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Abstract 

 

Arbetet handlar om hur genus gestaltas i reklamannonser i tidningen Svenska Dagbladet i 

specifika årtal och över tid fram tills nutid. Syftet är att undersöka vilka skillnader som finns 

gällande genus de specifika årtalen 1905, 1925, 1945, 1965, 1985, 2005, 2018 och över tid. Det 

material som vi har använt oss av i denna undersökning är reklamannonser från Svenska 

Dagbladet. Vi har analyserat vårt arbete utifrån de genusorienterade teorierna den naturliga 

ordningen, isärhållandet av manligt och kvinnligt och genuskontraktet från Yvonne Hirdman.  

Vi har även använt oss av Bordos teori om det kvinnliga idealet. Frågeställningen har bearbetats 

utifrån tre operationaliseringar där vi undersöker genus i olika teman, huruvida män respektive 

kvinnor är passiva eller aktiva i reklamannonsbilder samt om reklamannonstexterna vänder sig 

till män eller kvinnor. Vår undersökning visar att det finns skillnader i förekomst och 

framställning av genus, dels under de specifika årtalen och dels över tid. Undersökningen 

poängterar också att en del skillnader som uppstår ligger i linje med de teorier som vi använt 

oss av och kan betraktas som könsstereotypiska.  

 

Nyckelord: Genus, Kvinnligt, Manligt, Reklamannonser, Stereotyper, Massmedia, 

Svenskundervisning, Bildanalys, Textanalys 
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1. Inledning  

 

Som blivande svensklärare uppfattar vi genus som ett ämne som kommer att genomsyra vår 

undervisning. Det är av historiskt intresse att belysa hur föreställningar om genus har formats 

och hur de i sin tur har påverkat hur samhället ser ut idag. Dessutom är den historiska kontexten 

i relation till vår samtid ett bra underlag för svensklärare att arbeta med, men det är av ännu 

större vikt att ge eleverna i dagens skola en chans att arbeta med genus ur olika perspektiv. I 

Skolverkets riktlinjer för ämnet svenska kan följande utläsas: “Eleven ska ges möjlighet att ha 

en förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna 

texter med utgångspunkt i det lästa.”1 Denna punkt väver vi in i vår undersökning för att ge 

substans till intresset som finns för oss lärare att djupdyka i genus med hjälp av en svensk 

dagstidning. I värdegrunden för förskola och skola nämns fem värden: människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen och solidaritet mellan människor. Dessa värden ska enligt Skolverket ”förmedlas” och 

”gestaltas”.2 Enligt Skolverket är det skolan och förskolans uppdrag att se till att alla elever 

oberoende av kön får testa och utveckla sina kunskaper samt intressen. Alla elever ska ha lika 

rättigheter till en utbildning som är fri från trakasserier, kränkande behandling och 

diskriminering. 3 Skolverket menar att elever får dessa värden genom att skolan arbetar enligt 

ett demokratiskt arbetssätt där elevernas delaktighet och inflytande är centrala i utbildningen. 

Vidare beskriver värdegrunden att elevernas demokratiska förmågor utvecklas i möten med 

andra elever. Värdegrunden tar också upp att ett klimat som är tillåtande och där ingen kränks 

är en förutsättning för att skapa en bra miljö där elever kan utveckla kunskaper och förmågor.4 

I vår samtid finns det olika former av genus i allt större och bredare forum tack vare 

exempelvis sociala medier. Det medför att eleverna är påverkade av genus i sin egen vardag, 

vare sig de vill eller inte. Som svensklärare anser vi att genus i media är intressant eftersom 

genus är, som tidigare nämnts, en faktor som är närvarande i många av de texter som en 

svensklärare stöter på. Denna undersökning kan enligt oss bli ett viktigt verktyg för att stärka 

elevernas insikt kring vilka föreställningar och förväntningar som har funnits på genus samt hur 

                                                 
1 Skolverket, Ämne-Svenska, (2017-07-01). https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve 
2 Skolverket, Värdegrund i förskola och skola, (2017-08-15). 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund 
3 Skolverket, Värdegrund i förskola och skola, 2017. 
4 Skolverket, Värdegrund i förskola och skola, 2017. 



 2 

dessa förväntningar och föreställningar har förändrats över tid. Eftersom vi är svensklärare har 

vi också förmågan att analysera genus genom texter från olika tider och kan på så vis hjälpa 

eleverna till en större förståelse kring genus. Det är också med denna bakgrund, både historiskt 

och med den nutida kopplingen, som vårt intresse av att granska genus har vuxit sig fram. 

Tidningen är än idag en stor del av massmedia och ges både digitalt och i pappersform. 

Tidningar kan spela en roll i hur genus uppfattas och på så vis påverka samhället i stort. Ju 

större tidning, desto större influens har den i samhället, eftersom tidningen når ut och kan 

påverka fler människor. Tidningar är också underlaget för Anja Hirdmans studie. Hon menar 

att genusformen byggs in och förankras i vårt samhälle genom medier. I hennes undersökning 

framgår det att framställningen av kvinnor i tidningarna befäster den kvinnliga stereotypen.5  

Likt Anja Hirdmans granskning kommer vår uppsats att avse genus. Genom historien har 

samhället generellt varit ett mansdominerande och kvinnoförtryckande samhälle. Idag finns ett 

nationellt mål för ett jämställt samhälle. Gällande massmedierna finns dock inga lagar som 

hindrar en kvinna eller man att posera eller uppträda på ett sätt som kan kopplas till att befästa 

stereotyper för kvinnligt och manligt. Det finns heller inga lagar som hindrar reklamannonser 

från att genom text eller bild befästa dessa stereotyper. Vår avsikt är att ta reda på hur genus 

framträder i reklamannonser.  

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att granska vilka skillnader som finns i förekomst och framställning 

av genus samt hur genus har förändrats över tid i reklamannonser i tidningen Svenska 

Dagbladet mellan år 1905 och 2018. Vi kommer även att undersöka hur genus har sett ut i 

reklamannonser vid specifika årtal. Avstampet kommer att göras i specifika årtal med 20 års 

mellanrum med start år 1905 och med slut 2018. För att kunna besvara vår frågeställning 

kommer vi att undersöka hur många män respektive kvinnor som är representerade i 

reklamannonsbilder. I samband med bildrepresentationen kommer vi också att kategorisera 

bilderna efter olika teman för att få fram vilka teman som är mest dominanta i respektive genus. 

Vi kommer även att undersöka hur ofta kvinnor respektive män är aktiva eller passiva i 

reklamannonsbilder. Dessutom kommer vi att utifrån teman undersöka huruvida reklamtexterna 

                                                 
5 Anja Hirdman, Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib Aktuellt, Stockholm: 

Atlas, 2001. 
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vänder sig till kvinnor respektive män eller kvinnor och män tillsammans. I denna uppsats avser 

vi att undersöka genusskillnader mellan män och kvinnor samt förekomst och framställning av 

könen i olika typer av reklamannonser. Uppsatsen avser att besvara följande frågeställning: 

 

• Vilken historisk utveckling kan vi se gällande genus i Svenska Dagbladets 

reklamannonser?  

 

3. Bakgrund 

 

För att i denna uppsats kunna granska genus i reklamannonser i såväl nutid som dåtid vill vi ge 

en historisk kontext. Framförallt väljer vi att belysa och ha fokus på kvinnans situation eftersom 

rättigheter för män och kvinnor har varit ojämlika till männens fördel. Ett konstaterande man 

kan göra när det gäller vår historiska kontext är att det som inte var självklart för kvinnorna, 

var självklart för männen. Exempelvis när vi i vår historiska kontext talar om kvinnor som 

underbetalda och som skötare av hemmet och barnen är mäns situation ofta motsatsen till detta. 

Med andra ord är de arbetare utan plikt att ta hand om hemmet. Klass kan variera när det gäller 

män men inte deras ansvar för hemmet och barnen. 

 

3.1 Historisk kontext 

 
Den historiska kontexten är hämtad från Kvinnorum KvLänsstyrelsen i Stockholms län.  

Kvinnorum är en digital resurs med Gunilla Sterner som redaktör samt Stockholms Län som 

ansvarig utgivare. Upplagan utges av Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Lund 

och har i varje nummer ett tema som på något sätt berör kvinnan i samhället. Exempelvis 

sexualitet eller jämställdhetsforskning.  

 I studien poängterar forskarna att kvinnor under 1700 och 1800-talet hade begränsad rätt till 

handel. Om en kvinna var gift var hennes man hennes förmyndare och för att få lov att arbeta 

utanför hemmet var kvinnan tvungen att fråga mannen om lov. Studien understryker att 

feministiska rörelser började växa fram. ”Radikala debattörer hävdade att skillnaden mellan 

äktenskap och prostitution inte var så stor” 6 Kvinnorörelsen växte sig ännu starkare under 

                                                 
6 Gunilla Sterner, m.fl., Kvinnorum, historia från vikingatid till nutid, Länsstyrelsen i Stockholms Län. 

www.lansstyrelsen.se/stockholm, 2011, s. 16. 
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mitten av 1800-talet. Bland annat ställdes krav på juridisk och ekonomisk rättvisa. Kvinnorna 

började också ställa krav på rösträtt.  

 I Kvinnorum ges en historisk översikt över kvinnans möjligheter inom den privata sektorn. 

Forskarna menar att den privata tjänstesektorn varit en flaskhals för kvinnorna. Skillnaden mot 

männens möjligheter har varit stora. Män kunde avancera inom vissa område som kvinnorna 

inte kunde avancera inom, exempelvis ekonomi och teknik.  Läroverken satsade i regel mer på 

pojkskolor än på flickskolor. När det gällde pojkskolor fanns naturvetenskapliga, tekniska och 

ekonomiska linjer. Flickskolorna höll dock kvar vid sina gamla och konservativa humanistiska 

ideal. Det främsta argumentet som fanns för detta var att kvinnan var skapt till att ha denna 

form av begåvningstyp. Detta ledde till att kvinnor ofta blev sekreterare, affärsbiträden eller 

kontorister. Utöver utbildning och sämre lön för kvinnorna fanns de inrutade sociala normerna 

som satte hinder för kvinnors utveckling. Blev en kvinna gift så skulle hon genast sluta arbeta 

och ägna sig åt hemmet.7 

 Något som också nämns i denna studie är att patentsökningar till uppfinningar i nutid 

domineras av män. Idag är män också dominerande i företagsbranschen och 23 procent av alla 

företag i Stockholms län ägs av kvinnor medan 77 procent ägs av män. Vidare konstateras det 

att arbetsmarknaden fortfarande är könsuppdelad. Studien visar att vård och omsorg är 

kvinnodominerat och att kvinnor arbetar mer inom den offentliga sektorn än män medan män 

arbetar mer inom den privata sektorn. Det är också fler kvinnor som arbetar deltid jämfört med 

män. I Stockholms län har fortfarande män högre medelinkomst, medianinkomst och pension 

än kvinnor.8  

 I Kvinnorum konkretiseras det nationella målet för jämställdhet sedan 2006 med ”att kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” 9 Det nationella målet för 

jämställdhet kategoriseras i fyra delmål. I dessa delmål poängteras det att det ska råda ”en jämn 

fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda 

hem och omsorgsarbete samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. 10 

 Vidare tar Kvinnorum upp hur jämställdheten såg ut i Stockholms län 2008-2013. Det 

konstateras att könsskillnaderna fortfarande finns inom många områden och att 31 procent av 

alla chefer i näringslivet är kvinnor och enbart 15 procent av alla verkställande direktörer är 

kvinnor. Dock hävdar man att det att den politiska representationen i Stockholmsregionen är 

                                                 
7 Sterner, s. 23. 
8 Sterner, s. 27. 
9 Sterner, s. 25. 
10 Sterner, s. 25. 
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jämställd och är fördelad 50 procent mellan kvinnor och män. Vidare framhävs i studien att 

könsstereotypa framställningar fortfarande är förekommande i media och att detta sker 

dagligen. Sociala medier och globaliseringen har lett till att unga idag ofta möter könsstereotypa 

bilder och kvinnor förefaller ta mindre plats i nyhetssammanhang. I Kvinnorum poängteras 

också att i utbildnings- och yrkesval kvarstår fortfarande vissa könsskillnaderna, vilket påverkar 

löneskillnader. Hur dessa könsskillnader gestaltar sig beskrivs inte. Till sist behandlar studien 

skolans värld och spekulerar om framtiden. I studien nämns det att skolans värld fortfarande i 

regel har problem med jämställdhet. Undersökningar visar att pojkar uppmärksammas mer än 

flickor och att flickor kan bli placerade bredvid stökiga pojkar för att göra klassrumsmiljön 

bättre. Kvinnorum tar även upp att sexuella trakasserier har ökat. Något som också nämns är att 

flickor i regel har bättre betyg men är mer stressade än vad pojkar är.  11 

4. Tidigare forskning och teori  

 

4.1 Teoretiserande om kön 
   
Yvonne Hirdman (2012) diskuterar våra föreställningar om kön på ett teoretiskt plan.  I studien 

Genussystemet – Reflexioner kring kvinnors sociala underordning diskuteras uppdelning av 

manligt och kvinnligt kön. Hirdman tar upp ”det ordnande, det strukturerande, det 

meningsskapande – tankefigurernas makt”.12 Intressant för vår studie är att Yvonne Hirdmans 

studie behandlar definitionen av genus, genussystemets logiker, meningsskapande och 

maktskapande samt genuskontrakt. Hirdman föreslår en definition av begreppet genus. 

