Vad som är stereotypt hör ihop med vad som är normen för könsrollen. På bilden så har 

det i tidigare forskning sett tendenser till att mannen och kvinnans gestaltning skiljs åt. Mycket 

handlar om hur könen agerar emot varandra med sitt kroppsspråk och sina blickar. Men också 

positionerna som de två har till varandra.  11

Linda Fagerström och Maria Nilsson menar att reklam i medier exempelvis präglas av normativa 

föreställningar, detta genom stereotyper och schablonbilder.  Kvinnan är den som gestaltas efter 12

rollen som den glada hemmafrun, mamman och den som tar hand om sin man. Mannen gestaltas 

däremot med auktoritet och makt.  På reklambilden blir det de förutfattade meningarna om könen 13

som speglas. Alltså visas stereotyperna upp och inte verkligheten. Egenskaper som anses vara 

manliga eller kvinnliga är ofta inlärda redan i tidig ålder eller redan innan vi kommit till världen likt 

som i exemplet ovan. Dessa egenskaper är inte biologiskt medfödda utan tillkomna ur det sociala 

eller det kulturella. Att då vara motstereotyp menar jag är motsatsen. Exempelvis en kvinna som 

 Nationalencyklopedin, stereotyp. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/stereotyp (hämtad 7

2016-05-27)

 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 20038

 Stahlman, Bengt, Könsrollernas maskerad. Lund. Studentlitteratur. 19989

 Fagerström, Linda & Nilson, 2008, s.7 10

 Ibid.11

 Ibid s.26 12

 Ibid. 13
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inte är inom normen för att vara kvinnlig eller att bryta emot förväntningarna mot sitt kön i 

biologisk mening.  14

2.2 Genus  

Begreppet genus handlar om kön utan identifiering, ett kön som är socialt och kulturellt konstruerat. 

Ordet genus kommer från latin och betyder sort, släkte och kön. Ordets motsatts är det biologiska 

könet, där du föds till att vara antingen man eller kvinna.  Som Fagerström och Nilsson säger så är 15

inte genus en term eller begrepp som går ut på att räkna hur många kvinnor respektive män det fins 

på en bild, utan genus är så mycket mer.  Med genusbegreppet menas att vi inte föds som en man 16

eller kvinnan. Utan normer och värderingar som vi får omedvetet eller medvetet under uppväxten 

av exempelvis föräldrar och samhället skapar ditt genus. Sedan begreppet började användas har 

man även kunnat uppmärksammat skillnader på makten mellan män och kvinnor. Exempelvis i 

olika branscher. För mig i denna studie så handlar genusmedvetenhet om att kritiskt kunna granska 

de stereotyper som visas i reklambilden.  

3. Teori  
I detta kapitel kommer de teorierna som jag tillämpar att presenteras. Jag har valt tre teorier som 

ska hjälpa mig förstå reklamproducenternas konceptualisering av processen av skapande av 

reklambilder. Först Yvonne Hirdmans teori som ska hjälpa mig att förstå genus, något som är det 

kulturella könet. Goffmans teori ska hjälpa mig att förstå hur manligt och kvinnligt kan se ut på de 

reklambilder, och ska hjälpa mig att urskilja om de som reklamskaparna pratar om. Denna kommer 

främst hjälpa mig att skapa en analysmodell. Diskursteorin behöver jag för att komma närmare den 

bakomliggande diskursen som påverkar när man skapar reklambilder. 

3.1 Genussystemet  
Yvonne Hirdman är den personen som tillsammans med andra kvinnoforskare på 1980-talet 

introducerade begreppet genus till Sverige. Hirdman är den skapat vad som kommit att kallas för 

genussystemet, något hon skriver om i hennes bok Genus, om det stabilas föränderliga former . 17

 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, 2008,  s.814

 Hirdman, Yvonne, 2003, s.11-13 15

 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, 2008 16

 Hirdman, Yvonne, 200317
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Att få genus som ett begrepp i Sverige var viktigt för Hirdman. Hon menar att den skillnaden och 

den diskriminering som fanns könen i mellan stod så klart som ett slags genuskontrakt, något som 

jag kommer gå in på mer nedan. Med genussystemet som teori så förklarar Hirdman det mer som 

två logiker. Vilket också blir hennes centrala begrepp. Den ena logiken handlar om skillnaden 

mannen och kvinnan mellan. Den andra handlar om mannen som norm, vilket menar att mannen är 

”människan”. Hirdman använder ordet ”prototypen” för att förklara mannen som norm.  Genom att 18

skilja manligt ifrån kvinnligt får logiken mannen som ”norm” sin styrka. 

För att förklara denna logik mer ingående har Hirdman ställt upp tre olika formler som påvisar 

skillnaden mellan mannen och kvinnan. Första formeln är förklarad som ”A- icke A”, där kvinnan 

är icke-A och mannen som A. Samhället såg kvinnan som icke-existerande, hon fanns bara där som 

en skugga. Nästa formel är ”A-a”, där talar man om kvinnan som den lilla mannen, medan mannen 

fortfarande är A. ”a” som kvinna var en ofullgången man, det var något fattades hos henne.  Den 19

tredje och sista formeln är A-B, här har kvinnan utvecklas och står nu istället som motsats till 

mannen. Här talar man inte längre om kvinnan som den sämre mannen utan här talas det om 

mannen och kvinnan som olika arter. I denna formel så börjades de kategorisera de manliga och 

kvinnliga egenskaperna och vad de var synonymt med. I de manliga kategorierna kunde man stapla 

begrepp som förknippades med något av positiv klang. Exempelvis liv, ljus, kraft och ren m.fl. De 

kvinnliga begreppen däremot förknippades med det motsatta, död, mörker, svaghet och oren.  20

Dessa begrepp gör det möjligt för kvinnan att få stå som egen, dock kan vi som i formeln nummer 

två fortfarande se tendensen att kvinnan är en ”ofullständig man” då hennes egenskaper är betingat 

med begrepp som är negativa. 

Vidare talar Hirdman om det som hon valt att kalla för genuskontraktet. Det är ur genussystemet 

som genuskontraktet uppstått, något som inte ska ses som en teori poängterar Hirdman utan mer en 

struktur över ordningen mellan könen. Kontraktet som Hirdman talar om är mellan mannen och 

kvinnan och kan tolkas som ett system över hur det ska vara att tillhöra det ena eller det andra könet 

och hur könen ska interagera med varandra. Genuskontraktet i denna mening är inte något som båda 

parterna skriver under på, kontraktet är ett sätt att skilja på vad som förväntas av mannen och av 

kvinnan. I kontraktet ligger den tysta överenskommelsen där kvinnan alltid ska finnas där för 

Hirdman, Yvonne, 2003, s.20218

 Ibid. s.2919

 Ibid  s.3520
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mannen, hon är hans att styra över. Kvinnan ska ta hand om hemmet och hon ska föda mannens 

barn. Sköter kvinnan detta bra så tar mannen också hand om henne. Detta är inget kontrakt där båda 

könen skriver på utan detta är något som kvinnan gör då kärleken är det enda som betyder något för 

henne. För mannen däremot är kärlek blott en del av livet medar Hirdman. Kontraktet skiljer mellan 

olika tidsperioder, platser och vilken klass individen tillhör poängterar Hirdman.   21

Hirdmans genussystem är idag inte alls lika synligt i samhället då könen blivit mer jämställda. Men 

den könsstereotypa bilden finns ändå kvar på reklambilden. Något jag som forskare själv sett i min 

tidigare studie, mer om den kommer nedan i kapitlet om just tidigare forskning. Därför finner jag 

Hirdmans formler och hennes genussystem bra som grundteori då de visar konkret på vad just 

skillnaden mellan könen har varit och är. Samt att det ska hjälpa mig definiera begreppet när jag ska 

forska om vad de som skapar reklam tänker och tycker om genus. Genusbegreppet är också idealet 

över hur det bör talas om genus och hur man bör konstruera könet på reklambyråerna där reklamen 

skapas.  

3.2 Gestaltningen av mannen och kvinnan i reklambilder 
Erving Goffman har studerat hur män och kvinnor har gestaltas på reklambilder. Han illustrerade i 

Gender Advertisment  att det fanns skillnader mellan hur den visuella kodningen gjorts på 22

respektive kön. Trots att Goffmans studie är gjord på 1970-talet är den lämpad att användas som 

teori för denna studie då jag i tidigare forskning såg att detta mönster fortfarande var applicerbart på 

reklambilder från nutid. 

Goffman lyfter ur sin studie fram sex olika teman hur mannen och kvinnan kan kodas på 

reklambilder. I det första temat så menar Goffman att män på bild är en spegling av den sociala 

hierakin, där de gestaltas med makt. Ytligare så menar Goffman att om mot förmodan kvinnan 

skulle gestaltas som den med makt skulle mannen vara i en roll där han exempelvis är servitör eller 

hantverkare av något slag. Alltså är mannen på bilden av den lägre klassen eller hjälper en hjälplös 

kvinna. Tema nummer två handlar om hur kvinnor har mycket mjukare handrörelser än män på bild. 

En kvinna smeker medan en man tar tag. På bilder är det mycket vanligt att kvinnorna smeker sig 

själva i ansiktet för att förmedla känslan av att de är en känslig varelse.  