Hirdman vill definiera genus som ett sätt att förstå hur manligt och kvinnligt skapas. Genus kan 

uppfattas som tankefigurer som är föränderliga och som ger upphov till att skapa sociala 

föreställningar och praktiker. 13 

 Någonting som berörs i Hirdmans studie är genussystemets logiker. Hirdman poängterar ett 

systematiserade drag i genusforskning. Hon nämner två logiker gällande genussystemet. Den 

första logiken som Hirdman nämner är dikotomin. Dikotomin handlar om att hålla isär manligt 

och kvinnligt. Den andra logiken som konkretiseras är hierarkin. I hierarkin är det mannen som 

utgör normen. Med det menas att det som män gör är det som är det normala.  Vidare menar 

Hirdman att det är genom särhållningen som legitimeringen av den manliga normen sker. 

                                                 
11 Sterner, s. 26-27. 
12 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Litteratursociologi 

Texter om litteratur och samhälle (red. Johan Svedjedal), 2012, s. 471. 
13 Yvonne Hirdman, 2012, s. 458. 
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Genom att hålla isär manligt och kvinnligt skapas olika normer och genom skapandet av normer 

sker också en legitimering av att den manliga normen är det som betraktas som det normala. 14 

 Isähållandet av manligt och kvinnligt finns enligt Hirdman överallt. På så vis struktureras 

egenskaper, platser och sysslor. Hirdman gestaltar det fysiska som platser och det psykiska som 

egenskaper. Med sysslor menas vad respektive person gör. Genom förklaring av hur sysslor, 

platser och egenskaper samverkar beskriver Hirdman hur isärhållandet går till. Sorten är i detta 

fall genusformeringen, d.v.s. sorten representerar ett kön. För att förenkla det ännu mer 

representerar sort 1 manligt och sort 2 kvinnligt. ”Sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2, gör sak 2 

på plats 2”.15 Hirdman menar att sort 1 blir sort 1 på grund av sort 1 gör sak 1 och sort 2 är sort 

2 på grund av sort 2 är på plats och således gör sak 2. Denna uppdelning blir enligt Hirdman 

meningsskapande samtidigt som uppdelningen innebär ett maktskapande. Personer orienterar 

sig efter sorter platser och sysslor. Sorten, vilken var genusformeringen, utgör maktskapandet. 

Genom avskiljandet och urskiljandet från sort 2 legitimeras sort 1:s görande.  Vidare menar 

Hirdman att detta är meningsskapande och maktskapande. Inget barn föds till detta utan barnen 

föds istället in i ett kulturellt samlat tankemönster vilket bidrar till ett genusskapande. 16 

 Konkretiseringen av hur genussystemet är uppbyggt redogörs i Hirdmans studie genom att 

Hirdman, med hjälp av Habermas, definierar tre olika reproduktionsprocesser i tre olika nivåer. 

De tre olika nivåerna som tas upp är 1) kulturell överlagring 2) social integration och 3) 

socialisering. Hirdman beskriver dessa nivåer, inom ett ”genussystems förståelseramar”, som 

1) kulturell överlagring vilken är detsamma som tankefigurer och genusfigurer. 2) Social 

integration vilken kan förklaras som artefakter, institutioner och fördelning gällande arbete 

mellan könen. 3) Socialisering beskriver Hirdman som direkt inlärning. Exempelvis är 

yttrandet ”inte ska du gråta som är pojke” ett exempel på direkt inlärning. 17 

 Dessutom menar Hirdman att alla dessa tre nivåer kan samverka i ett slags genuskontrakt. 

Gällande nivån 1) kulturell överlagringens menar Hirdman att de föreställningar som finns 

gällande relationen man och kvinna passar in, d.v.s. den idealtypiska relationen. Angående 2) 

social integration menar Hirdman att det finns tydliga genuskontrakt om könens samspel på 

integrations, institutionens och arbetsdelningens nivåer i sociala sammanhang. Rörande 3) 

fortsätter Hirdman att beskriva att genuskontraktet är så konkret på socialiserings- och 

individnivån att det kan liknas med riktiga äktenskapskontrakt. Enligt Hirdman är 

                                                 
14 Yvonne Hirdman, 2012, s. 458-59. 
15 Yvonne Hirdman, 2012, s. 460. 
16 Yvonne Hirdman, 2012, s. 460. 
17 Yvonne Hirdman, 2012, s. 461. 
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genuskontrakten tydliga föreställningar som är uppdelade i olika nivåer. Genuskontrakten 

handlar om hur män respektive kvinnor ska uppträda gentemot varandra. Olika områden som 

vilka redskap som tillhör vem och hur män och kvinnor ska vara retoriskt ingår även i 

genuskontraktet. Män och kvinnors förhållningsätt till kärlek, d.v.s. om det är mannen eller 

kvinnan som ska förföra ingår också. Det kan även gälla hur mäns respektive kvinnors yttre ska 

se ut, som vilka kläder män respektive kvinnor ska ha. 18 

 Yvonne Hirdman (2001) förklarar även hur genus har definierats på en mer generell och 

historisk nivå genom den naturliga ordningen. Hirdman påpekar att denna generella historiska 

översikt inte är svaret för allt som berör genus, men ger ändå en förklaring till vad den naturliga 

ordningen är och hur den har skapats. Enligt den naturliga ordningen ska mannen vara försörjare 

och beskyddare till den svaga kvinnan som har barnafödandet som sitt enda öde. Hirdman 

menar att den naturliga ordningen har gett en bild av kvinnor som ständigt barnafödande. Vidare 

menar Hirdman att det av tolkning och praxis skapats en situation där kvinnan är underordnad, 

underbetald och där kvinnans plats är i hemmet.19 Hirdman understryker att biologin är 

trumfkortet, eftersom med biologin legitimeras kvinnans sociala plats.  

 I likhet med Yvonne Hirdmans studie diskuterar även Bordo föreställningar om kön på ett 

teoretiskt plan i artikeln ”Den slanka kroppens budskap”. Forskaren Susan Bordo diskuterar 

hur genusordningen och kraven på hur en kvinna har sett ut och ska se ut. Hon menar att 

besattheten av att följa ett estetiskt ideal börjar någon gång under senviktoriansk tid. De kvinnor 

som hade kapitalet att äta så de slapp gå hungriga började äta mindre för att passa in i normen 

av hur en kvinna skulle se ut enligt den tidens normer. Bordo pekar på faktumet att kvinnor 

vände fokus från själ till kropp. Kvinnor började ”stirra” på vågen för att nå den framgång som 

idealet av ett välmående och snyggt kvinnoideal såg ut. Följaktligen dök diverse olika metoder 

som bantningspiller, kemiska preparat och så småningom kirurgiska ingrepp upp på 

marknaden. Allt för att uppnå idealvikten, skriver Bordo.20   

 Bordo tar också upp den slanka kroppen som något som symboliserar framgång i vårt 

samhälle. Sätter man sociala klasser i kontext till slanka kroppar finns det även här ett mått på 

samhällsklyftor. En kropp som associeras med fetma och låg klass blir klassad som om ägaren 

har dålig självdisciplin och är lat. Bordo ger ett exempel ur den mediala världen där filmen 

Flashdance får agera som en symbol för en arbetarrörelse där huvudpersonerna är vältränade 

och slanka.  Bordo förklarar att slank och vältränad här är liktydigt med framgång. Eftersom 

                                                 
18 Yvonne Hirdman, 2012, s. 462-63. 
19 Yvonne Hirdman, Genus. Om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber, 2001, s. 81. 
20 Susan Bordo, Den slanka kroppens budskap, Tidskrift för genusvetenskap 2, 1993, s. 3. 
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individerna i fråga har den ”rätta inställningen” till en bra kropp kan det även ses som en strävan 

att bryta klassgränserna.21 I dagens samhälle är den maniska strävan att vara slank och vältränad 

en börda som väger tyngre hos kvinnor än hos män, menar Bordo. Det kroppsideal som anses 

vara normen är i större utsträckning en förväntning och det ses som en självklarhet att kvinnor 

i högre grad ska förhålla sig till normen än männen. Den slanka kroppen kan ses som en slags 

symbolbild som visar att genus aldrig är neutralt. Symbolbilden sätter riktlinjer kring varför 

den slanka getingmidjan är en symbol för kvinnlighet.22   

 

4.2 Undersökningar om annonser i bild och text 

 
I boken Tilltalande bilder skriver Anja Hirdman om samspelet mellan bild och text. 

Undersökning berör hur kvinnor framställs i såväl text som bild i tidningarna Veckorevyn och 

Fib Aktuellt. Undersökningarna görs mellan år 1965 och 1995. I boken konkretiseras hennes 

analysmetod som vidare kan betraktas som en tematisk innehållsanalys. Den tematiska 

innehållsanalysen är uppdelat i ”Hon, Han och deras relation, paret”. I förhållande till dessa 

kategorier, analyseras tidningarnas innehåll utifrån vad man talar om (teman) och hur detta görs 

(formen). 23 De teman som varit dominanta har valts efter vad som har problematiserats och 

diskuterats i samband med maskulinitet, femininet och deras inbördes förhållande. Formen, 

innehållet, har analyserats utifrån två aspekter, textsamspelet och bild.24 Hirdman nämner även 

genus och betraktelsepositioner. Hirdman nämner hur kvinnan objektifieras och hur ”kvinnan 

framställs som ett erotisk begär för den manliga blicken.” 25   

 Hirdman fortsätter sin analys med Fib Aktuellt. Aktuellflickan är inbjudande och oskuldsfull. 

”Till skillnad från den bortvända blicken hos många avbildade män är aktuellflickans blick  

nästan genomgående riktad mot läsaren. Detta understryker hennes inbjudande funktion för 

honom. Brösten är centrala men skyls oftast av kvinnans egna händer, kroppsställning eller 

något tunt klädesplagg.”26 Trots att aktuellflickan ska vara oskuldsfull är dessa bilder i Fib 

Aktuellt mycket mer utmanande och sexuella än i Veckorevyn. Den manliga karaktären i Fib 

Aktuellt är en man som klarar utmaningar och visar mod och kompetens samt erövrar andra 

länder, guldmedaljer och flickor. Männens blickar är till skillnad från aktuellflickorna allvarliga 

och inte riktade mot publiken. 

                                                 
21 Bordo, s. 9. 
22 Bordo, s. 14. 
23 Anja Hirdman, s. 22. 
24 Anja Hirdman, s. 24. 
25 Anja Hirdman, s. 53. 
26 Anja Hirdman, s. 88. 
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 I 1995 års kvinnliga version av Fib Aktuellt framställs kvinnan som gränslös och bejakande. 