Hirdman, Yvonne, 2003, s.85-9221

 Goffman, Erving. Gender Advertisements. Macmillan: London 197922
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Tema nummer tre handlar om när mannen och kvinnan gestaltas tillsammans och i position till 

varandra på bilden, i detta tema såg Goffman tendensen att det är mannen som instruerar kvinnan på 

ett eller annat sätt. Det kan även gälla pojkar och flickor. Även detta tema kan man säga speglar 

hierarkin. När man såg kvinnan instruera eller hjälpa en man på bilden så handlade var det om de 

saker som anses vara ”kvinnogöra”. Exempelvis i köket, barnrummet eller vardagsrummet när det 

blir städat. På bilden kan mannen/pappa gestaltas genom att hjälpa en pojken/sonen och kvinnan/

mamman som hjälper flickan/dottern.  

Tema nummer fyra handlar om hur familjen kan gestaltas på bilden. Goffman talar om att det ofta är 

en kärnfamilj, med en pappa, mamma, en son och en dotter som gestaltas. Visas en aktivitet på 

bilden är det ofta en pappan och sonen eller mamman och dottern som gör aktiviteten för att visa 

bandet dem emellan. Goffman talar även om hur mannen kan distansera sig själv ifrån familjen i 

visa sammanhang, för att visa att han är utan för den känslomässiga cirkeln. Då menar Goffman att 

mannen står en bit ifrån familjen medan barnen står runt kvinnan/mamman.  

Tema nummer fem är det tema där vi kan se hur könen gestaltas med olika ansiktsuttryck, blickar, 

kropps- och huvudpositioner, placeringar till varandra och hur men i rummet har olika positioner 

beroende om de är en man eller en kvinna. Kvinnor och barn ses ofta liggande eller sittandes på 

bilden, på bilden så ska det visas symboliskt vilka positioner de i familjen har. Golvet menar 

Goffman symboliserar något orent, ett ställe där hunden ligger eller där man ställer skorna.  

Det sista och sjätte temat har även det lite att göra med ansikts- och kroppsuttryck. Dock handlar 

det om hur kvinnor gestaltats.  De kan målas upp som hjälplösa i olika situationer, där de kan visas 

som förskräckta, häpna, bortvända ifrån kamerans vinkel eller ha drömmande blickar etc. Dessa 

framställningar blir det som stödjer kvinnans underordning och den objektivisering som görs av 

kvinnan på bild.  

Goffmans teman är de som kommer stå som grund till min definition av manligt och kvinnligt på 

bild. Detta kommer jag även använda mig av de när jag ska tolka det material jag kommer få ut av 

intervjuerna. Det är alltså det som står för hur det gestaltningen ser ut på bilden. Goffmans som 

teori är hur det är i praktiken på bilden ur tidigare forskningsperspektiv och det är den hypotesen jag 

kommer testa på mina respondenter.    
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3.3 Diskursteori  
Enligt Winther Jørgensen och Philips  så bygger en diskursteori på poststrukturalismens tankar och 23

utgår ifrån att en diskurs både konstruerar och ger mening åt den sociala världen. Här blir det 

språket som är bestämmer normer och värderingar i diskursen.  Några begrepp som diskursteorin 24

bygger på är också de som kan används vid en analys av empiriskt material. Det jag pratar om är 

nodalpunkter, mästersignifikanter och myter. Dessa tre står för vad som kan kallas för knuttecken. 

Dessa har alla egna innebörder men mynnar ut i ett samspel. Nodalpunkter är de som står för 

organisation av diskursen. Det är genom nodalpunkten andra tecken får sin betydelse. Exempelvis i 

reklambilden så kan en kvinna som nodalpunkt kopplas till objekt och få en mening och om 

kvinnan kan få en annan mening i samhörighet med barn. Alltså mamma. I andra fall kan man tala 

om en sten som nodalpunkt, stenen är för jordbrukaren något tillhör skogen medan en snickare kan 

se det som arbetsmaterial. Alltså får nodalpunkten sin betydelse utifrån relationen man har till den. 

Mästersignifikanter är det som står för identiteterna, alltså kvinna lika med mamma eller hustru. 

Myter är det som står som representation för en kontinuerlig relation. Det blir en tolkning som görs 

i förhållande i en situation till ett begrepps yttre. En myt skulle kunna vara att alla kvinnor sätter 

familjen först och inte deras karriär. Alla de tre begreppen ovan får sin identitet i en såkallad 

ekvivalenskedja. En ekvivalenskedja är ”ett system eller metod där ett tecken får sin betydelse 

genom ett system av distinktioner.”   25

I Diskursens ordning  så talar Michael Foucault om hur människor är underkastad makten. Han 26

ifrågasätter det tankemönster som samhället har, han menar att samhället skapat mannen och 

kvinnan. Foucault är en stor filosof, lika så hans tankar men jag vill ändå utgå ifrån att talet eller 

skapelse rättar sig efter den rådande diskursen, dock kan de utvecklas och bli små mini-diskurser 

inom den stora diskursen. Detta handlar i det stora hela om samhällets påverkan och makten som 

samhället har till vad som är det ”sanna”.   27

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 23

Lund, 2000. s.13

 Ibid. s.1324

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 25

text- och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005 s.317

 Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 26

1970, Stehag, Stockholm, 1993 
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Ingen diskursanalys som gjorts är den andra lika och det finns inga regler för hur en analys ska 

genomföras, diskursanalysen måste formas efter de frågeställningar som finns.  Jag kommer utgå 28

ifrån att ett tecken får sin mening ur en kontext. Det finns fler begrepp som diskursteorin tar upp 

men dessa är alltså de jag kommer fokusera på. Foucaults diskursbegrepp är det som kommer ge 

mig en djupare förståelse om det bakomliggande i diskursen hos reklamskaparna. Genom Foucaults 

begrepp kan jag förstå de sanningar som det talas om, jag kan se hur det enligt reklamskapare de 

konstrueras sanningar och hur reklambilderna kan skapa och sprida dessa. Genom det kan jag också 

förstå hur de reklamskaparens strukturer är och hur de fungerar.  

Foucault talar om att makten är det som styr vad som blir vår sociala värld. Han menar att den som 

besitter makt måste också besitta kunskap, han ger exemplet om fängelser en institut som inte skulle 

fungera utan hjälp ifrån psykiatrin och kriminologin.  Här menar jag att diskursanalys som teori 29

skulle hjälpa mig att förstå reklamskaparna som besitter en stor makt att påverka sin publik genom 

det som skapas. Genom diskursanalysen vill jag komma bakom diskursen som pågår inom 

produktionen av reklamen. Med hjälp av diskuranalys ska jag finna deras sanning och deras 

verklighet. Därav är detta en teori som passar min metod, intervjun. Mitt fokus är att diskursen ska 

säga något om världen och reklamskapande så vi kan förstå varför eller om det är så stereotyp som 

det idag ser ut. 

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag gå igenom tidigare forskning inom genus och stereotyperna ”man” och 

”kvinna”. Samt tidigare forskning som berör reklam.   

Efter sökning på ämnet såg jag att det fanns få studier kring reklamskaparens perspektiv på genus 

och könsstereotyp reklam. Något som det däremot fanns en hel del studier om var reklam och 

genus. Där det även fanns många olika infallsvinklar om genus i olika medier. Även tidigare 

forskning om hur reklamen påverkar och hur reklamen inte är en verklighetsbild utan en 

konstruktion fanns. Så den tidigare forskningen jag valt att belysa är den som är gjord utifrån 

reklambilder och medier som upprätthåller och gestaltar könsrollerna ”man” och ”kvinna”, artiklar 

där vi kan se olika typer av stereotyper, hur vi identifierar könet med egenskaper och mediers bild 

över könsrollerna. Den tidigare forskningen kommer gå hand i hand med de teorier jag valt ska 

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000 28

 Ibid. s. 20 29
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hjälpa mig belysa min empiri. Att jag inte fann någon tidigare forskning som liknade den studien 

där jag vill se hur reklamskaparens perspektiv är på genus och könsstereotyp reklam påvisar att min 

forskning är relevant för forskningsområdet genus i medier, och mer specifikt genus på 

reklambilden.  