”De kvinnor som förekommer på omslagsbilder och inne i tidningen karakteriseras av ett 

alltmer utökat bystmått. I flera fall är brösten så enorma att de för tanken till det tecknade 

pinnuppidealet och således till den något overkliga, fiktiva kvinnan.”27 Den manliga versionen 

i Fib Aktuellt är bekräftande och narcissistisk. ”Mannen och hans handlingar har nu till stor del 

förflyttats till det pornografiska rummet. Det är framförallt här publiken både ser och läser om 

vad män gör och, inte minst, vad de gör tillsammans.”28 Vidare tar Hirdman upp att den manliga 

sexualiteten närmast är oövervinnlig och att männens blick till skillnad från kvinnornas blick 

aldrig stirrar in i kameran.  

 Beträffande 1995 års version av Veckorevyn talar Hirdman också om synen på kvinnligt och 

manligt. Här återges en kvinna som är begärlig och älskansvärd. ”Kvinnlighet framstår som en 

livslång och kroppslig karriär uppbyggd kring diverse skönhetsritualer. Tidningens idé om 

femininet kan liknas vid ett bör-vara tillstånd, något som ständigt förklaras kräva förbättring 

med hjälp av diverse produkter.”29 Mannen i 1995 års version av Veckorevyn återges som 

erotiserad och efterforskad. ”Män analyseras till stor del med fokus på deras 

tillkortakommanden och i frågeteser frammanas en schabloniserad bild av dem som 

öldrickande, sportintresserade, med liten, eller ingen lust att tala om känslor, ständigt värnande 

om sitt privata rum. Egenskaper och beteenden som förvisso kanske inte alltid uppskattas av 

kvinnor men som likväl är självklara.” 30  

 Vad gäller männen i Veckorevyn står de för tankar och tips, men återfinns också på 

tidningarnas framsidor samt i en mängd artiklar ”där de berättar för läsarna om sina spännande 

liv. Det är snabba bilar, sena nätter, en nonchalant, lite farlig tillvaro som målas upp såväl i bild 

som i text.” 31  

 Även Fremer (2015) diskuterar genus i reklam. I Fremers studie undersöks hur du-reformen 

har genomsyrat tilltal i svenska reklamfilmer från tidigt 1900 tal till slutet av 1970-talet. 

Fremers material är reklamfilmer från år 1915-1979.  Det framgår även att äldre reklamfilmer 

innehåller genusstereotypa mönster. ”Om reklamen handlar om hushållspapper och året är 1957 

är det dock självklart att det är mannen som monterar hållaren, och kvinnan som torkar. ”32 Det 

finns också exempel på att reklam som lyfter fram kläder och matlagning (i detta fall 

                                                 
27 Anja Hirdman, s. 223. 
28 Anja Hirdman, s. 230. 
29 Anja Hirdman, s. 202. 
30 Anja Hirdman, s. 208. 
31 Anja Hirdman, s. 75. 
32 Maria Fremer, Men kör såhär, så slipper du göra bort dig. Hur svenskans du reform återspeglas i 

reklamfilmer, Språk och stil, 2015, s. 102. 
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hushållsglass) är riktade till kvinnor. Vidare framkommer i Fremers undersökning att tilltal som 

”lilla Rosagumman, mina damer, frun och fröken” används i reklamfilmerna. Någonting som 

också påvisas i Fremers studie är att reklamerna är tydligt könsinriktade. Reklamer som handlar 

om exempelvis hårspray är riktade till kvinnor och reklamer som handlar om bilar eller 

försäkringar är riktade till män. 

 

4.3 Läsartilltal och faktiska samtalsstilar  
 
I likhet med Fremer och Anja Hirdman arbetar även Liljestrand (1993) med reklammaterial 

genom att inrikta sig på svenska reklamtexter. Liljestrand diskuterar läsartilltal och textens 

betydelse i boken Språk och text  genom att lyfta fram nio underkategorier. Den första 

underkategorin som Liljestrand nämner är smicker. Med smicker menar Liljestrand att 

annonsen antyder att läsaren är på ett visst sätt, exempelvis snygg eller en person med hög 

status. Vidare nämner Liljestrand direktadress som en underkategori. Direktadress innebär 

annonser som är adresserade direkt till läsaren. Därefter tas självberättigande upp som en 

underkategori. I denna kategori poängterar annonsen att läsaren är värd att inneha produkten 

eller unna sig den. Ytterligare en underkategori som nämns är kändisidentifikation. Med 

kändisidentifikation vill annonsen, enligt Liljestrand, försöka hänvisa till personer som är kända 

för att sälja sin produkt. Något som Liljestrand också nämner är exklusiviteten hos produkten. 

Liljestrand återger ett exempel som poängterar att de som är riktiga rökare väljer cigarettmärket 

Prince. I Liljestrand återfinns också underkategorin identifikation med flertalet. Enligt 

Liljestrand framhävs i denna kategori att många köper produkten. Erotisk framgång är en annan 

underkategori som Liljestrand tar upp. Som exempel på erotisk framgång återges ett par i en 

intim situation. Nästa underkategori som skildras är omtyckthet. Med omtyckthet syftar 

Liljestrand på att läsaren blir omtyckt om hen exempelvis gör en lyckad middag. Annonsens 

produkt är anledningen till om middagen blir lyckad eller inte. Med målgruppsinriktning menas 

att annonser riktar sig till specifika grupper, t.ex. kvinnor eller män. Riktar sig annonsen till en 

kvinna kan annonsen exempelvis innehålla hushållsprodukter medan annonser till män 

innehåller reklam för bilar.33 

 I likhet med Liljestrands studie behandlar även Larsson (2017) textmaterial genom att 

undersöka genusangivelser i SAOLs sjunde upplaga 1900. Larsson har ställt frågor som ”Hur 

ser samspelet mellan grammatiskt och sexuellt genus ut? Och hur förhåller sig den bild av 

kvinnans ställning som ordlistan förmedlar till det faktiska förhållanden som rådde vid denna 

                                                 
33 Birger Liljestrand, Språk och text. Handbok i stilistik, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 133-135. 
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tid?”34 I studien framgår det att genusangivelsen ofta handlar om lexikalt bestämt genus.35 

Larsson kategoriserar personbeteckningar med f och m. F står för femininna 

personbeteckningar medan m står för maskulina personbeteckningar.  Det framgår att 93 av de 

substantiv som Larsson har funnit och angivit som f i sin studie slutar på -erska eller -inna. Den 

maskulina motsatsen som anges slutar på -are. Exempelvis på personbeteckningar som är 

feminina är tvätterska, gråterska, diskerska, nopperska och stickerska. Manliga 

personbeteckningar är exempelvis tvättare, gråtare, diskare, noppare och stickare. De 

personbeteckningar som kategoriseras som manliga är betydligt fler än de som kategoriseras 

som kvinnliga. Larsson drar följande slutsatser från sitt arbete: 1) Referenternas 

könstillhörighet spelade mindre roll. Ordens grammatiska traditionella genus var mer 

avgörande för genusangivelserna. 2) En del av genusangivelserna förklarade Larsson som 

tillfälliga. 3) Det fanns ”fortfarande en betydande diskrepans mellan ordlistans genusangivelser 

och den utomspråkliga verkligheten – den plats som tillerkändes kvinnan i ordlistan var 

betydligt mer insnävad än vad som faktiskt var fallet kring det förra sekelskiftet”. 36 

 Till skillnad från övriga studier undersöker inte Edlund (2007) annonsmaterial. Istället 

undersöker Edlund faktiska samtalsstilar. Edlund försöker beskriva vad som karakteriserar 

manlig respektive kvinnlig samtalsstil. Vidare diskuterar Edlund förväntningar och 

föreställningar av det kvinnliga och manliga språket. Jämför man samtalsstilarna mot varandra 

uppenbaras skillnader. Kvinnlig samtalsstil är enligt Edlund signifikativ med närhet. Edlund 

definierar närhet som att kvinnan har närhet till de människor som deltar i samtalet samt de 

områden som berörs i samtalen.  Ytterligare menar Edlund att det typiska kvinnliga samtalet 

berör relationer. Dessutom hävdar Edlund att den kvinnliga samtalsstilen präglas av att vara 

medkännande. Till skillnad från den kvinnliga samtalsstilen som berör relationer, närhet och 

medkännande präglas den manliga samtalsstilen av samhället, status och makt. Med hjälp av 

samtalsstilen kopplas kvinnan till den privata sfären samt mannen utanför den privata sfären. 

Edlund menar att detta också ligger i linje med de föreställningar som samhället har om manligt 

och kvinnligt. 37 

 

 

                                                 
34 Lennart Larsson, Vilken plats hade kvinnan? Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde upplaga 

1900, Språk och stil 27, 2017, s. 64. 
35 Larsson, s. 57. 
36 Larsson, s. 65. 
37 Ann-Catrine Edlund m.fl., Språk och Kön. Genus och genrer: forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 

Umeå: Nordstedts Akademiska Förlag, 2007, s. 64-65. 
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5. Metod    

Denna uppsats har som syfte att undersöka skillnader i förekomsten och framställningen av 

genus i reklamannonser i Svenska Dagbladet över tid. Vi syftar att undersöka huruvida genus i 

media har förändrats mellan åren 1905 till 2018 i text, bild och bildtext. För att besvara vår 

frågeställning undersöker vi vårt material utifrån följande tre operationaliseringar; 1) Genus 

efter tema där vi utifrån givna teman granskar i hur många reklamannonser kvinnor respektive 

män samt kvinnor och män tillsammans förekommer. 2) Graden av aktivitet och passivitet i 

bilder för att undersöka hur ofta kvinnor respektive män är aktiva eller passiva i 

reklamannonsbilder. 3) Läsartilltal i bild och text där vi utifrån teman undersöker huruvida 

reklamtexterna vänder sig till kvinnor respektive män eller kvinnor och män tillsammans. För 

att avgränsa har vi valt att inhämta tidningar ett specifikt datum (den 30 april) med 20 års 

mellanrum. Den första tidningen vi inhämtat kommer således från den 30 april år 1905, nästa 

från år 1925 o.s.v. Se följande avsnitt för vidare beskrivning av de tre operationaliseringarna. 

     I resultatet presenteras våra reklamannonser utifrån våra tre operationaliseringar.  Efter varje 

operationalisering presenterar vi olika analysexempel. Då vårt material är relativt omfattande 

har vi valt att lyfta fram ett mindre antal reklamannonser för att mer i detalj kunna visa hur vi 

valt att resonera kring våra reklamannonser. Reklamannonserna omnämns i analysexemplen 

med årtal och bokstaven ”F” följt av en siffra. Detta står för ”figur” och det nummer som figuren 

har i bilaga 1.      

 I diskussionen av vårt resultat har vi sammanställt skillnader och likheter över tid (1905-

2018). Könsroller som förändras och vilka könsroller som inte förändras har sammanställts i 

detta avsnitt. I diskussionen drar vi kopplingar mellan våra resultat och tidigare forskning och 

teorier kring genus. Slutligen gör vi en problematisering av vår undersökning. Vi gör denna 

undersökning för att ta reda på vilka skillnader gällande genus som uppenbarar sig samt hur 

genus utvecklar sig genom historien i reklamannonser i tidningen Svenska Dagbladet.  

5.1 Genus efter tema  
 

Den här delen i vår undersökning handlar om vilket eller vilka kön som är representerade på 

reklamannonsbilderna. Reklamannonserna från de specifika årtalen kategoriseras utifrån tre 

större kategorier: kvinnlig, manlig eller manlig och kvinnlig samt i teman: skönhet och hälsa, 

sport, fritid och motor, industriprodukter, kläder, hus och hem, resor och hotell, övrigt. I de 

större kategorierna: kvinnligt, manligt, kvinnligt och manligt placeras alltså reklamannonser 

som representerar något av könen eller båda könen.  
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 I underkategorin skönhet och hälsa kategoriseras reklamannonser som berör hygienartiklar, 

exempelvis tvål, rakhyvlar, hud, duschartiklar och parfymer. Till den här kategorin tillhör även 

reklamannonser som exempelvis handlar om träning, hörseltest, tandvård samt hälsokontroll. 