Reklamskaparen har i allra högsta grad chansen att påverka en publik. Att de idag väljer att gestalta 

de stereotypa könsrollerna på bild blir att påvisa stereotypa roller i samhället. Reklamen är inte 

alltid logisk i kontext till vad den vill förmedla, den speglar inte dagens samhället utan blir endast 

en konstruktion. Trots det så skapar reklamen de föreställningarna som publiken har om vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt.  I boken Var så god - makt, kön och media så förklarade 30

mediaforskaren Anja Hirdman genom en intervju med författaren Karin Ekman att medias budskap 

formar oss i tidigt skede om hur vi ska tänka och hur vi ska vara beroende på vilket biologisk kön vi 

besitter.  Ekman forsätter och menar även att de tidningar som är för kvinnan målar upp en bild om 31

att det endast är skönhet tillfredsställer kvinnan. Där stärks hon av intervjun med Anja Hirdman 

som även hon anser att det reklaminnehållet som gestaltas i dessa tidningar skulle spegla en 

förväntan att kvinnor endast lägger ner tid på sitt utseende på fritiden. Tidningar som männen 

intresseras av har sin handling utifrån intresset. Varje fritidsintresse har en specifik tidning, den kan 

mannen läsa för att koppla av och i den finns det inga förväntningar på mannen. Kvinnan däremot 

kan i sin tidning få läsa reportage om som handlar om hur kvinnan på sin lediga tid ska föryngra sig 

själv eller hur kvinnan kan spendera sin fritid genom att unna sig några timmar för sig själv och då 

ger tidningen tips på hur man kan använda sig av en ansiktsmask, fila fötterna, måla naglarna eller 

fixa håret. De värderingar som tidningar sänder är att mannen får pondus genom att bara var sig 

själv en man, kvinna måste också göra sig vacker för att få en sådan bekräftelse. Kvinnan kommer 

bygga sin självbild utifrån den manliga normen, där de också lätt ser sig själva som ett objekt.   32

Det som publiceras i reklamen har någon form av makt över oss. Vi lever idag efter olika 

förväntningar och regler beroende på om du är en man eller kvinna. Ur ett maktperspektiv så blir 

det till männens fördel.  Redan år 1960 så sågs mönster i analyser av reklambilder att antingen så 33

Ekman, Karin, 199830
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var kvinnan på bilden en hemmafru eller så porträtterades hon som ett objekt för mannens öga.  I 34

några utav duschtvåls märket Nivea reklambilder kan man se nakna kvinnor stå i duschen och se 

tillfredsställa ut, när man gör en reklambild så är huvudsakliga syftet att sälja. Vi kan fråga oss vad 

det är i en sådan reklam som tillfredsställer oss kvinnliga konsumenter att vilja köpa denna 

duschtvål? Vi måste helt enkelt acceptera att denna reklambild är gjord ur och för den manliga 

blicken. Det kallas ”male gaze”, ett begrepp som filmteoretikern Laura Mulvey myntade år 1975.  35

Reklamskaparen i detta fall spelar på könsrollen kvinna. Ekman menar att från det hon stiger upp på 

morgonen tills hon kommit till jobbet har hon redan hunnit fått det berätta för sig hur hon ska vara 

som kvinna. Det genom reklambilder, reklam på radio och reklam på tv.  Männen på reklambilden 36

gestaltas som aktiv och stark, och allt för ofta i en roll där han är väldigt framgångsrik. Ekman 

nämner att kvinnan endast är mannens älskare, ett vackert objekt eller en god mor.   37

Att de stereotypa könsrollerna är de som syns i reklambilden märks tydligt, det är också något som 

verkar vara ett medvetet val hos reklammakarna. Även nätverket Allt är möjligt som kritiskt 

förhåller sig till de bilder vi ser i medier har diskuterat att könsrollerna lyfts fram som stereotypa i 

reklambilder. De talar istället om mannen som Projektören och kvinnan som Skönhetsslaven.   38

Projektören är den allvarsamme mannen som försörjer sin familj. Politiker brukar kategoriers in här. 

Skönhetsslaven är kvinnan som har sitt utseende på priolistan, hon är vacker och gör allt för att 

upprätthålla och förbättra sitt utseende.  

Jag själv gjorde under 2015 en forskning på ämnet genus och reklambilder, där jag jämförde två 

reklambilder ifrån klädföretaget JC med hjälp av en semiotisk bildanalys.  Jämförelsen gjordes på 39

en bild ifrån 2014 och en bild ifrån 2008, urvalet av dessa bilder grundade sig på att det skulle vara 

en av könet man och en av könet kvinna med på bilden. Det som jag såg var genomgående i 

reklambilderna i forskningen var att båda bilderna gestaltade könsroller, med bakgrund ifrån 

Goffmans studie om de sex teman om hur könen kodas på bild. Båda bilderna gestaltades till största 

del av det temat som Goffman talar om som ansikts- och kroppsuttryck. Där man såg en stor 
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skillnad över hur mannen och kvinnan kodades och hur position en var dem emellan. Dock var det 

den äldre bilden ifrån 2008 som jag kunde se hur stereotyperna manligt/maskulint och kvinnligt/

feminint gestaltades genomgående i bilden. Mannen på den äldre bilden var den självsäkra och den 

som såg ut att ha auktoritet medan kvinnorna såg ut att åtrå mannen då de stod lite lätt lutande emot 

mannen. Mannen sågs alltså som ”normen”, något som Hirdman talar om.  

Det slutliga resultatet som jag kom fram till var att JC’s gestaltning av ”mannen” och ”kvinnan” på 

reklambilden har förändras över tid. Jag såg i den nyaste bilden att de stereotypa könsrollerna som 

jag såg i den äldre bilden inte längre var lika synliga. Därför ville jag tro att en ny era var på väg att 

ta över reklambildernas gestaltning av könsroller. Den bild som var ifrån 2014 visade mindre av 

stereotyperna samtidigt som de använde sig av en och samma person som både könsrollen ”man” 

och ”kvinna”. De försökte att skapa mer av en androgyn reklambild samtidigt som de försökte göra 

en reproduktion av den kvinnliga modellen i rollen som man och som kvinna. Denna studie är också 

den som jag nu forskar vidare på, vill reklammakaren befria mannen ifrån ”mannen” och kvinnan 

ifrån ”kvinnan”? Eller var resultatet som jag kom fram till i den nyare bilden en engångs företeelse?   

Sofie Andersson och Felicia Wiland ifrån Textilhögskolan i Borås har skrivit en kandidatuppsats om 

hur genus i modebranschen gestaltas. Där har de använt sig av intervjuer och analyser av tryckt 

material. Av de två intervjuerna som gjordes var en med Lena Martinsson, docent verksam på 

genusvetenskap vid Institutionen för Kulturvetenskap, Göteborgs universitet. Den andra var med 

Tobias Guldstrand, Production Manager på Nelly.com. Guldstrand är även utbildad fotograf.  

Andersson och Wiland tror att modebranschen är plattformen som kan påverka idealen, och 

förändra budskap. Men de såg att exempelvis Nelly hade könsstereotypa bilder på deras webbshop. 

Detta trots att Guldstrand förklarade att de måste tänka på sin målgrupp som består av yngre 

kvinnor när de väljer bilder för deras webbshop. Guldstrand menade att de hellre väljer en person 

med mer kött på kroppen än en som är för smal, för att försöka påverka idealet.  När författarna av 40

studien analyserade tryckta reklambilder ifrån företag som Nelly, American Apperal, Hugo Boss 

med flera så såg de könsstereotypa bilder, något som inte stämde överens med deras hypotes. De 

menar att idag borde samhället kommit längre, samhället borde inte tolerera de traditonella 

könsrollerna. Martinsson som är genusforskare sa även hon att hon inte lades märke till hur mycket 

faktiskt reklam spelar på könsrollerna, men hon menar även att skulle en gräns krossas så skulle det 

 Andersson, Sofie & Wiland, Felicia, Genus i modebranchen: Hur gestaltas genus i reklam? Textil 40
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märkas. Men den gränsen idag är svår att tolka. Andersson och Wiland menar ändå att publiken kan 

välja att uppfatta vissa budskap vissa medvetet och andra omedvetet, allt handlar om vilka 

värderingar, vilken bakgrund eller vilka fördomar publiken har. På samma sätt tror de att när 

Guldstrand berättade att det bara ”råkat” bli en rosa bakgrund på en kvinnlig omslagsbild så fanns 

det ingen tanke om vad som förmedlades. Det är bara skaparens föreställning om hur en kvinna ska 

se ut som förmedlas.  41

I en studie gjord av Donna Rouner, Michael D. Slater och Melanie Domenech- Rodriguez ifrån 

2010 såg de samband mellan reklamen som gick på tv och könsrollerna ”man” och ”kvinna”. De 

menar att ölreklamer och de könsrollerna som den typen av reklamen visar, är något kommer ge 

unga människor fel uppfattning om vad det är att vara ett visst kön. De gjorde kontextanalyser på 72 

olika ölreklamer som gick på tv i USA samt en analys av kommentarer på dessa reklamerna ifrån 

401 ungdomar. Ungdomarna satt i grupper om 2-5 personer för att diskutera vad det såg i 

reklamerna. Forskarna såg i dessa ölreklamer att det fanns mönster på att kvinnor gestaltade som 

antingen en maka, hemmafru, en mamma eller som ett sexuellt objekt, medan männen visas som 

den med makt.  Något som även kan dras till vad Hirdman talar om i genussystemet.  42

Forskarna talar mycket om hur unga människor identifierar sig med reklamen och att detta är något 

som reklammakaren måste tänka på. Specifikt unga tjejer som ser sig själva som stereotypen de ser 

på bild, exempelvis den sexuella bilden. När ungdomarna diskuterade fanns det både kommentarer 

som var sexistiska och kommentarer som var väldigt icke-sexistiska. I de kommentarer som 

handlade om reklam som står för sex, sexism eller könsroller kunde de sexistiska kommentarerna 

handla om personerna i de flesta fall kvinnor som objekt eller saker. Det som forskarna ändå märkte 

var att ungdomar inte verkar tycka att det är något konstigt med reklamerna då de mesta 

kommentarer som de fick var väldigt neutrala. Något som kanske säger något om hur 

identifikationen med dessa reklamer är.  Iallafall ur min mening så borde det tyda på att ungdomar 43

idag antingen inte bryr sig om hur könen gestaltas eller så är det inget ovanligt för dem då det är 

något de ser på tv, i tidningar osv.  

Andersson, Sofie & Wiland, Felicia, Genus i modebranchen: Hur gestaltas genus i reklam?41
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Karin Grahn  har studerat Sveriges idrottsvärld och hur 43 olika läroböcker för idrottslärare 44

gestalts när det gäller genus i både bild och text, lika som jag så har hon förhållit sig till Hirdmans 

formler om mannen och kvinnan. Grahn såg till att det material som användes skulle vara jämt 

fördelat på manligt dominerande sporter och kvinnligt dominerande sporter. Ur textanalysen kom 

resultatet att det skrevs relativt lika mycket om könen, det var en jämn fördelning. I Handboll, 

friidrott och innebandy som är tre mansdominerande sporter talades det mer om män/pojkar än vad 

det gjordes om kvinnor/flickor samma gällde simningen och gymnastiken där istället kvinnor/

flickor är dominerande. De som Grahn ändå uppmärksammade var uttryck som användes var 

manligt könsmärkta, exempelvis ”förste man i ledet” . När det talades om kvinnor var det vanligt 45

förekommande att det talades om de i relation till mannen. Att kvinnan har ”mindre fysisk 

kapacitet” än mannen exempelvis. Något jag anser som liknar Hirdmans ”mannen som norm” . 46

Grahn nämner att kvinnan ses som formlerna ”B, a och Ba” och representerar sig själv som könet 

medan mannen ses som ”A” både ur sitt kön och som idrottsutövaren det menar hon då de 

bildanalyser hon gjorde visade att män/pojkar i större utsträckning visas i läroböckerna än vad 

kvinnor/flickor gör. Det var även hennes slutsats, hon såg att män överlag o dessa 43 läroböckerna 

som hon analyserade presenterades och representerades som idrottare. Det Grahn gör sätter ett 

exempel på hur vi medvetet låter oss ”luras” av skaparen genom att acceptera att mannen ses som 

norm, i detta fall i utbildningen av lärare några som kan komma att bli förebilder för många yngre. 

Det material som de tillhandahålls bör vara så pass neutralt som möjligt för att på något sätt 

förändra den ”oskrivna” regeln om normen ”idrottsman” och på så sätt få idrott att bli könsneutral. 

I en fallstudie från 2009  så granskades artiklar ifrån olika länder i världen där man såg att det 47

fanns fyra kategorier som de kunde placera in hur man skrev och hur det diskuterades kring 

stereotypen. I vissa artiklar så såg man vad de kallade för ”blatant stereotype”, vilket liknar det som 

Goffman såg i sina analyser. Där såg man hur kvinnor gestaltades som sexobjekt och männen 

gestaltades som de starka entreprenörerna. Den andra kategorin som man såg var ”subtle 

stereotype”, där den stereotypa gestaltningen låg lite i bakgrunden som ett sätt att försöka 

 Grahn, Karin , Idrottsforum.org/ariklar, Flickor och pojkar i text och bild: Konstruktioner av genus i 44
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normalisera det. När man talar om politiker eller liknade så är var det ofta en ”kvinnlig politiker” 

det talades om när det var en kvinna och en ”politiker” när det var en man. Den tredje kategorin de 

fann var ”gender-blind” är den som betyder det som den heter ”genusblind”. Här såg man en ojämn 

fördelning mellan könen och att det saknade en genusmedvetenhet. Den sista kategorin är ”gender-

aware” och här så ställs de stereotypa och jämställdhetsfrågor på sin spets. Dessa artiklar och bilder 

utmanar balansen mellan genus och jämställdheten mellan män och kvinnor.   48

I en annan liknade studie gjord i Rumänien , ville forskarna se hur det talades om kvinnan och 49

mannen i rubrikerna på nyhetssidor på mediet internet. Deras intresse kom ur samma tanke som jag 

har haft angående min pågående studie. Att media influerar människor att tänka på ett visst sätt om 

könen i hur de gestaltar de två både mannen och kvinnan i sig själv men också i relation till 

varandra. Detta gjorde dem med en diskursanalys av 80 rubriker. Det som de såg var att de redan 

kända stereotyperna visade sig. Alltså menar kvinnan som omtänksam mor, hustru och offer var 

vanliga identifikationer med kvinnan. Mannen som den med makten och auktoritet. De såg däremot 

att när det talades om politiker så var det inte till ovanligheterna att den kvinnliga politikern 

identifierades via sitt kön medan mannen identifierades via hans namn. Forskarna till denna studie 

talar mycket om hur viktigt det är att försöka att inte identifiera mannen och kvinnan med det 

typiska stereotypa, något som artiklarna faktiskt gör. På internet som är det nya mediet är det 

speciellt viktigt då vi där är fri att skriva nästan vad vi vill. Forskarna vill verkligen tro att internet 

som en ny era i framtiden borde kunde skrapa bort de gamla stereotypa och upprätt hålla en identitet 

via genus istället för via könet. Jag anser att all forskning om genus är oerhört viktig och speciellt 

genom reklamen som unga kan påverkas, eller någon som de kan påverkas av. De är framtiden och 

den bör vi vara mån om.  

5. Metod 
I det här kapitlet kommer jag att förklara den metod jag valt att använda mig av för att få fram ett 

svar på min frågeställning. Jag kommer även förklara de olika valen av material och urval som jag 

gjort. 

 Dermot O’Connor, Sarah Macharia, Ndangam, Lilian Who makes the news? World Association for 48
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Den metod jag har valt att använda mig av för att svara på min frågeställning var en kvalitativ 

intervju. Det som definierar metoden intervju är att det är ett samtal med ett mål. Genom metoden 

så sätt fick jag kontakt med fältet och fick god vetskap om hur skaparen ser och tänker på 

könsstereotyp reklam och den reklam som är ”könsfri” eller genusmedveten, vilket också var målet 

med denna studie. Jag genomförde semistrukturerade intervjuer vilket betyder att jag utgick ifrån 

teman och hade endast frågor som ett stöd.  

Det mer öppna förhållandet mellan mig som intervjuare och min informant så lyckades vi få bort 

den ”maktobalans”  som annars kan kännas vid vid en strukturerad intervju. Öppna intervjuer är 50

också bra på det sättet att genom informantens svar kan nya vägar uppkomma så kallade sidospår 

och nya ämnen samt frågor kunde uppkomma.   51

Något jag tänkte på innan jag genomförde intervjuerna var att jag som intervjuare kunde påverka 

svaren, det bara genom min närvaro. Det kallas bias och för att försöka dämpa den påverkan så 

började jag med att förklara att det inte fanns något svar som är rätt och fel under intervjun då jag 

endast ville veta svaren utifrån informantens perspektiv. Att få bort denna underliggande pressen att 

svara korrekt är svårt, där var jag tvungen att jobba upp en mer personlig relation med informanten. 

Jag hade redan innan intervjuerna haft mailkontakt eller telefonkontakt, där jag gav lite av mig själv 

samt berättade vad syftet med uppsatsen var och hur materialet skulle användas. Det gjorde jag för 

att försöka få informanterna att känna sig säker i vår relation och dialogen under intervjun.  I 52

utformningen av frågorna var jag tvungen att tänka på etiken, kunde frågorna vara känsliga eller 

behandlade de ett känsligt ämne. Jag var även tvungen att se över varje frågas tydlighet, för att inte 

frågorna ska misstolkas. 

I inledningen av intervjun så skapas det förtroende som ligger till grund för hela intervjun. Jag 

började med att berätta om mig själv och min studie för att på så sätt få min informant att lära känna 

mig mer. Sedan fortsatte jag med att ställa bakgrundsfrågor för att starta själva intervjun på ett 

lugnare sätt. Efter det så fick min informant börja med att berätta om en vanlig dag i sitt arbete för 

att på så sätt få igång en dialog.  Något jag försökte undvika under intervjun är att ställa frågor som 53

var hypoteser. Då det är enkelt att råka styra informant att tycka på ett visst sätt. Jag ställde inte 
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heller ”varför” som en följdfråga. Det är vanligt att man frågar ”varför” i vardagslivet men när man 

intervjuar bör man se över ett sådan svar då informanten kan känna sig tillrättavisad.  Något annat 54

jag tänkte på var att inte vara rädd för tystnaden som kan komma i vissa intervjuer, eftersom jag var 

engagerad i samtalet och hela tiden höll fokus på min informant så kunde jag urskilja om tystnaden 

egentligen var tänkande eller ett svar som ännu inte är klart.  

Jan Trost  ser metoden kvalitativ intervju i tre steg, först samlar vi in information och sen 55

analyserar vi vår datan för att avslutningsvis tolka materialet.  Jag valde att transkribera det som 56

var viktigt till studiens syfte och det som var användbart till frågeställningen. På så sätt kommer de 

som läser min studie ta del av de delar som spelar in i slutsatsen. Det som är av sekundärt värde i 

intervjuerna valde jag att istället att sammanfatta så att det går att kolla tillbaka på materialet i en 

fortsatt studie eller liknade.   57

I min analys utgick jag ifrån en diskursanalys med inrikting på identitetskonstruktion. Där jag med 

hjälp av att urskilja ekvivalenskedjor fann identiteter i diskursen. Jag ställde även frågor till mitt 

material om hur det ser ut på reklambilden, varför det ser ut som det gör och om det kan förändras 

för att då komma bakom det uttalade och finna en diskurs. Detta är likt metoden Problem-orsak-

lösning som beskrivs i Textens mening och makt .  58

Det kan vara svårt för forskare att förstå fältet eller branschen som de ska studera, därför valde jag 

att förberedda mig med två stycken expertintervjuer. Med det menas att jag satt ner med två stycken 

som är i branschen, den första var en person som är yrkesverksam Art Director på ett mindre företag 

någonstans i Mellansverige. Den intervjun fick mig verkligen att förstå hur branschen jobbar, och 

att förstå hur processen av reklamskapandet fungerar. Något som också låg till grund till mina 

teman och frågor i intervjuerna. Den andra personen är yrkesverksam inom en organisation som 

kritiskt granskar reklam och har granskat stereotypa skildringar på män och kvinnor i reklamen. 