Reklamannonser som förknippas med allt som berör motorfordon, exempelvis bilar och båtar, 

men även bensinstationer och tillbehör till motorfordon placeras i underkategorin sport, fritid 

och motor. Allt som kan kopplas till någon sportaktivitet placeras även i denna kategori, 

exempelvis golf, tennis och tillbehör till sporter. Till sist kategoriseras även fritidsaktiviteter i 

denna kategori som intressen utanför arbetslivet men som inte går under sport och motor, 

exempelvis fotografering eller fisk och jakt. Inom underkategorin industriprodukter omfattas 

reklamannonser som exempelvis innehåller olika sorters byggmaterial, industrilampor och 

målarfärg.  

 När det gäller underkategorin kläder består denna kategori av olika sorters kläder, klockor, 

hattar, skor och andra accessoarer. Till underkategorin hus och hem kategoriseras diverse 

hushållsartiklar som exempelvis kastruller, trädgårdsredskap och trasor. I den här kategorin 

placeras också reklamannonser som gäller exempelvis inredning och mat. I underkategorin 

resor och hotell hamnar reklamannonser som på något sätt gör reklam för en resa eller för olika 

hotell. I underkategorin övrigt läggs reklamannonser som inte har varit frekventa i vårt arbete. 

Dessa reklamannonser kan vara allt från reklam för telefonabonnemang till annonser för 

livförsäkringar. Vi gör denna undersökning för att ta reda på vilka genusskillnader som 

uppenbarar sig i reklamannonsbilderna. I diskussionsdelen och slutsatsen besvarar vi 

frågeställningen om genus och tema i historisk kontext.   

 

5.2 Graden av aktivitet och passivitet i bilder  

 

Vi undersöker även kvinnor respektive mäns aktivitet eller passivitet i reklamannonsbilder. Här 

fokuserar vi på aspekterna aktivitet och passivitet hos huvudpersonerna på bilderna. Aktivitet 

definieras i denna uppsats som en person som är i huvudfokus på bilden, är sysselsatt och utför 

någon typ av aktivitet. Passivitet definieras som en person som är i huvudfokus på bilden men 

som inte utför någon aktivitet. I de fall då flera personer förekommer på en bild analyseras 

enbart personen som är i huvudfokus. Finns det ingen tydlig person i huvudfokus undersöks 

inte bilden. Uppsatsen undersöker således hur många män respektive kvinnor som är i en aktiv 

position på bilderna. Vilken typ av aktivitet som de utför analyseras också. En jämförelse 

kommer sedan att göras av fördelningen av män och kvinnor i huvudfokus och om typen av 

aktivitet ändras från år 1905 till 2018. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka 
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skillnader som uppenbarar sig i frågan kring genus i ljuset av aktivitet och passivitet. I 

diskussionsdelen och slutsatsen besvarar vi frågeställningen om vilken historisk utveckling som 

vi kan se när det gäller graden av aktivitet och passivitet.  

 

5.3 Läsartilltal i bild och text 
 

Till sist analyserar vi förekomsten och framställningen av genus i text och bildtext. I vår 

textanalys och resultat operationaliseras en metod där vi i tabeller med olika kategorier utgår 

från Edlund, Yvonne Hirdman och Liljestrands språkliga teorier. Edlunds teorier angående 

kvinnlig och manlig samtalsstil kommer att ingå under kategorierna kvinnlig och manlig 

stereotyp. Yvonne Hirdmans teorier om den naturliga ordningen, isärhållandet av manligt och 

kvinnligt samt genuskontraktet kommer också att ingå under kategorierna kvinnlig och manlig 

stereotyp. Om någon av reklamannonserna gestaltar manlig eller kvinnlig stereotyp på ett sätt 

som kan förklaras av Edlund eller Hirdmans teorier kommer reklamannonsen hamna i kategorin 

kvinnlig stereotyp, manlig stereotyp eller kvinnlig och manlig stereotyp. Metoden används för 

att undersöka huruvida annonstexternas innehåll stämmer överens med de stereotypa 

föreställningar om manligt och kvinnligt som finns i samhället och som beskrivs av Edlund och 

Hirdman.  

 Från Liljestrands forskning om annonsspråk har följande underkategorier använts: smicker, 

direktadress, exklusivitet, erotisk framgång, omtyckthet och målgruppsinriktning. Om 

reklamannonserna berör någon av ovanstående kategorier placeras reklamannonstexterna under 

dessa kategorier. När det gäller textanalysen, manligt, kvinnligt samt manligt och kvinnligt har 

tre olika tabeller gjorts. Vi kategoriserar läsartilltal i bild och text enligt följande. Om 

reklamannonstexten har ord som är typiska beskrivningar för det manliga könet exempelvis 

han, honom, make, man, herre och far hamnar reklamannonsen i den manliga tabellen. Ifall 

reklamannonstexten har ord som är typiska beskrivningar för det kvinnliga könet exempelvis 

hon, henne, fru, maka, mor, kvinna och hustru  hamnar reklamannonsen i den kvinnliga 

tabellen. Om reklamannonstexten handlar om båda könen hamnar reklamannonstexten i 

tabellen för både manligt och kvinnligt. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka 

skillnader som avslöjas när det gäller genus i läsartilltal. Frågeställningen om vilken historisk 

utveckling vi kan se när det gäller läsartilltal besvaras i diskussionsdelen.  
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6. Material, urval och avgränsning  

 

För att avgränsa vårt arbete har vi valt att begränsa vårt undersökningsmaterial till endast en 

tidning. Tidningen som vi har valt är Svenska Dagbladet. Valet föll sig enkelt i vårt tycke, 

eftersom vi ville granska reklamannonserna i en tidning som når ut till många läsare. Svenska 

Dagbladet är en Stockholmstidning som har ett brett spektrum av läsare. Sett till antalet 

prenumeranter är Svenska Dagbladet Sveriges tredje största tidning. Tidningens upplagor ges 

även ut digitalt vilket gör att den når många människor runt om i Sverige som kan ta del av 

tidningens innehåll. Vi ansåg att Svenska Dagbladet var en bra tidning att undersöka, dels för 

dess storlek och dels för att det finns ett digitalt arkiv vilket underlättar vår undersökning. För 

att ytterligare avgränsa vårt material har vi valt att fokusera på reklamannonser som berör någon 

form av produkt, butik eller tjänst, som exempelvis resor eller bilar. Vi hade kunnat välja att ta 

med yrkesannonser, filmannonser, kontaktannonser eller mäklarannonser men har valt bort 

dessa för att begränsa arbetet. Yrkesannonser och filmannonser var ofta i en egen del i Svenska 

Dagbladet och var för omfattande för att inkludera i vår undersökning.  

 Kontaktannonser valdes bort på grund av annonsernas personliga karaktär och därför att det 

inte fanns någon koppling till vare sig någon butik eller produkt. Annonserna vi har valt att 

granska är reklamannonser i Svenska Dagbladet där kvinnligt, manligt eller båda könen är 

representerade. Konkret innebär det att vi sammanställer reklamannonser där något eller båda 

könen är representerade. En produktundersökning och produktanalys hade givetvis varit 

intressant att göra men är någonting som vi har valt bort för att omfattningen av arbetets 

undersökning inte skulle bli alltför stort. Produktundersökning och produktanalys är intressant, 

men berör inte denna undersökning. Vi har också valt att analysera reklamannonstexter samt 

om kvinnor eller män är aktiva respektive passiva på reklamannonsbilderna.  

7. Resultat 

 

Resultatet presenteras i tre delar som tillsammans svarar på frågan ”Vilken historisk utveckling 

kan vi se gällande genus i Svenska Dagbladets reklamannonser?”. För att besvara huvudfrågan 

presenteras resultatet i tre delar: 1) Genus efter tema där vi undersöker reklamannonsbilder och 

kategoriserar dessa i olika teman. I tre tabeller presenteras fördelningen mellan manligt, 

kvinnligt samt manligt och kvinnligt i de olika temana. Materialet är hämtat från Svenska 

Dagbladets reklamannonser. 2) Graden av aktivitet och passivitet i bilder innebär en 
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undersökning av huruvida män respektive kvinnor i huvudfokus är aktiva eller passiva i 

reklamannonser. I två tabeller presenteras fördelningen mellan manligt och kvinnligt gällande 

aktivitet respektive passivitet. 3) Läsartilltal genom bild och text är en undersökning av hur 

reklamannonsernas text och bilder tillämpas. Texter som inkluderas i undersökningen ska 

innehålla ord som definierar någon av respektive kön, exempelvis ord som är typiskt för något 

genus; han, hon, man, fru, kvinna, man etc. I tre tabeller visas läsartilltal riktat till respektive 

kön eller till båda könen gemensamt med utgångspunkt från Edlunds och Liljestrands 

kategoriseringssystem.  

 

7.1 Genus efter tema 

Tabell 1 - Kvinnligt i bild  

Årtal Skönhet och 

hälsa 

Sport, fritid och 

motor  

Industriprodukter  Kläder Hus och hem Resor, hotell Övrigt Totalsumma 

1905        0 

1925    7 1  1 9 

1945 1   2 1  1 5 

1965 3   1  1 2 7 

1985     2  1 3 

2005    3  4 2 9 

2018 2       2 

Totalt 6   13 4 5 7 35 

Källa: Svenska Dagbladet 

 

Totalt finns det 35 reklamannonsbilder som gestaltar kvinnligt genus. Kategorin kläder är den 

dominerande kategorin för i tabellen ”kvinnligt i bild”. 13 av 35 bilder berör kategorin kläder. 

Sport och fritid samt industriprodukter återfinns inte alls i tabellen. Kategorin kläder var klart 

dominerande 1925 för att sedan inte alls vara lika dominerande 1965, 1985 och 2005. Dessutom 

finns det inga resultat i kategorin kläder 1985 och 2018. Efter kategorin kläder står övrigt som 

den mest dominerande och därefter finns skönhet och hälsa. 6 av 34 bilder berör skönhet och 

hälsa. Rörande resor och hotell redovisas en kraftig ökning under 2005. Från att enbart ha 

nämnts en gång 1965 nämns resor och hotell fyra gånger i 2005 års upplaga. När det gäller årtal 
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är 1925 och 2005 de årtal med flest reklamannonser, med respektive nio reklamannonser. 

Närmast i antal annonser ligger 1965 med sju reklamannonser.  

 

Tabell 2 - Manligt i bild 

 

Årtal Skönhet och 

hälsa 

Sport, fritid och 

motor  

Industriprodukter  Kläder Hus och hem Resor, hotell Övrigt Totalsumma 

1905  1  1   1 3 

1925  2  7 1  1 11 

1945 1  1     2 

1965 1 2 2     5 

1985  2     1 3 

2005 1   2  2 1 6 

2018 2     1 1 4 

Totalt 5 7 3 10 1 3 5 34 

 

Källa: Svenska Dagbladet 

 

Totalt finns det 34 reklamannonsbilder som gestaltar manligt genus. Av dessa är kläder den 

kategori som har mest reklamannonser, 10 av 34.  I de tio reklamannonser som innehöll kläder 

återfanns sju av dessa under året 1925. Kategorin sport, fritid och motor innehöll 

reklamannonser 1905, 1925, 1965. 1945, 2005 och 2018 finns inga reklamannonser alls. Vidare 

innehåller den manliga tabellen någon reklamannons i varje kategori. Kategorin resor och hotell 

börjar inte gälla innan 2000-talet. Den minst dominerande kategorin är hus och hem. I kategorin 

hus och hem finns enbart en reklamannons från 1925. Årtalet 1925 är klart dominerande med 

10 reklamannonser. Nästa årtal som ligger närmast 1925 i antal reklamannonser är 2005 med 

sex annonser.  