Under den intervjun öppnades mina ögon för hur lite reklamskaparna använder sig av 

”genusglasögonen” och att det fanns frågor som jag behövde utforma till informanterna och att jag 

som forskare behövde ställa mig kritiskt till vem reklamen skapas för. Dessa intervjuer skapade för 
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mig en bra bild av hur produktionen fungerar och vad jag borde tänka på inför kommande intervjuer 

med informanter. Ingen av dessa intervjuer kommer vara med i det empiriska materialet då de 

endast ska hjälpa mig som forskare att förstå fältet och kunna grunda mina intervjufrågor på detta.  

5.1 Urval och material 
Det urval av informanter som jag har består av fyra personer som jobbar med reklam och 

reklambilder (mer om information om informanterna kommer i kapitlet Resultat). Dessa är inte 

slumpmässigt utvalda utan dessa har blivit valda utifrån bekvämlighetsurval, vilket betyder att jag 

fick tag i mina informanter genom att förfråga dem och de som ville vara med och hade tid blev 

mitt urval. Sedan har jag också ett snöbollsurval. Det är när någon jag intervjuat rekommenderar 

eller hänvisar mig vidare till en annan. Jan Trost ger en förklaring om urvalet som en metafor, där 

man rullar en snöboll i snön vid töväder och den blir större och större.  Det var problematiskt att 59

utifrån ett lagom geografiskt område finna reklamskapare som hade tiden att ställa upp. Något jag 

försökte uppnå var att ha ett jämt antal mellan könen som ställde upp på dessa intervjuer. Av de fyra 

intervjuerna jag gjorde så fanns det intervjuer som jag kände inte gav mig de svaren jag hade 

önskat. Informanterna under dessa intervjuerna kändes osäkra på deras svar. Urvalet är något som 

jag önskar vore större, för att få en så brett empiriskt material som möjligt. Trots att jag önskar fler 

informanter så anser jag att studien har fått material i den mån att det finns en teoretisk mättnad. 

Något som kommer visa sig i min analys och i min slutsats.  

6. Resultat av intervjuer 
I denna del kommer en sammanfattning göras av de intervjuer som med yrkesverksamma 

reklamskapare. Intervjuerna är semistrukturerade och därför fanns det inte något specifik lista med 

frågor att gå utifrån. Detta är anledningen till att sammanfattningarna av intervjuerna ser olika ut.  

Den första intervjun som gjordes var med en kvinna från en mindre reklambyrå (Informant A). När 

jag frågade om vilken titel hon hade ansåg att en titeln är en luddig definition men måste hon 

benämna sig själv så är hon en Art Director alternativt en Orginalare. Efter presentation av hennes 

bakgrund så börjar jag med frågor kring genus och stereotyp reklam. Hon menar att deras 

kommunikationsbyrå är ”lyckligt” lottade då deras kunder är mycket medvetna om genus och 

stereotyper. Många av deras kunder har önskemål som handlar om jämställdhet mellan könen men 
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också mångfald i etnicitet. Hon menar att i hennes skapandet så tänks det inte specifikt på genus 

och manligt och kvinnligt. Men det har också att göra med kundernas medvetenhet och därför tänks 

det inte alls på det i startskedet av ett projekt, av en reklambild. Däremot skulle hon inte låta kunden 

bestämma helt och hållet om det är en kund som verkligen skulle vilja ha könsstereotyp reklam. 

Varken hon eller byrån skulle kunna stå för något sådant. Ett exempel hon däremot berättar om är 

en kund som de på byrån visste från början hade ett önskemål om en form av könsstereotyp reklam, 

där det var delat läger om de skulle ta på sig det jobbet eller inte. Där valde de att istället att skapa 

reklamen för företaget för att försöka jobba emot en lösning som passade båda, de ville vara med att 

påverka företagets syn på de stereotypa könsrollerna. På byrån talas det överlag bara positivt om 

manligt och kvinnligt och kan inte alls relatera till det negativa och stereotypa könsrollerna. 

Medvetenheten kring genus är något som hon tror förändrats på de senare åren, överlag i 

reklambranschen och hos kunder. Målgrupper och publiken måste de alltid tänka på, hon menar att 

eftersom de mest gör reklam till större industriföretag så blir målgruppen en annan än om de skulle 

ha ett företag som arbetar inom modebranschen.  

I den andra intervjun var det även en kvinna som blev intervjuad, hon jobbar på ett större företag 

där hon även sitter med i styrelsen, där det finns flera enskilda företag under samma tak(Informant 

B). I denna styrelse har det alltid varit fler kvinnor än män som suttit något hon tror påverkat hur 

det diskuteras kring stereotypa bilder och genus. Vi började direkt att prata om manligt kontra 

kvinnligt, detta då när hon berättar om sin bakgrund så poängterar hon att när hon började 1999 så 

var hon en av få kvinnor i branschen. Hon skulle intervjuas för tidningar och föreläste i skolor om 

hur det var att vara kvinna i ett mansdominerat yrke. Där märkte hon hur fotograferna som alla var 

män, gärna ville gestalta henne sittandes lite lätt på kanten av en fåtölj alternativt en soffa. Vinkeln 

ifrån kameran var ovanifrån så hon det såg ut som att de tittade ner på henne. Redan då började 

hennes medvetenhet kring hur skillnaden mellan gestaltningen på mannen och kvinnan görs. När 

jag frågade om hennes tolkning av manligt och kvinnligt kontrade hon direkt med att säga hållning 

och kameravinkel, detta är något som hon menar att hon sett i första hand. Dock menar hon att hon 

alltid försöker skapa en berättelse kring sina reklambilder, allt för att inte få det allt för stereotypt. 

När hon skapar reklam idag menar hon kunderna är medvetna men ändå lite rädda för att sticka ut. 

Hon skämtar till det och säger att numera känns det som hon sitter med en check-lista för att allt och 

alla ska finnas med. Hon menar att reklambranschen är en väldigt traditionell bransch, det är titlar, 

det är hierarkier och att den enda branschen som är mer traditionell är advokater. Trots det så tänker 

hon alltid på hur hon utformar könsrollerna på reklambilderna, hon berättar att väljer hon en kvinna 
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godtas förslaget av kunden utan förklaring men väljer hon en man så måste hon ha ett försvarstal till 

99% av gångerna. På kontoret så diskuteras de stereotypa könsrollerna frekvent och de vill alltid 

vara med på noterna om vad som händer runt om i branschen. Publiken är också otroligt viktig när 

de skapar, då det är de som ska se det vad som produceras. Trovärdigheten är ett litet nyckelord i 

skapandet menar hon, det som ska säljas måste vara trovärdigt. Är det exempelvis ett företag som 

har 85% män och 15% kvinnor och de ska göra en intern reklam så försöker de efterlikna bilden. 

Men hon försöker ändå i ett sådant fall knuffa bilden i rätt riktning ifrån de stereotypa och vill ha 

25% kvinnor och 75% män. För att på så sätt ändå påverka bilden som visas.  

Den tredje intervjun var med en man, även han arbetar för ett mindre företag (Informant C). Där de 

som jobbar där alla är delägare, det gör att strukturen som de har på sitt företag är annorlunda ifrån 

ett större företag. Allt som de gör och alla beslut som fattas menar han måste gå via alla, det är 

något alla måste stå för. Alla tre står för en värdegrund för alla människors lika värde, och de 

försöker förmedla det i sin reklam. Han poängterar att det är något som de tycker saknas i 

branschen dessutom. När jag ställer frågan om de har kunder som vill ha stereotyp reklam så säger 

han att det är få företag som de jobbar med som inte är medvetna, dock finns det en kund som har 

sagt att det är en machobransch men där har de försökt förmildra de som de utrycker i kundens 

projekt och få bort de typiska klichéerna. När han skapar reklam så tänker han varken på genus eller 

stereotyper, han tänker på vad han vill förmedla och hur förmedlas det på bästa sätt. Han tänker ofta 

för vem, där kan det vara könet som bestämmer. Dock som han sa tidigare så värdesätter de alla 

människors lika värde. De försöker undvika de mest uppenbara stereotyperna, och försöker skala 

bort stereotyp-tänket ifrån produkten och istället tänka på vad de och företaget står för. De flesta 

kunder som de idag jobbar med har inget eget tänk menade informanten, men några är väldigt 

medvetna. Han menar antingen är det medvetna och väldigt pålästa och andra är ”lyckligt” 

ovetande. De försöker ta ett ansvar ifrån deras sida och visa det för vad det är och påpeka att ett 

annat förslag kan bli väldigt stereotypt. Stereotyp reklam blir sakta och sakta bättre med åren, men 

väldigt mycket av det som han stöter på är väldigt stereotyp. I en svensk marknad tycker han sig 

märka att man stoppar in saker utan att de får sin betydelse, han ger exempel på att om en 

transperson är på bild så gestaltas den inte som en transperson utan som en person som är kopplad 

till produkten eller tjänsten bara. Att det går sakta framåt tror han har att göra mer med de som 

skapar och kunder än publiken. Det har att göra med att de som skapar är rädd för att stöta sig eller 

skrämma bort en kund. Ifrån byrån kan det vara en enslighet att göra något som sticker ut och på så 

sätt störa sig med kunderna men även en gnutta okunskap. Om en kund skulle vilja ha stereotyp 
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reklam så menar han att då måste de kunna stå för bilden, annars gör det nog inte jobbet. Detta är 

inget som hänt hos dem än, men han kan se det hända. När de diskuterar de stereotypa könsrollerna 

så kommer dem in på typiska reklambilder. Kvinnan som serverar kaffe exempelvis. I ett tidigare 

jobb så var han den som beställde jobben och då fick han intrycket att i Gävle exempelvis så finns 

det mycket okunskap kring genus och stereotypen, eller så bryr man sig inte. Det var inte ovanligt 

att det kom förslag som var könsstereotypa.  

Den fjärde intervjun gjorde via telefon pga brist av intresserade reklamskapare i närheten av Gävle 

och tidsbrist. Det var en man som jobbade i Stockholm på ett större företag (Informant D). Deras 

sätt att arbeta var att man alltid arbetade i par om en man och kvinna. Även på byrån så hade man 

en policy att man anställde varannan man och varannan kvinna för att på så sätt jobba ifrån den 

traditionella fördelningen inom reklambranschen. Det var ett av deras sätt att alltid försöka få idéer 

utifrån båda könen. På frågan hur han tolkade manlig kontra kvinnlig gestaltning på bilden menade 

han att en mannen på bild handlade om visuella intryck, de var lite mörkare i färgerna och männen 

gestaltades som tuffa. Kvinnor som gestaltas på bild gestaltas med ljusare färger och bilden kan 

gestalta känslor. Han menade att de hade diskussioner på byrån om stereotyp reklam och ett sätt att 

få bort det är att jobba i par om man och kvinna. När jag frågar om han tror det diskuterad genus 

och könsstereotyp reklam överlag i branschen så säger han att om han tänker inom Sverige så tror 

han det är medvetet. Han refererar till att han jobbat i USA och i Tyskland och därifrån skiljer det 

sig något enormt jämfört med Sverige. Tyskland menar han är ett land där man är väldigt 

könsstereotyp. Sverige ligger i mitten någonstans menar han. Då det fortfarande är oerhört 

könsstereotypa reklambilder där ute. Vid skapandet av reklam tänker på att bilderna inte ska bli för 

stereotypa, men menar att det kan vara svårt om reklamen är baserad på en viss målgrupp. Han 

säger att han självfallet försöker dämpa och rikta bilden åt ett visst håll om det blir för stereotypt.    

7. Analys 
I detta kapitel kommer mina teorier ställas mot det empiriska materialet jag fått fram under 

studiens gång.  

7.1 Kritik emot den traditionella bilden 
I intervjuerna ställde jag frågan hur informanterna tolkade den manlig respektive kvinnlig 

gestaltning på reklambilden och fick relativt liknade svar ifrån de fyra informanterna som jag 
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intervjuat. De ställde sig kritiska till den traditionella och den stereotypa bilden som de menade att 

reklambilder idag har. Om den manliga gestaltningen talades om positioner, hållning och pondus. 

Det var även en av informanterna som jag intervjuade som specifikt menade att männens blick var 

något som kunde urskiljas. Informant B menade att en vanlig gestaltning av mannen innehåller en 

viss blick men även mer där till: ”Det första jag tänker på är faktiskt hållningen, hur man sitter 

eller står och kameravinkel. Det är de två grejerna jag tänker på. Och kanske blicken också.” När 

vi diskuterade den manliga gestaltningen tolkade jag informant B som oerhört kritisk till den typen 

av gestaltning och kritiskt till reklambilder överlag som gestaltade stereotyperna. Det genom att 

informanten berättade om den kvinnliga gestaltningen genom en historia där hon själv hade fått 

erfara i första hand hur kvinnor gestaltas i reklam, då hon själv varit med i många tidningsuppslag 

och fått mycket tid att synas branschen. Informant B menar att fotografer de gånger hon själv har 

medverkat som modell har varit noga med att försöka få till en stereotypa bilder. Informant B sa att 

”alltid alltid alltid skulle man sitta lite såhär” och visade genom att sätta sig på kanten av fåtöljen. 

Fortsättande sa informant B ”och så skulle jag fotas ovanifrån”. Här kändes informanten lite 

irriterad över den gestaltningen som gjorts av henne.  

Båda dessa svar kan kopplas vidare till Goffman och hans teman om hur en bild kodas. Mannen 

enligt Goffman ska gestaltas med makt, bilden är något som efterliknar hierarkin.  Om den 60

manliga gestaltningen talar även Goffman om hur mannen blick är annorlunda till kvinnans blick. 

Mannen ska vara lite hårdare. I det temat så talar Goffman även om mannen och kvinnans 

positioner till varandra och deras kroppshållning. . Även på den diskussionen om kvinnan så kan 61

ett av Goffmans teman appliceras, det temat där kvinnan gestaltas sittande eller liggande. Att 

gestaltas som sittandes eller liggande skulle då påvisa en sämre status hos det kvinnliga könet.  Där 62

Hirdmans teori om skillnaden mellan mannen och kvinnan även stämmer in, Hirdman kritiserar att 

kvinnan gestaltas som en sämre kopia på mannen.  Vilket jag anser stämma in på den förklaringen 63

som informant B gör genom att upprepa ordet ”alltid”. Upprepningen tolkar jag som en irritation 

eller en påverkning av faktumet. Dessa skildringar omnämndes även av en av de andra 

informanterna, dock menade informant A att debatter som pågått om jämställdhet under de senaste 
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åren har gjort att hon inte tänker i termerna eller egenskaperna manligt och kvinnligt längre utan 

tänker på individen. Det är något som gjort informant A medveten: 

Förra veckan sa min kollega såhär bara när han höll på att leta efter bilder på någon bildbyrå sajt. 
Åh nu måste jag ta en annan bild för här står ju mannen och kvinnan sitter liksom. Men jag vet inte 
ens om jag skulle tänka på det… 

Detta är ett tankesätt som går helt går emot Hirdmans formler och därför inte alls hör till det 

kontraktet som hon visar upp mellan mannen och kvinnan. Där kvinnan är mor, hustru eller ett 

objekt.  Det informanten A här ovan sagt tyder på att hon inte ser det biologiska könet utan hon ser 64

det sociala och kulturella könet. Alltså genus. Däremot så kanske den medvetenheten som informant 

A menar att hon har inte speglas ut i reklambilderna som hon gör. Då informant A använder sig av 

bildbanker så skapar hon inte bilden själv och om det kritiska ögat inte finns när valet av bild görs, 

kan publikens tolkning av en reklambilden bli en annan än vad informant A’s tolkning är. Informant 

B’s kollega däremot är medveten om den stereotypa gestaltningen som görs på bilden i den mån att 

han tänker på det redan i stadiet vid bildvalet vilket jag menar är genusmedvetenhet. Det kollegan 

talar om kan även det kopplas med Goffman och hur mannen och kvinnans positioners.   

För att fortsätta med den stereotypa bildens gestaltning så menade informant B att fotografer och 

reklamskapare som väljer bilder från exempelvis bildbanker är mycket medvetna om vad de gör när 

de väljer en bild där mannen och kvinnan gestaltas stereotypt. Både gällande gestaltningen av könen 

enskilt och i positioner tillsammans. När informanten sa detta så ställde jag frågan om varför hon 

trodde reklambilderna är så pass stereotypa som hon förklarade att de var. Då menade informant B 

att det handlade om 

[o] kunskap eller liksom ointresse. Jag tror fotografer och de som jobbar med att ta fram de här 
bilder är väldigt medvetna, jag tror inte det är en slump att en bild ser ut på ett visst sätt. Inte idag, 
kanske för något år sedan. 

Svaret jag sedan fick var att informant B ansåg att det är ett aktivt val som dessa reklamskapare 

gjorde. Något som jag tolkade att informant B även ansåg var fel men menade på att medvetenheten 

borde komma till dessa byråer snart också. Goffman hade varit lycklig över att höra hur pass kritisk 

informant B är emot den traditionella bilden. För att återkoppla till det första citatet gjort av 
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informant B så menade hon att manligt handlade om så mycket mer än bara gestaltningen. Det 

handlade om en känsla om att mannen var makt: ”En manlig bild handlar om (…) armarna i kors. 

Att man också söker någon form pondus som styrkegrej.” Styrkan är något som Hirdman menar är 

en av egenskaperna i de motsatspar som hon menar är egenskaper som mannen och kvinnan 

besitter. Det är även i den logiken som mannen blir förklarad som normen, och får sin betydelse 

utifrån vad som skiljer mannens egenskaper åt ifrån kvinnans enligt Hirdman.  Även informant D 65

menade att manligt och kvinnligt blivit normer för skapandet av reklam. Dock ville han inte själv 

befinna sig i dessa normer och försökte avstå i den mån som gick. Genuskontraktet som Hirdman 

menar är ett kontrakt mellan mannen och kvinnan talar för att stereotyperna man och kvinna vet 

sina ”plikter” och något annat än plikterna ska inte göras. I reklambilden anser jag då att utifrån vad 

informant D sa kan vi säga att mannen och kvinnan ska infinna sig i att se sin könsroll gestaltas 

stereotypt och enligt normen. Det är något vi ska göra för att kontraket säger så.  