Tabell 3 - Kvinnligt och manligt i bild 

Årtal Skönhet och 

hälsa 

Sport, fritid och 

motor  

Industriprodukter  Kläder Hus och hem Resor, hotell Övrigt Totalsumma 

1905    1    1 

1925     1   1 
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1945        0 

1965  1  1    2 

1985  1  1 1   3 

2005    1 2 2 2 7 

2018  1    1  2 

Totalt  3  4 3 3 3 16 

 

Källa: Svenska Dagbladet 

 

I tabellen för manligt och kvinnligt redogörs en reklamannons i kategorin kläder år 1905. 1925 

finns enbart en reklamannons i hus och hem. 1945 framgår inga resultat. 1965 återges en 

reklamannons i sport, fritid och motor samt en reklamannons i kläder. När det gäller 1985 

förekommer en reklamannons i sport, fritid och motor, en i kläder samt en i hus och hem. År 

2005 finns en reklamannons i kategorin kläder, två i resor och hotell medan tre återges i övrigt. 

2018 har en reklamannons placerats i sport, fritid och motor samt en i resor och hotell. De olika 

kategorierna är snarlika men den dominerande kategorin är kläder som har totalt 4 

reklamannonser. Årtalet 2005 dominerande med sju reklamannonser. Kategorierna skönhet och 

hälsa och industriprodukter saknar helt några reklamannonser kring de aktuella årtalen. 

Majoriteten av reklamannonserna som vi har funnit är från år 1965 och framåt. Före 1965 fann 

vi totalt bara två av sexton reklamannonser.  

7.1.1 Analysexempel från genus efter tema 

 

1905 F3 

 

Reklamannonsen från 1905 (figur 3) visar sex män sittande i en bil. Ingen kvinna syns i bilden. 

Bilden är kategoriserad i kategorin sport, fritid och motor med anledningen av att det är en 

bilreklam. I Yvonne Hirdman (2001) förklaras den naturliga ordningen som att kvinnans 

ständiga plats är i hemmet.38 I linje med den här teorin sitter heller ingen kvinna i bilen, utan 

enbart män. Utifrån Hirdmans teori om att männen ska vara försörjare för familjen kan man 

analysera en annan aspekt av varför just männen är i bilen.39 Som försörjare av familjen skulle 

                                                 
38 Yvonne Hirdman, 2001, s. 81. 
39 Yvonne Hirdman, 2001, s. 81. 
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det också kunna vara möjligt att männen sköter viktiga beslut kring ekonomin. Därför blir det 

också logiskt varför männen testar bilen och inte någon kvinna. Yvonne Hirdman förklarar att 

kvinnliga respektive manliga normer byggs upp genom att hålla isär manligt och kvinnligt. 

Isärhållandet av manligt och kvinnligt finns enligt Hirdman överallt. På så vis struktureras 

egenskaper, platser och sysslor. Utifrån den här teorin kan bilen kopplas till att vara en plats 

och syssla för män.40 Män är på bilutställning och män kör bil. Kvinnan gör inte det. Någonting 

som även passar in här och som Yvonne Hirdman diskuterar är genuskontrakten. 

Genuskontrakten handlar om hur män respektive kvinnor förväntas uppträda gentemot 

varandra. Genuskontraktet handlar även om olika områden som exempelvis vilka redskap som 

tillhör vem.41 Redskapet bilen tillhör männen i fallet med männen i bilen.  

 

1925 F6  

 

Reklamannonsen från 1905 (figur 6) visar två män som spelar tennis. Bilden är kategoriserad i 

sport, fritid och motor med anledningen till att den berör sport genom att annonsen gör reklam 

för tennis. I Anja Hirdmans (2001) undersökning diskuteras mäns sportintresse. Män analyseras 

här som sportintresserade och med en liten lust att tala om känslor.42  Med hänvisning till typen 

av forskning skulle det kunna vara en förklaring att 1925 figur 6 reklamannons innehåller män 

och inte kvinnor. Återigen kan Yvonne Hirdmans teori om isärhållandet och genuskontraktet 

tillämpas i denna analys. Genom att hålla isär manligt och kvinnligt struktureras egenskaper, 

platser och sysslor.43 Mot bakgrund av denna teori kan tennisbanan kopplas till att vara en plats 

och syssla för män. Män är på tennisbanor och spelar tennis medan kvinnan inte är på 

tennisbanor och på så vis inte spelar tennis. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om 

genuskontraktet och att män respektive kvinnor har olika redskap kan man också analysera att 

redskapet tennis i denna annonsreklam tillhör männen.44  

 

 

 

 

                                                 
40 Yvonne Hirdman, 2012, s. 460. 
41 Yvonne Hirdman, 2012, s. 462-63. 
42 Anja Hirdman, s. 208.  
43 Yvonne Hirdman, 2012, s. 460. 
44 Yvonne Hirdman, 2012, s. 462-63.  
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1945 F28 

 

Reklamannonsen från 1945 (figur 28) visar en kvinna som håller i en parfymflaska. Domänen 

för den här annonsreklamen är skönhet och hälsa. Parfymen riktar sig till temat skönhet och 

inte till hälsa på grund av att parfymen ska göra kvinnan åtråvärd. Enligt Bordo är 

kvinnoidealet, med en slank figur, djupt rotad i vårt samhälle. Det anses som kvinnligt med en 

sådan figur. Den här teorin berör skönhet och yta.45 Parfymreklamen går i linje med detta. 

Parfymen ska göra kvinnan ännu mer åtråvärd. På bilden ser man dessutom en kvinna vars figur 

väcker föreställningar till det slanka kvinnoidealet. I Anja Hirdmans undersökning framgår det 

att kvinnlighet är synonymt med en kroppslig karriär som är centrerad och uppbyggd i relation 

till olika skönhetsritualer. Idén om femininitet är någonting som kontinuerligt krävs förbättring 

med hjälp av olika produkter.46 Med utgångspunkt i Anja Hirdmans studie kan parfymen ses 

som en hjälp till att komma närmare det kvinnliga idealet.  

 

1965 F34  

 

Reklamannonsen från 1965 (figur 34) visar en kvinna som gör reklam för ett bantningspiller. 

Ingen man syns i bild. Bilden är kategoriserad som skönhet och hälsa. Annonsreklamen 

anspelar på skönhet genom att åberopa en slank kvinnofigur för kvinnan. Enligt Bordo är detta 

ett typiskt feminint kroppsideal. Den kvinnliga och slanka kroppen symboliserar framgång.47 

Bordo pekar också på att intresset för bantning därför inte är något nytt för kvinnor. Sedan 

senviktoriansk tid har kvinnorna enligt Bordo vägt sig för att nå den framgång som ett snyggt 

kvinnoideal kunde skapa.48 Mot bakgrund av Bordos teorier är det inte konstigt att det 1965 

fortfarande görs annonsreklam för bantningspiller. Givetvis kan bantningspiller även användas 

av män men kvinnans figur i annonsreklamen ligger i linje med det typiska slanka kvinnoidealet 

och signalerar att reklamen är riktad till kvinnor.  

 

 

 

 

                                                 
45 Bordo, s. 14.  
46 Anja Hirdman, s. 202. 
47 Bordo, s. 14.  
48 Bordo, s. 3. 
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1985 F52 

 

Reklamannonsen från 1985 (figur 52) visar en kvinna som håller i en spade. Reklamannonsen 

gör reklam för trädgårdsredskap. Varför vi ser en kvinna och inte en man kan ha sin förklaring 

i Yvonne Hirdmans teori om den naturliga ordningen, isärhållandet av manligt och kvinnligt 

och genuskontrakten. Mannen är försörjare och tar hand om det som finns utanför hemmet 

medan kvinnan ska ta hand om hemmet.49 Egenskaper, platser och sysslor struktureras och 

isärhålls så att kvinnliga respektive manliga normer byggs upp, enligt Yvonne Hirdman. Utifrån 

den här teorin kan hemmet kopplas till att vara en plats och syssla för kvinnan.50 Någonting 

som även passar in här och som Yvonne Hirdman nämner är genuskontrakten. Förutom att 

genuskontrakten handlar om hur män respektive kvinnor ska uppträda gentemot varandra ingår 

även olika redskap för respektive kön.51 I reklamannonsen framgår det att trädgårdsredskapet 

är ett redskap för kvinnan.  

 

2005 F61  

 

Reklamannonsen från 2005 (figur 61) visar en kvinna som gör reklam för kläder. Återigen för 

kvinnans figur på annonsreklamen tankarna till Bordos teori om det slanka kvinnoidealet. Anja 

Hirdman (2001) återger i sin undersökning att kvinnans blick nästan alltid är riktad mot läsaren 

vilket enligt Hirdman understryker hennes inbjudande funktion för läsaren. I linje med 

Hirdmans teori blickar kvinnan i figur 61 rakt mot läsaren.52  I Anja Hirdmans undersökning 

framgår det också att kvinnlighet är synonymt med en kroppslig karriär och den har ett tydligt 

samband med olika skönhetsritualer. Idén om femininitet är alltså någonting som kontinuerligt 

kräver förbättringar med hjälp av olika produkter.53 Annonsreklamens kläder ligger i linje med 

den här teorin. Kläderna är skönhetsprodukten och om en kvinna köper dessa kläder kommer 

hon närmare det kvinnliga idealet.  

 

 

 

 

                                                 
49 Yvonne Hirdman, 2001, s. 81. 
50 Yvonne Hirdman, 2012, s .460. 
51 Yvonne Hirdman, 2012, s. 462-63.  
52 Anja Hirdman, s. 88. 
53 Anja Hirdman, s. 202. 



 22 

2018 F76 

 

Reklamannonsen från 2018 (figur 76) visar en kvinna som håller för sin mun. Annonsen gör 

reklam för tandblekning. Anja Hirdmans pekar i sin undersökning på att kvinnans kroppsideal 

och karriär bygger på hur hennes utseende är representerat. För att nå framgång på ett personligt 

plan och i sin karriär ska kvinnan använda sig av olika skönhetsprodukter.54 Reklamannonsen 

(figur 76) antyder att kvinnan inte vill eller vågar le för att hennes munhygien inte är i den 

standard som samhället kräver av en kvinna. Om kvinnan däremot använder produkten blir 

hennes utsikter genast mycket ljusare. I likhet med Anja Hirdman (2001) undersökning blickar 

även kvinnan direkt in i kameran.55 

 

7.2 Graden av aktivitet och passivitet i bilder  
 

Tabell 4 - Manlig grad av aktivitet och passivitet i bilder 

Årtal  Aktiva Passiva 

1905 2  

1925 5 3 

1945 2 1 

1965 6  

1985 2  

2005 2 2 

2018 3  

Totalt 22 6 

 

Totalt finns det 22 reklamannonsbilder där männen är aktiva respektive 6 annonsbilder där 

männen är passiva. Det årtal där mest aktiva reklamannonser förekom är 1965. De år med minst 

aktiva reklamannonser är 1905, 1945, 1985 och 2005 som endast innehöll två reklamannonser 

vardera. Åren 1905, 1965, 1985 och 2018 innehöll inga passiva annonser alls. Det år med mest 

passiva reklamannonser var 1925. I tabellen återfinns aktiva reklamannonser vid varje årtal som 

undersökts.  

 

                                                 
54 Anja Hirdman, s. 202. 
55 Anja Hirdman, s. 88. 
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Tabell 5 - Kvinnlig grad av aktivitet och passivitet i bilder 

Årtal  Aktiva Passiva 

1905   

1925 3 1 

1945  2 

1965 4 3 

1985 2  

2005 2 3 

2018 1 1 

Totalt 12 10 

 
 

Totalt finns det 12 reklamannonser som kategoriseras under kategorin aktiva och 10 

reklamannonser som kategoriseras under kategorin passiva. Det årtal som det fanns flest 

annonsbilder där kvinnor var aktiva var 1965. Årtalet 1965 var tillsammans med 2005 

dominerande till antalet passiva bilder. Årtalet 1905 fanns inga reklamannonser att kategorisera 

till denna tabell. 1985 innehöll inga passiva reklamannonser medan 1945 inte innehöll några 

aktiva reklamannonser. År 2018 innehöll enbart en annonsbild inom respektive kategori.  

 

7.2.1 Analysexempel från reklamannonsbilder - aktivitet och passivitet  

 

1905 F4  

 

Reklamannonsen från 1905 (figur 4) visar en man som drar i ett lejon. Mannen är högst aktiv. 

I Anja Hirdmans undersökning framgår det att mannens livsstil är spännande, nonchalant och 

präglas av en farlig tillvaro.56  En man som håller och tyglar ett lejon stämmer överens med 

denna tillvaro som Anja Hirdman beskriver.  

 

1925 F17  

 

Reklamannonsen från 1925 (figur 17) visar en kvinna på bilden. På bilden håller hon en trasa 

som hon viftar med över sitt huvud. Kvinnan ses därför som aktiv. Att kvinnan är aktiv under 

                                                 
56 Anja Hirdman, s. 75. 
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den här domänen bör ha sina rötter i Yvonne Hirdmans teori om den naturliga ordningen och 

genuskontraktet. På bilden åker kvinnan i luften på en förpackning av tvättmedlet Rinso. 

Kvinnan tar hand om hemmet och bilden och annonsreklamen anspelar på att hemmet ska bli 

rent.57 Utifrån Yvonne Hirdmans teori (2012) om kvinnliga respektive manliga normer som 

skapas med isärhållning av manligt och kvinnligt och får som följd att egenskaper, platser och 

sysslor struktureras efter det, kan tvättmedlet kopplas till att vara en plats och syssla för 

kvinnan.58 Yvonne Hirdmans teori gällande olika område och redskap passar även in här. 

Redskapet tvättmedlet verkar vara ett redskap som är menat för kvinnan.59 

 

1945 F24  

 

Reklamannonsen från 1945 (figur 24) visar en man i huvudfokus som läser ett testamente 

angående en livförsäkring. I bakgrunden visas en kvinna och ett barn. Varför mannen är i 

huvudfokus och varför kvinnan är i bakgrunden stämmer överens med Yvonne Hirdmans teori 

om den naturliga ordningen.60 Här tar mannen hand om sin familj medan familjen figurerar i 

bakgrunden. Mannen i huvudfokus är aktiv genom att han tecknar en livförsäkring. Vi har inte 

kategoriserat kvinnan men på bilden syns tydligt att kvinnan tar hand om barnet genom sitt 

korta fysiska avstånd till barnet.  

 

1965 F37 

 

Reklamannonsen från 1965 (figur 37) visar en huvudperson, en man som målar en båt på bilden. 

Mannen är högst aktiv, han lackerar båten. I Fremers resultat framgår det att män i reklamfilmer 

år 1957 är mer aktiva i vissa domäner. Exempelvis monterar män ihop hemmets inköpta 

produkter medan kvinnor brukar produkten. Reklamerna förhåller sig dessutom ganska 

könsinriktade. Hårspray är exempelvis inriktade till kvinnor och reklamer som handlar om bilar 

eller försäkringar är riktade till män.61 Om vi lägger in ett annat motorfordon som båtar stämmer 

det överens med vilken domän som mannen i det här fallet är aktiv inom. Genom att hålla isär 

manligt och kvinnligt skapas kvinnliga och manliga normer, enligt Yvonne Hirdman. På så vis 

                                                 
57 Yvonne Hirdman, 2001, s. 81. 
58 Yvonne Hirdman, 2012, s. 460. 
59 Yvonne Hirdman, 2012, s. 462-63. 
60 Yvonne Hirdman, 2001, s. 81. 
61 Fremer, s. 102. 
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struktureras även egenskaper, platser och sysslor.62 Mot bakgrund av Yvonne Hirdmans teori 

kan båten kopplas till att vara en plats och syssla för mannen. Yvonne Hirdman tar också upp 

att respektive kön har olika redskap.63 I reklamannonsen framgår det att redskapet båten tillhör 

mannen.  

 

1985 F48 

 

Reklamannonsen från 1985 (figur 48) visar en man som spelar golf. Eftersom mannen på bilden 

utför en sport är han i stor utsträckning aktiv. Även när det gäller denna reklamannons ser vi 

ett samband med Anja Hirdmans (2001) forskning i avseendet att män förknippas med sport.64 

Det skulle kunna vara en förklaring till varför annonsen riktar sig till män snarare än kvinnor 

och att bilden förankras med en aktiv man. 

 

2005 F55 

 

Reklamannonsen från 2005 (figur 55) visar en kvinna som poserar för underkläder. Kvinnan 

som är i huvudfokus är kategoriserad som passiv eftersom hon enbart visar upp sig på bilden. 

En koppling kan göras till Bordos teori om den slanka kvinnokroppen betydelse för framgång 

i dagens samhälle. 65 Detta kan vara en orsak till att bilden i reklamannonsen dels är passiv och 

dels för att annonsen riktar sig till samtidens ideal kring hur en kvinna ska se ut och agera. 

 

2018 F78  

 

Reklamannonsen från 2018 (figur 78) visar en man med cykelkläder. Genom mannens kläder 

och mannens kroppsställning ger bilden en föreställning om att mannen cyklar vilket ger 

resultatet av att han är aktiv. Annonsreklamen gör reklam för hörseltest. Cykelkläderna kan 

kopplas ihop med det manliga sportintresset som lyfts fram i Anja Hirdmans studie (2001).66 

 

                                                 
62 Yvonne Hirdman, 2012, s. 460. 
63 Yvonne Hirdman, 2012, s. 462-63.  
64 Anja Hirdman, s. 208. 
65 Bordo, s. 14. 
66 Anja Hirdman, s. 208.  
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7.3 Läsartilltal genom bild och text  
 

Tabell 6 - Manligt läsartilltal 

Årtal Smicker Direktadress Exklusivitet  Erotisk 

framgång 

Omtyckthet Målgrupp Manlig 

stereotyp 

Kvinnlig 

stereotyp  

Manlig + 

kvinnlig 

stereotyp 

Övrigt 

1905           

1925 T6     T1, T6   T5  

1945           

1965           

1985           

2005           

2018           

 
Källa: Svenska Dagbladet 

Anm: T1= Text 1, T6= Text 6, T5= Text 5 

I tabellen för manligt finns det enbart tre texter, T1, T5 och T6 som kan placeras in i kategorier. 

T6 är från årtal 1925 och placeras in i två kategorier, smicker och målgrupp. T1 är också 1925 

men hamnar enbart i kategorin målgrupp. Likaså är T5 från 1925 och placeras in i manlig och 

kvinnlig stereotyp. Vidare finns det inga resultat från 1945-2018 när det gäller annonstexter för 

den manliga tabellen.   

 

Tabell 7  - Kvinnligt läsartilltal   

Årtal Smicker Direktadress Exklusivitet  Erotisk 

framgång 

Omtyckthet Målgrupp Manlig 

stereotyp 

Kvinnlig 

stereotyp  

Manlig + 

kvinnlig 

stereotyp 

Övrigt 

1905           

1925  T4  T4 T3 T3 T3  T3 T9 T2 

1945 T7  T7   T7, T8     

1965      T10     

1985           

2005           
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2018           

 
Källa: Svenska Dagbladet 

Anm: T2=Text 2, T3=Text 3, T4=Text 4, T7=Text 7 T8= Text 8, T9= Text 9, T10= Text 10 

 

 

I den kvinnliga tabellen placeras sju texter in i kategorier. Under årtalet 1905 framgår inga 

resultat. Däremot finns det resultat från 1925. T3 placeras in under smicker, erotisk framgång, 

omtyckthet och målgrupp. T4 återfinns i kategorin exklusivitet och smicker medan T2 hamnar 

i kategorin övrigt. Årtalet 1945 inordnas T7 i kategorierna smicker, erotisk framgång och 

målgrupp. T8 enbart hamnar enbart i kategorin målgrupp. T10 är från 1965 och återfinns i 

kategorin målgrupp. Därefter framgår inga resultat för annonstexter i den kvinnliga tabellen 

från 1985-2018.  

 

Tabell 8 - Kvinnligt och manligt läsartilltal 

Årtal Smicker Direktadress Exklusivitet  Erotisk 

framgång 

Omtyckthet Målgrupp Manlig 

stereotyp 

Kvinnlig 

stereotyp  

Manlig + 

kvinnlig 

stereotyp 

Övrigt 

1905           

1925           

1945 T11  T11        

1965           

1985      T12     

2005           

2018           

 
Källa: Svenska Dagbladet 

Anm: T11= Text 11, T12= Text 12 

I Kategorin för manligt + kvinnligt finns det inga resultat att rapportera år 1905. Däremot 

placeras T5 in under kategorin manlig + kvinnlig stereotyp år 1925. År 1945 återfinns T11 i 

kategorierna exklusivitet och smicker. T12 påträffas år 1985 i kategorin målgrupp. Åren 2005 

och 2018 har inga resultat att redovisa.  
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7.3.1 Analysexempel från läsartilltal  

 

1925 T2 

 

I reklamannonsen från 1925 (text 2) står det tydligt att “damerna tycka om den”. På 

annonsreklamen finns en alkoholflaska vid namn Bols och på bilden syns en kvinna som i en 

hand håller i ett glas och den andra för sin mun. Den här texten är problematisk. Vi kategoriserar 

annonstexten  i kvinnligt eftersom texten innehåller “damerna tycker om den”. D.v.s. ordet 

”damerna” är för oss avgörande vid den här kategoriseringen. Konkret kan vara att damerna 

tycker om drycken men det kan likväl vara sexualiserande och anspela på att det händer 

någonting med damerna när drycken förtärs. Vi kategoriserade därför texten i övrigt. Ifall texten 

skulle kunna anspela på sexualitet skulle vi kunna kategorisera den i erotisk framgång men då 

framstår problematiken, erotisk framgång för vem?  

1925 T3   

 

I reklamannonsen från 1925 (text 3) står det “Att äga proportionerligt gestalt och behaglig figur 

är varje sann kvinnas naturligt och instinktiva önskan, och det är mycket på sin korsett hon 

förtröstar, då det gäller denna feminina fulländning. Den lyckligaste samverkan mellan natur 

och konst kan endast vara den intagande charm som utvecklas av en välklädd kvinna med 

fulländad figur, huvudsakligen åstadkommen av korsetten.” I texten står det precis vad en 

kvinnas naturliga önskan är. Här är fokus på kvinnofiguren och texten anspelar på en feminin 

fulländning genom korsetten. Korsetten ska framhäva det kvinnliga, slanka idealet. Enligt 

Bordo är detta ett typiskt feminint kroppsideal. Den kvinnliga och slanka kroppen symboliserar 

framgång.67 Den här texten kategoriseras i kategorierna, målgrupp, erotisk framgång och i 

omtyckthet. Målgruppen är enkel eftersom korsetten vänder sig till kvinnor. Texten 

kategoriseras i omtyckthet på grund av att texten hävdar att en kvinna får feminin fulländning 

med korsetten och genom denna fulländning blir också kvinna omtyckt enligt texten.  

     Erotisk framgång är egentligen liknande omtyckthet. Genom korsetten når kvinnan sin 

feminina fulländning och på så vis blir kvinnan attraktiv och genom attraktion når också 

kvinnan erotisk framgång. I likhet med Anja Hirdmans studie blir kvinnan i denna position 

objektifierad av män. Kvinnan framställs som ett erotiskt begär för den manliga blicken, vilket 
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leder till varför texterna i reklamannonserna anspelar på utseende och ett propert yttre.68 “Att 

äga proportionerligt gestalt och behaglig figur är varje sann kvinnas naturligt och instinktiva 

önskan, och det är mycket på sin korsett hon förtröstar, då det gäller denna feminina 

fulländning. Den lyckligaste samverkan mellan natur och konst kan endast vara den intagande 

charm som utvecklas av en välklädd kvinna med fulländad figur, huvudsakligen åstadkommen 

av korsetten.“  

1925 T5  

 

I reklamannonsen från 1925 (text 5) står det “En livförsäkring avser att skydda de efterlevande 

om familjefadern faller ifrån”. Bilden visar en man som sitter vid sitt skrivbord och arbetar med 

livförsäkringen. I bakgrunden leker ett barn medan modern sitter och stickar. Texten kan 

kopplas till Yvonne Hirdmans teori om den naturliga ordningen med mannen som försörjare 

och kvinnan som underordnad och barnafödare.69 Om familjefadern faller ifrån klarar sig inte 

familjen. Det är familjefadern som tar hand om familjen ekonomiskt. Livförsäkringen är därför 

viktig. Texten och bilden stämmer enligt Hirdmans teori in på både den kvinnliga och den 

manliga stereotypen. Mannen är enligt Edlunds teori orienterad mot samhället. Han har makt 

och status och arbetar med livförsäkringen, medan kvinnan är orienterad mot den privata sfären 

och i fysisk närhet till barnet. 70 

1965 T9 

 

I reklamannonsen från 1965 (text 9) visar bilden en bil och till bilden finns en större text. 