Informant C ställde sig frågande och kritisk till bilder som handlade om den kvinnliga 

gestaltningen. Där menade informant C att gestaltningen av kvinnan som en servitris eller som en 

person i lägre klass inte var något som han själv inte stod för. Däremot var det något som han sett 

mycket av informanten C’s år i branschen och att det är mycket vanligt att kvinnan på reklambilder 

gestaltas så. Informanten menade att ofta var dessa reklambilder tagna ur sitt sammanhang. ”Ibland 

blir det liksom lite löjeväckande när kvinnor (…) när kvinnor serverar kaffe. Såna typiska 

reklambilder. De har liksom inte med budskapet att göra.” När informant C nämnde denna typ av 

gestaltning tänkte jag direkt på det temat där Goffman menar att den enda gången rollerna är vända 

och mannen sitter ned på bilden är när kvinnan och mannen är i situationer där kvinnan är i 

situationer som anses vara kvinnogöra. Köket och barnrummet är två av bakgrunderna som ofta ses 

i dessa sammanhang. Att gestalta kvinnan serverandes kaffe får mig att göra kopplingen till köket. 

Jag håller med informant C om att bilder tagna ur kontexten inte hör reklamen till.  

Som jag nämnt ovan har informanterna ställt sig både kritiska och frågande till den stereotypa 

bilden som idag finns i reklamvärlden och på reklambilden. Det material som jag fick ut av 

intervjuerna med informanterna gav mig kopplingar till både Goffmans teman och tankarna som 

Hirdman påpekar i genussystemet. Något som jag illustrerade med hjälp av citat ifrån 

informanterna. Utifrån det materialet kunde jag se ekvivalenskedjor som även de har likheter med 

Goffman och Hirdman. Jag kunde urskilja två ekvivalenskedjor, två kedjor som jag innan starten av 

intervjuerna hade en hypotes om att de skulle vara längre. Det utifrån vad den tidigare forskningen 
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visade för resultat och slutsatser. Efter att jag lyssnat på mitt inspelade material flera gånger fick jag 

en överblick över de ord som manligt och kvinnligt får sin identitet utifrån. Kedjorna som jag ansåg 

kunde identifieras ur intervjuerna var:  

Manligt- makt- pondus- ståtlig   

Kvinnligt- mamma- servitris- underordnad 

I två av intervjuerna så var de mannen som länkades samman med ordet makt, det talades mycket 

om att i en bild så gestaltas mannen med makten. Det kunde bland annat vara i sammanhang med 

att de talades om positionen till kvinnan. I en av intervjuerna så informant C att ”mannen är den 

som har makten, därför blir kvinnan placerad på ett annat sätt” där kopplas makten till mannen 

och kvinnan blir istället ifråntagen sin makten. I en annan intervju sa informant D ”männen är de 

som brukar gestaltas som de mer bestämmande rollerna alltså de som har makten.” Detta tyder på 

att makt är ett ord som associeras med mannen och de manliga egenskaperna på bilden.  

Även så sa informant B i sin intervjun att ”(…) Att man också söker någon form av pondus som 

styrkegrej.”där kunde jag urskilja ordet ”pondus” som ett ord i samband med att mannen och 

manligt kom till tals. Det är något som tyder på att mannen inte är den som gestaltas som ”svag”. 

Även här kan Hirdmans tabell över egenskaperna som var manliga och kvinnliga stå som en 

koppling då egenskapen stark på mannens lista medan svag stod på kvinnans.  66

Att mannen har en bra hållning, en ståtlig hållning var något som det talades om. ”Mannen är 

ståtlig i sin hållning och står med armarna i kors. Sitter han ned så kanske han sitter bredbent med 

en hand under hakan.” Detta var något som informant B sa och här benämndes alltså ståtlig i 

samband med den manliga gestaltningen.  

Kvinnligt identifierades med andra ord och där sa informant A att ”Kvinnan kan ju ofta associeras 

med att vara mamma, speciellt i reklambilder där det finns barn med. Eller så står hon och gör 

något och barn syns i bakgrunden, det är också en vanlig bild.” Utifrån frågan om kvinnlig 

gestaltning sa informant C att ”Om situationen är sån att en kvinna ska visas så är det tacksamt om 

det är en story bakom där kvinnan ses som mamma.” Detta påvisar att kvinnan är lika med mamma.  

Kvinnan associerades som den som serverar något till en man genom en av informant C. Något som 

han ställde sig kritiskt emot. Informant C sa även saker som att det är den typiska reklambilden att 

kvinnan serverar något, exempelvis kaffe. ”Kvinnan som serverar något till sin man i köket” 

Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003, s.3566
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menade informant C inte var något ovanligt att vi som publik kunde se i tryckt material. En av 

intervjuerna gav mig många anledningar till att tänka på kvinnan som underordnad, detta då 

informant B menade på att  

vi är en ovanlig byrå då vi har mer kvinnor än män, det speglas liksom också i våra reklambilder. 
Andra byråer har kanske inte den fördelningen och därför visas kvinnan som en person utan 
egenskaper som tuff, makt, stark och sånt.   

Detta gav kvinnan en kedja som underordnad. Utifrån informanterna så stod aldrig kvinnan riktigt 

på egna ben, utan det var alltid en story liggandes i bakgrunden av bilden som gjorde att hon 

antingen var ”sämre” än mannen eller var ”mamma”. Informant B menade att det hos vissa kunder 

var mer acceptabelt att välja en kvinna som motiv och då självfallet så ska hon falla in i sin roll. 

Kvinnan kunde kännas mer mjuk än mannen. Dock så menade informant D att den stereotypa 

bilden som gestaltas inte har något att göra med rollerna som mannen och kvinnan har blivit 

tilldelad utan det handlar mer om valet som känns rätt vid varje enskilt projekt. Då finns den där 

undran om vilka gestaltningar som reklamskaparen väljer att använda och inte använda sig av kvar. 

Alla informanter verkar medvetna om vad som är den stereotypa bilden och hur en genusmedveten 

bild ser ut genom de skeptiska svaren jag fått kring manligt och kvinnligt. Men ändå gör de dessa 

reklambilder.  

7.2 Relationerna med de yttre faktorerna: kunder och publik 
Den röda tråden genom alla intervjuer har varit diskussioner som mynnat ut i ord som okunskap och 

rädsla. Då menade informanterna att detta handlade om okunskapen som andra byråer hade om 

stereotyperna där reklamskapare inte alls har genusglasögonen på sig när de skapar reklamen. 

Okunskap kunde också höra ihop med publiken, där publikens sätt att tolka stereotyp reklam var att 

varken reagera eller agera. Det andra som det i alla intervjuer diskuterades var rädslan att stöta sig 

med större kunder och där också tappa den ekonomiska tryggheten som den kunde givit byråan. 

Informant B menade att 

[a]tt bli uppmärksammad på fel sätt kan vara en anledning till att man gör så otroligt dålig reklam 
idag. Kunden vill ju absolut inte få kritik för något och byråerna vill inte stöta sig med kunden så 
därför hamnar man i facket av den gamla vanliga reklamen. 
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Informant C var inne på samma spår och menade att byråerna inte vill tappa en större kund genom 

att ge idéer och trycka på ett förslag som inte är det ”gamla vanliga” då kunderna inte vill få en 

reaktion av publiken i negativ mening. Jag tolkade det som att informant B och C menade att det 

gamla vanliga var den stereotypa reklamen. Där ligger alltså rädslan hos informanten att kunden 

och publiken ska tolka genusmedveten reklam negativt och därför kör på ett ”safe card” med 

stereotyp reklam där varken publiken eller kunden reagerat på innehållet. Innan vi diskuterade 

denna rädslan för att göra reklam som sticker ut och inte gestalta normen så berättade informant C 

även om sin tolkning av manligt och kvinnligt som enligt mig kunde dras till Goffmans teman. Det 

tyder på att rädslan hänger samman med vad som gestaltas på reklambilden hos informanten och 

inom informantens byrå. Att kunden och byråns rädsla ligger hos publiken blir tydligt när jag tolkar 

det som att reklamskaparna inte vill få negativ uppståndelse där ifrån. Möjligtvis att reklamskaparna 

inte vågar skapa någon form av debatt genom att skapa genusmedveten reklam. Att det var 

reaktionerna hos publiken som är en stor bidragande faktorn till att rädslan finns anser jag är tydligt.  

Det är också genom publiken som okunskapen om genusmedveten reklam kom in i bilden i 

intervjuerna, då informanterna tillika reklamskaparna talade om reaktionen hos publiken så måste 

det funnits situationer där man gått utanför stereotyperna och publiken reagerat. Om inte så är det 

dags att ändra på det och visa publiken vad genusmedvetenheten är. Efter det kan vi ställa 

reklamskaparna samma frågor igen för att då se om det är okunskap hos publiken som är den 

bidragande orsaken till den stereotypa reklamen. Det var delade åsikter om okunskapen hos byråer 

och hos publiken. Mer än en informant ansåg sig vara lyckligt lottad som inte hade problem med 

okunskap kring gestaltningen av stereotypa bilder med sina kunder men trodde andra byråer kanske 

inte var lika lyckliga. Då baserat på vad de sett för arbeten som gjorts hos deras konkurrenter eller 

andra byråer runt om i världen. Trots att dessa informanter säger att de är lyckligt lottade så såg jag 

även många samband till Goffmans teorier när informanterna talade om reklambilden och vad som 

var manligt respektive kvinnligt enligt dem. Kan reklamskaparnas verklighet och vad som är det 

rätta ligga i publikens händer? Godkänns reklambilder via publiken eller kunden? Informant C 

menade att deras kundbas är varierad, ”de flesta har nog inte ett eget tänk, några har det och är 

väldigt medvetna. Antingen så är man påläst och väldigt medveten eller så är man lyckligt ovetande 

eller vad man ska säga.” Informanten säger att några kunder är pålästa, vilket får mig att reagera 

och vilja byta ut ordet till erfaren. Borde inte informanten istället visa vad genusmedvetenhet är och 

då få kunden erfara reklam som inte bygger på stereotypen. I ett sådant fall kanske jag som forskare 

anser att reklamskaparen ska stå på sig och visa nya vägar som kunden kan utforska, men ur ett 
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ekonomisk perspektiv och av hänsyn till relationen mellan kunden och byrån är det kanske inte 

alltid det lättaste för reklamskaparen. Varje informant har sina egna värderingar som grundat sig 

utifrån byråns tankar. Informant B diskuterade att hon själv är väldigt kritiskt till reklamen som 

matas till oss exempelvis på lördagsmorgonen i tidningen. Informanten menade att det inte fanns 

någon annan förklaring till att publiken accepterar stereotyp reklam för att det är vad som förväntas. 

”Vi vill på något viss vara i de här, eller jag vet inte om vi vill men vi förväntas vara i de här fåniga 

normerna.” Kombinationen mellan att låta publiken bestämma och att låta byråernas kunder 

bestämma hur dessa normer som informant B talar om kan inte förändra stereotypen att bli 

genusmedvetenhet. Därför måste informanterna och reklamskapare överlag som verkar kritiska 

börja agera. För det visar att deras medvetenheten finns där. 

Reklambilden var det som förde talan åt reklamskaparna och de reklambilderna skapar i sin tur 

stereotyper, normer och identifikationer. Som jag skrivit här ovanför så har varje informant jag talat 

med grundat sin diskussion på att de som reklamskapare var medvetna om att stereotyp reklam är 

ett problem. Om diskursen ska ändras måste alla informanter göra sina kunder medvetna för att på 

så sätt också göra publiken medvetna. 

8. Diskussion och slutsats  
I det här kapitlet kommer jag gå igenom det jag kom fram till i mina analyser samt föreslå idéer till 

vidare diskussion.  

Att generalisera denna studie till något annat än reklamskapare i Gävleborgslän är svårt att göra. 

Det trots att den informanten jag hade en telefonintervju med utgick ifrån Stockholm och de länder 

där han hade studerat reklam i. Däremot de tre andra informanterna utgick ifrån Gävle och därför 

blir större delen av mitt empiriska material också utifrån länet. Hade jag däremot haft mer tid på 

mig hade studien kunnat få ett större urval och intervjuer ifrån ett större geografiskt område hade 

kunnat göras. Vid en större studie hade det kanske varit möjligt att få mer citat att dra paralleller till 

teori och fått en större material att analysera.  

Att informanterna ställer sig kritiska och frågande till den stereotypa reklamen framkommer rätt 

tydligt anser jag. Den röda tråden genom alla mina intervjuer är att mina informanterna vill förändra 

den stereotypa reklambilden till något mer genusmedvetenhet men att så länge alla deras kunder 

och publiken inte är medvetna och vill skapa nya vägar för reklambilden så kommer inget att ändras 

och den traditionella bilden av mannen som makt och kvinnan som underordnad kommer att leva 

kvar.  
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Trots att informanterna menade att de inte kunde stå för en stereotyp bild så menade de samtidigt att 

om det är en stereotyp bild en kund vill ha så är de flexibla och försöker kombinera en idé om 

genusmedvetenhet och stereotypt. Vill informanten däremot absolut inte stå för en stereotyp bild så 

kan kunden bara gå vidare till en annan byrå som vill skapa den visionen och idéen. Om vi ser till 

informant A’s uttalande om kollegan, där informanten inte tänkte på bilden som stereotyperna 

manligt och kvinnligt utan tänkte på individen. I ett sådant resonemang kommer reklambilden 

fortfarande vara stereotyp. Även om informant A menar att hon är medveten så kommer inte den 

medvetenheten ändra reklambilden utan ett agerande. Informant A och även de tre andra 

informanterna menade att de inte stod för som Fagerström och Nilsson  säger schablonen manligt 67

och kvinnligt på bilden så finns det många andra faktorer att se till. Faktorer som varken jag som 

forskare eller reklamskaparna själva kan påverka. Informanterna menar att självfallet gör de 

reklamen för kundernas målgrupp men att de vill försöka förmedla något som kan kännas 

trovärdigt. Så om kunden är i en machokultur så måste reklamskaparen också anspela på det. något 

som i slutet antagligen blir stereotypen manligt.  

Jag tror att ekonomiska faktorer spelar större roll idag hos reklamskapare än vad en moralisk faktor 

gör. Det jag menar är att kundens tankesätt genererar pengar och där kan den där rädslan som jag 

talade om i analysen in. Jag tror många reklamskapare har kunder för att tjäna pengar och 

ambitionen att förändra bilden är inte lika högt upp på listan som framgång rent ekonomiskt är. 

Därför måste vi ställa frågan igen om vem som är ansvarig för vad som visas upp i reklambilden 

och de värderingar som sänds ut via bilderna, kan vi verkligen ställa reklamskaparna ansvarig när 

den vill mer än vad de yttre omständigheterna tillåter dem att göra? Vi som publik måste kanske ta 

upp en kamp för att få företag och reklamskapare att samspela. Publiken måste kanske ställa krav 

och sluta gynna företag som har ett synsätt som inte gynnar bilden ur genusperspektiv. Publiken 

borde inte vilja se bilder som får en kommande generation att växa upp under fel värderingar, den 

kommande generationen borde få växa upp i en värld där reklambilden inte längre definierar det 

manliga könet och det kvinnliga könet med skilda egenskaper. Där en nyfödd pojke inte kopplas 

samman med blåa kläder, tågset och actionfigurer. Vi som publik måste agera, företag som vill 

ändra normen måste agera och reklamskapare måste agera.  

Ett förslag till fortsatt forskning är att gå till publiken och ställa frågan till dem angående 

könsstereotyp reklamen och könsfri reklam. För att höra deras om de ur deras perspektiv anser att 

reklamskaparna bör agera mer eller mindre och om de själva väljer att agera. Ett annat förslag är att 

fortsätta på samma väg som jag i denna studien gjort och göra en enkätundersökning istället för 
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intervju för att på så sätt få informanterna att känna sig tryggare i sina svar och få en större mängd 

informanter att svara på undersökningen.  
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10. Bilaga 
10.1 Intervjuguide  

Börjar intervjun med att berätta om mig och min studie: 

 • Vem är jag?  

 • Vart kommer jag ifrån?  

 • Vad är syftet med mitt examensarbete?  

 •  Berätta hur datan kommer hanteras, att intervjun är anonym samt fråga om det är okej att 

spela in intervjun 

 • Berätta att till frågorna finns varken rätt eller fel svar. Exempelvis berätta att det är deras 

perspektiv jag vill höra. 

Bakgrundsfrågor till informant:  

-Vem är du?  

-Vad är din titel?  

-Vad är din ålder? 

-Vad är dina arbetsuppgift?  

-Hur länge har du jobbat som ”titel/art director/projektledare? 

-Vad gör din byrå för jobb?  

-Har du haft några kända företag/varumärken som kunder? 

-Vad skulle du säga ”företagsnamn”s kärnvärden är idag?  

-Har ni någon policy i ert reklamskapande?   

-Berätta hur skapandet av reklamen går till, ifrån första kontakten med kunden till färdigt material?  

Tolkningsfrågor:  

 • Vad är manligt för dig?  

 • Vad är kvinnligt för dig?  

 • Vad är genus för dig?  

 • Vad tänker du på när jag säger genus?  

 • Tänker du ofta på hur manligt och kvinnligt gestaltas på den reklamen du gör? Följdfråga 

om ja: Hur går tankebanorna i startskedet?   

 • Diskuteras/tänks det på genus innan du börjar skapandet av reklamen?  

 • Hur brukar du vilja att en man respektive kvinna ska agera på reklamerna? 

 • Vem är det som bestämmer hur gestaltningen på reklamen ser ut?  
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 • I vilken utsträckning tycker du att du kan påverka dina kunder i beslut? 

 • Brukar ni på företaget diskutera stereotyperna "man" och ”kvinna” där stereotypen mannen 

är mer auktoritär och kvinnan definieras som husmor/mamma/älskare?  

 • Hur stor tycker du din medvetenhet är om stereotyperna?  

 • Om en kund skulle vilja ha en väldigt könsdiskriminerande reklam hur ställer ni er till det 

då?  

 • Om du får ett uppdrag där din kund vill att en familj med två barn, en pojke och en flicka 

ska vara motivet på reklamen, hur skulle du göra då? 

-Är det något du skulle vilja berätta eller komplettera med om skapandet och stereotyperna efter du 

hört mina frågor?  
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