Rubriken lyder “Tänk om en Volkswagen kunde tala”. I texten som följer har följande utdrag 

analyserats. “Eller när man kom hem från semesterresan genom hela Europa. Och frun sa: Tänk 

vad bra den har gått och så fin service vi fick överallt. Och föraren sa: Så långt vi har åkt och 

så billigt det blev.” Vi kan dra kopplingar mellan denna reklamannons och genusordningen 

eftersom mannen är den som kör och kvinnan är passagerare. Den här tabellen är kategoriserad 

inom den kvinnliga tabellen med anledning av att ordet fru används. Trots detta gör vi 

antagandet att bilreklamen riktar sig till män eftersom reklamannonsen anspelar på att mannen 

är föraren. Därför kan vi också dra en koppling till Fremers resultat av annonsreklamer från 

1957 där Fremer menar att annonsreklamer i hennes studie är könsstereotypiska. Exempelvis 
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är bilreklamer ofta riktade till män.71  Med utgångspunkt i denna studie kan vi anta att mannen 

är chaufför och kvinnan är passagerare. Givetvis kan föraren egentligen vara en kvinna som är 

tillsammans med en annan kvinna. Men med tanke på de teorier som går i linje med denna 

reklamannons samt den historiska kontexten känns inte det troligt att föraren är en kvinna.  

8. Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att undersöka den historiska utvecklingen av genus i Svenska 

Dagbladet:s reklamannonser. Reklamannonser från ett specifikt datum valdes ut (det datum vi 

påbörjade uppsatsen), den 30:e april, med 20 års mellanrum. De första reklamannonserna 

kommer således från den 30:e april 1905 och de sista från samma datum år 2018. För att besvara 

huvudfrågan presenteras och analyseras materialet i tre delar.  

 

8.1 Genus efter tema  
 

Angående genus efter tema i bilder framkommer en viss historisk utveckling. En viss förändring 

av fördelningen mellan olika teman kan ses genom åren. Exempelvis förekommer kvinnor i 

temat kläder oftare år 1925 än år 2005 och 2018. I temat hus och hem ser man en utveckling 

där kvinnor från att tidigare ha förekommit, om än inte så ofta, inte alls förekommer under 

2000-talet. Istället förekommer kvinnan på 2000-talet i denna kategori (se tabell 3) oftare med 

en man. Vi kan med större säkerhet yttra oss om att kvinnor än idag förekommer i 

reklamannonser angående temat skönhet och hälsa. En tydlig utveckling sker inom temat resor 

och hotell där kvinnors förekomst i reklamannonserna ökar under 2000-talet. Vi kan också 

konstatera att kvinnor inte förekommer någon gång i de teman som generellt anses vara mer 

”manliga” som sport, fritid och motor och industriprodukter. Däremot kan vi se en utveckling 

från år 1965 och framåt där kvinnor kan synas i sport, fritid och motor tillsammans med en man 

(se tabell 3). 

 Vad gäller mäns förekomst i de olika teman kan vi se en historisk utveckling där män går 

från att tidigare årtal förekomma mer frekvent i temat sport, fritid och motor till att inte alls 

förekomma på 2000-talet. En liknande utveckling kan ses inom temat industriprodukter där 

män inte förekommer i dessa reklamannonser från år 1985 och framåt. Historiskt förekommer 

män genomgående relativt sällan i reklamannonser kring skönhet och hälsa, om än något oftare 
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år 2018. Män förekommer oftare i temat kläder under tidigt 1900-tal än i senare årtal. En annan 

historisk förändring är att män inte alls förekommer i reklamannonser inom temat resor och 

hotell förrän på 2000-talet. I teman som generellt anses vara ”kvinnliga”, exempelvis hus och 

hem förekommer män enbart en gång, år 1925. Däremot ser vi att män kan förekomma i temat 

hus och hem såväl år 1925 som 1985 och 2005 tillsammans med en kvinna (se tabell 3). 

 I reklamannonser där både män och kvinnor förekommer tillsammans kan vi se att antalet 

reklamannonser i temat kläder är relativt oförändrat genom åren. Gällande temat resor och 

hotell förkommer inte kvinnor och män i reklamannonser tillsammans förrän 2005. Skönhet och 

hälsa och industriprodukter är teman där män och kvinnor aldrig förekommer tillsammans.  

 Två dominerande kategorier framgår i den kvinnliga tabellen, kläder samt skönhet och hälsa. 

Dominansen av dessa kategorier kan bero på det kvinnliga idealet som Bordo hänvisar till men 

det kan också bero på de skönhetsritualer som Anja Hirdman pekar på. Definitionen av 

kvinnoidealet är en slank figur. Med en slank figur uppnår kvinnan skönhet. Kvinnoidealet 

handlar enligt Bordo om yta vilket är signifikativt med vår kategori skönhet. I Anja Hirdmans 

studie framgår det att kvinnlighet ligger i linje med en livslång kroppslig karriär. Denna 

kroppsliga karriär är uppbyggd med olika skönhetsritualer. Femininitet är någonting som hela 

tiden måste utvecklas med hjälp av diverse produkter. Mot bakgrund av Anja Hirdmans studie 

kan kläder samt produkter i kategorin skönhet och hälsa ses som en hjälp till att komma närmare 

det kvinnliga idealet.72 

 De största kategorierna för män var kategorierna kläder och sport, fritid och motor. Kläder 

ligger i linje med den kategorin som var störst inom den kvinnliga tabellen. Varför kläder är 

den största kategorin är något svårare att analysera. Möjligtvis kan detta förklaras med hjälp av  

Edlunds teorier om den manliga samtalsstilen som berör samhälle, makt och status.73 I sådana 

fall kan det ses som att kläderna ökar männens makt och status och därför också den kategorin 

som är dominerande. Gällande sport, fritid och motor ligger två förklaringar i Fremers och Anja 

Hirdmans undersökningar. I Fremers undersökning framgår det att reklamerna förhåller sig 

könsinriktade. Reklamer som handlar om exempelvis bilar eller försäkringar är riktade till 

män.74 Motor kategoriseras som alla fordon som berör motor vilket inkluderar exempelvis bilar. 

När det gäller sport konkretiseras mäns sportintresse i Anja Hirdmans studie. Män beskrivs som 
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sportintresserade.75 Med Anja Hirdmans undersökning som bakgrund skulle det kunna vara en 

förklaring till varför sport, fritid och motor är den näst största kategorin när det gäller män.  

 Varför kvinnor inte är representerade i kategorin industriprodukter kan förklaras med 

Yvonne Hirdmans teorier om den naturliga ordningen, isärhållande och genuskontraktet. I 

kategorin industriprodukter inkluderas reklamannonser som berör arbete. Med Yvonne 

Hirdmans teorier i bakgrunden kan det därför vara logiskt att den här domänen enbart är inriktad 

till män och inte kvinnor. Det är män som arbetar. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori 

om manligt och kvinnligt isärhållande blir det också logiskt att kvinnor inte figurerar i kategorin 

industriprodukter. Yvonne Hirdman förklarar att kvinnliga respektive manliga normer skapas 

genom isärhållande av manligt och kvinnligt. Eftersom även egenskaper, platser och sysslor 

struktureras kan industriprodukter kopplas till att vara en plats och syssla för män.76 Med hjälp 

av  Yvonne Hirdmans teori om att män respektive kvinnor har olika redskap kan vi i detta arbete 

konstatera att redskap som industriprodukter tillhör män.77 En tänkbar förklaring till att 

reklamannonser som berör industriprodukter enbart påträffas 1945 och 1965 är den historiska 

kontexten. Industrier i Sverige fick ordentlig fart i efterdyningarna av andra världskriget. 

Industrin växte sig stark i Sverige tack vare ett sönderbombat Europa. Konsekvensen blev att 

arbeten inom industrin ökade explosionsartat vilket kan ha medfört att reklamannonser som 

berör industrin ökade markant. I takt med att Sverige sakta går ifrån att vara ett industrisamhälle 

till att bli ett IT-samhälle minskade också reklamannonser rörande industriprodukter. 

 Hus och hem var den kategorin som i den manliga tabellen var minst i antal reklamannonser. 

Kopplingar kan återigen dras till Yvonne Hirdmans teorier om den naturliga ordningen, 

ishärhållandet av manligt och kvinnligt samt genuskontraktet. En tänkbar anledning till att män 

är underrepresenterade i den här kategorin kan vara den naturliga ordningen. Yvonne Hirdman 

konstatera med denna teori att förväntningar på männen ligger utanför hemmet. Att kvinnorna 

har ett större antal av reklamannonser i den här kategorin är helt och hållet i linje med Yvonne 

Hirdmans teori om den naturliga ordningen. Kvinnan ska ta hand om hemmet medan mannen 

ska försörja familjen.78 De reklamannonser som återgavs i den manliga tabellen var från 1925. 

Reklamannonsen gestaltade en manlig bagare. Möjligtvis kan man tänka sig att förekomsten i 

den här kategorin med tiden skulle blivit mer jämn mellan kvinnor och män eftersom samhället 

försöker arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Därför kan det vara anmärkningsvärt att just den 
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här kategorin är från 1925. Om vi spekulerar kan en möjlig förklaring vara att bagare år 1925 

var ett yrke som var vanligt för män. Med hänvisning till Larssons studie kan vi bekräfta att 

genusangivelsen i ordet bagare syftar på ett manligt yrke. I Larssons studie framgår det att 

kvinnliga beteckningar slutar på -erska eller -inna medan den maskulina motsatsen som anges 

slutar på -are. Gråterska, tvätterska, diskerska, nopperska och stickerska är exempel på 

kvinnliga beteckningar. Manliga motsvarande beteckningar är, gråtare, tvättare, diskare, 

noppare och stickare.79 

 I den kvinnliga tabellen kan vi se att reklamannonser i den här kategorin avtar från 2005 till 

2018. Istället ser vi att den manliga och kvinnliga tabellen innehar två resultat från 2005 i 

kategorin hus och hem. En förklaring skulle kunna vara att vi har gått mot ett mer jämställt 

samhälle och därför är inte bara kvinnan utan även mannen inkluderad i den här kategorin.  

 I kategorin skönhet och hälsa för manligt måste resultaten problematiseras. Resultatet i sig 

blir någorlunda missvisande eftersom reklamannonserna från 2018 inom skönhet och hälsa för 

männen enbart berör hälsa samt på grund av att reklamannonser från 2005 för skönhet och hälsa 

verkar rikta sig till kvinnor men kategoriseras i den manliga tabellen på grund av att det är en 

manlig hudläkare på bilden. 1945 och 1965 handlar de manliga reklamannonserna om skönhet, 

vilket skulle kunna förklaras med Edlunds teori om makt, status och samhälle.80 Möjligtvis kan 

makt och status ligga i linje med ett bra yttre. Den andra aspekten är den kvinnliga tabellen och 

fokus på skönhet. Jämfört med männen har den kvinnliga tabellen en dominerande faktor inom 

skönheten istället för hälsan. Fokuset här ligger på den kvinnliga ytan och på att sälja produkter 

som kan ta kvinnan närmare det kvinnliga idealet. Bordos teorier om det slanka kvinnoidealet 

ligger nära de reklamannonser som finns i den kvinnliga tabellen.81 Exempelvis finns det 

reklamannonser om korsetter och bantningspiller som ska hjälpa kvinnan att uppnå detta ideal. 

Anja Hirdman poängterar att diverse produkter hjälper kvinnan att uppnå det kvinnliga 

idealet.82 

 Någonting som vi noterade i vår undersökning var mannens kroppsideal. I vår undersökning 

hittade vi exempelvis en reklamannons för tygvävnader där en man tyglade ett lejon. Mannen 

som tyglar ett lejon har en muskulös kropp. Jämför man denna reklamannons med exempelvis 

en reklamannons för bantningspiller blir skillnaderna tydliga. Kvinnoidealet ligger i linje med 
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Bordos teorier om en slank figur medan mansidealet är signifikativt med en stor muskulös 

kropp. 

 

8.2 Graden av aktivitet och passivitet i bilder  
 

Graden av aktivitet och passivitet skiljer sig åt i vår undersökning och ofta framställs kvinnor 

som mer passiva än män i de reklamannonser som undersökts. En utveckling har skett när det 

gäller kvinnors aktivitet i annonsbilderna. Från att inte ha framställts som aktiva tidigare, 

presenteras kvinnor i annonsbilderna från år 1965 som aktiva i varje årtal, dock mest år 1965. 

Kvinnors passivitet i reklamannonser förefaller ha varit relativt konstant genom åren, bortsett 

från en liten ökning av passivitet år 1965 och 2005. Den historiska utvecklingen visar att män 

från år 1985 och framåt inte framställs som lika aktiva i annonsbilder som tidigare årtal. Utifrån 

resultaten i vår undersökning kan vi konstatera att män genom åren varken blivit mer eller 

mindre passiva.  

 I resultatet framgår det att män är mer  aktiva än kvinnor i reklamannonserna och kvinnor 

mer passiva än män i reklamannonserna. Någonting som vi behöver problematisera är 

förekomsten av flera huvudpersoner på bilden. Om vi inte ser någon tydlig person som är i 

huvudfokus har vi valt bort dessa bild för att slippa komplikationer. Det var svårare att bekräfta 

huvudpersonen på bilden när det handlade om kvinnor än vad det var när det handlade om män. 

Tydligheten på vem som var huvudperson var alltså lättare att avgöra när det gällde män. 

Kvinnor förekom i plural i fler reklamannonser än män. Män förekom inte lika ofta tillsammans 

med andra män i reklamannonserna som kvinnor förekom tillsammans med andra kvinnor. 

Totalt sett är kvinnor mer representerade i reklamannonser, med en reklamannons, men i antalet 

annonsbilder gällande graden av aktivitet och passivitet utgör tveksamheten kring 

huvudpersonen i kvinnliga bilder ett problem. På grund av detta är totalen i analysen för graden 

av aktivitet och passivitet 22 bilder för kvinnor och 28 bilder för män.   

 En annan anledning till att kvinnor är mer passiva än män kan vara kvinnoidealet. Kvinnor 

som har en slank figur och har de kroppsliga proportioner som samhällets norm innefattar säljer 

mer produkter.83 Kvinnans roll blir därför mer passiv eftersom hon förväntas att sälja produkter 

med hjälp av sitt utseende. Fokuset på yta och skönhet som ovan beskrivs ligger också i linje 

med Bordos teorier om det kvinnliga idealet samt Anja Hirdmans undersökning om hur kvinnan 

utvecklas mot och närmar sig det fulländade feminina idealet med hjälp av olika produkter.84 
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 Trots detta antagande finns det en problematik med passiviteten. Exempelvis finner vi en 

reklamannons som inriktar sig till utbildning där kvinnans huvud har förstorats på ett 

oproportionerligt vis, vilket skulle kunna stå i konflikt till att kvinnan förväntas sälja produkter 

med hjälp av sitt utseende. Vi ställer oss dock frågande till varför huvudet är förstorat. Är man 

inte ”snygg” om man är smart?  

 Mäns aktivitet i domäner som sport kan förklaras med det sportintresse som Anja Hirdman 

nämner i sin undersökning. I Fremers resultat framgår det att män 1957 är mer aktiva i vissa 

domäner. Som exempel nämns att medan kvinnor är brukare av produkten monterar män ihop 

hemmets inköpta produkter.85 Vi hittar också liknande resultat som Fremer gör i sin 

undersökning. Män spelar exempelvis tennis och golf och lackerar båten samt arbetar med 

byggmaterial.86 

 

8.3 Läsartilltal genom bild och text  
 

Av de reklamannonser vi undersökt kan vi se att reklamtexterna oftare riktar sig till kvinnor 

och mer sällan till män. En historisk utveckling kan ses där män inte förekommer i tabellen 

manligt läsartilltal från år 1945 och från år 1985 framkommer inga resultat där kvinnor tilltalas 

i reklamtexterna. När det gäller den manliga och kvinnliga tabellen framgår inga resultat från 

år 2005. Läsartilltalet till kvinnor berör alla kategorier förutom två medan män endast tilltalas 

genom texter rörande smicker, målgrupp och kvinnlig + manlig stereotyp. Dessförinnan 

framgår endast ett resultat, år 1945. Alltså ser vi att läsartilltalet för män upphör från år 1945 

och framåt och läsartilltalet för kvinnor upphör från år 1985. Däremot finns ett gemensamt 

läsartilltal för män och kvinnor år 1985.  

 Ett tydligt resultat från vår undersökning är avsaknaden av annonstexter i den kvinnliga 

tabellen från 1985 till 2018. Orsaken kan vara att annonsmakarna i sitt språk skriver utifrån ett 

mer jämställt perspektiv eller kanske är mer medvetna i frågan om jämställdhet.  I den manliga 

tabellen är annonstexter enbart representerade under ett årtal, 1925. Det framgår inte tydligt 

varför resultatet visar på detta och vi har ingen teori som kan hjälpa oss i en diskussion om 

varför resultatet ser ut som det gör. Det kan vara en tillfällighet på grund av antalet 

tidningsexemplar som vi har granskat. Kategoriseringen av reklamannonserna kan också ha 

varit avgörande, eftersom vi enbart kategoriserar texter som är tydligt inriktade genom en 
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manlig eller kvinnlig definition exempelvis han, hon eller man, fru. En möjlig anledning till att 

kvinnor är mer representerat i läsartilltal än män skulle kunna vara att tidningarna i sin text är 

mer noggranna att poängtera att produkten är för en kvinna än vad tidningarna är när det handlar 

om en produkt som är för en man.   

 

9. Slutsatser 

 

Svaret på frågan ”vilken historisk utveckling kan vi se gällande genus i Svenska Dagbladets 

reklamannonser?” blir tredelat. För det första har vi funnit att fördelningen av kvinnor och mäns 

separata förekomster inom specifika teman varierar över tid. Inom vissa teman avtar 

dominansen av ”kvinnligt” och ”manligt” där exempelvis kvinnan på 2000-talet slutar 

förekomma i temat hus och hem. Däremot överskrider män och kvinnor inte normerna för 

genus. Ett tydligt exempel är i de teman som generellt anses vara mer ”manliga” som sport, 

fritid och motor och industriprodukter där kvinnan aldrig förekommer utan en man. Likaså kan 

vi se ett tydligt exempel i temat hus och hem som generellt anses vara mer ”kvinnligt” där 

mannen enbart förekommer en gång utan en kvinna.  

 För det andra ser vi att män oftare än kvinnor är aktiva i Svenska Dagbladets 

reklamannonser, medan kvinnor oftare är passiva. Vi finner ingen historisk utveckling där 

kvinnan bryter detta mönster. Antalet annonsbilder där kvinnor är passiva förefaller vara relativt 

konstant genom åren men bilder där kvinnor är aktiva ökar något från år 1965. Män blir mindre 

aktiva i reklamannonser från år 1985 och framåt. Historiskt förefaller mäns passivitet i bilder 

varken öka eller minska. 

 För det tredje ser vi att läsartilltal riktat till män upphör från år 1945. Även för kvinnor 

upphör läsartilltalet men då från år 1985 och framåt. Vad gäller det gemensamma läsartilltalet 

för män och kvinnor upphör detta år 2005. Alltså ser vi en minskning av specifika 

genusdefinitioner i läsartilltal för kvinnor respektive män.  

 

10. Problematik/Avslutande kommentarer  

 

Eftersom urvalet är gjort utifrån ett specifikt datum vart tjugonde år finns det därför också 

brister. För att denna undersökning skulle ha en större validitet skulle också fler datum 

kontrolleras i de berörda åren. Ett datum varje år är egentligen inte representativt för varje årtal 
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och utvecklingen för genus över tid. Därför påverkas också validiteten av vår undersökning. 

För en högre validitet hade det krävts flera datum och möjligtvis en tätare granskning, 

exempelvis vart femte år. För att arbetet inte ska bli godtyckligt har vi valt en sträng 

kategorisering gällande bilder i reklamannonser och annonstexter. Vi har kategoriserat 

annonsbilder i kvinnlig eller manlig tabell eller i en gemensam tabell med manligt och kvinnligt 

beroende på vilket eller vilka kön som är representerade i reklamannonsens bild. Vi har också 

kategoriserat texter beroende på vilket eller vilka kön som är representerade i texten. 

Definitionen för texten har varit ord som definierar kön exempelvis han, hon, man och fru.  

     Den här kategoriseringen har sina brister med tanke på att reklamannonser kan vara 

könsstereotypiska oberoende av om det finns någon bild på något kön eller inte. Annonsbilder 

kan också rikta sig till män eller kvinnor men ändå innehålla en bild på motsatt kön i 

reklamannonsen. Gällande texten kan en text vara könsstereotypisk utan att för den skull 

innehålla ord som definierar kön. Dessa texter kommer i sådana fall inte med i vår 

undersökning. Likväl kan en annonsbild som egentligen riktar sig till kvinnor hamna under 

manlig tabell på grund av att en man finns med på bilden i reklamannonsen. Vår kategorisering 

är bristfällig men inte godtycklig. Trots problematiken kan denna uppsats ändå vara relevant 

för vidare forskning. Denna uppsats hade exempelvis kunnat fungera som bakgrund till en 

annan forskning med tätare datum och årtal. 

11. Sammanfattning och didaktiska implikationer  

 

Syftet med denna undersökning har varit att granska genus och för att undersöka vilken 

historisk utveckling vi kan se gällande genus i Svenska Dagbladets reklamannonser. 

Undersökningen baseras på ett tredelat tema. Våra teman är genus efter tema i annonsbilder, 

graden av aktivitet och passivitet i annonsbilder samt läsartilltal i bild och text.  I resultatet av 

undersökningen framgår skillnader gällande genus i genus efter tema, graden av aktivitet och 

passivitet samt i läsartilltal. Till vår hjälp har vi använt oss av olika teorier och av olika 

undersökningar för att analysera och fastställa resultat vad det gäller genus.   

 Gällande didaktiska implikationer vill vi hänvisa till Skolverkets skrivning om 

svenskämnets syfte nämligen att “undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna 

utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både 

skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl 

det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att 
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eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 

andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.” 87 I Skolverkets skrivning om svenskämnets syfte 

står det också att svenskämnet ska syfta till att utveckla elevernas “förmåga att läsa, arbeta med, 

reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det 

lästa.”88  

 Med tanke på att skolans värdegrund benämner jämställdhet som ett viktigt värde och 

uppdrag ser vi enbart möjligheter med att arbeta på liknande genusorienterande sätt i skolan. 

Mot denna bakgrund föreslår vi att lärare kan låta eleverna arbeta med genus i historiska 

annonsmaterial, likt vår bilaga. Detta arbete hade exempelvis kunnat genomföras i Svenska 1. 

I det centrala innehållet för Svenska 1 står det att svenskämnet ska ta upp dialekter och språklig 

variation som kan ha ett samband med social bakgrund, ålder och kön. Exempelvis hade 

eleverna kunnat undersöka genus i några specifika annonsreklamer från ett specifikt årtal för 

att sedan få göra en jämförelse med några annonsreklamer från idag. I Kvinnorum påpekades 

det att arbetet med genus i skolan idag är nödvändigt. I studien framgick exempelvis att pojkar 

uppmärksammades mer jämfört med flickor och att sexuella trakasserier i skolans värld ökade. 

Med denna vetskap känns det högst lämpligt att arbeta med genus i skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Skolverket, Ämne-Svenska, 2017. 
88 Skolverket, Ämne-Svenska, 2017. 
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