Examensarbete
Ämneslärarutbildning (Gymnasieskolan) Samhällskunskap samt ämnet historia. 300hp

Dammande hemmafruar och föräldralediga
pappor

En tvärvetenskaplig analys av svenskreklam utifrån ett
genus- och jämställdhetsperspektiv mellan åren 19562010

Examensarbete i historia för
ämneslärare gymnasieskolan 15hp
2019-02-19
Maja Mårtensson

Abstract
As a future teacher in history you need to know that you have the task, not only teaching your
students about the past, you also have the task to teach your students about values that should
permeate our society. How all people should be treated equally, regardless of gender, ethnicity,
sexual oritentation or faith.
In our Swedish society today, the media has greater impact than before. By that I mean that the
Internet, smartphones, and all apps that revolve around social media have grown enormously.
Students are influenced by the media every day. It’s also important that the students understand
how companies choose to express themselves.
Throughout the years, the woman has been seen as a "housewife" while the man was considered
to be the one that was supposed to provide the family. I want to investigate how Swedish
companies choose to produce the different sexes through their marketing.
Briefly, the result was that the company chooses to show gender depending on who the
advertisement is intended for. In advertising directed against men, the woman is used as a
stereotype woman. But it does not mean that the advertisement is discriminatory.
This is where you have to make a distinction between what is stereotypical and what is
discriminatory. The interesting thing is that the woman in the first advertisements is produced
as a housewife. In today's society when the norms have changed, she has left the housewife role
but is still being represented as the typical woman.
Nyckelord: Kön, normer, genus, positionering, jämställdhet, könsdiskriminering.
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1. Inledning
I detta kapitel ges en kort presentation av uppsatsen, studiens problemformulering och syfte,
forskningsfrågorna, dispositionen, kort om valet av metod samt dras en avgränsning.
___________________________________________________________________________
Tänk dig att det är en sen lördagskväll, du är trött och seg efter en lång jobbvecka. Du sätter dig
i soffan och knäpper igång din TV. Oavsett vilken kanal du väljer kommer du med högsta
sannolikhet förr eller senare hamna i en lång och för det mesta ganska seg reklampaus. Istället
för att byta kanal väljer du att fortsätta titta på reklamen. Kanske är du rädd för att glömma
zappa tillbaka och missa fortsättningen av filmen som du tittar på?
ICA:s reklam går igång, du skrattar när du ser hur Stig och Ulf bråkar med varandra om veckans
varor. Vidare kommer en reklam för Dressman. Männen i reklamen speglas som tuffa och
starka, tillskillnad från de nätta och söta tjejerna i Cubus-reklam.
Det du kanske inte tänker på är att reklamen i sig är en lång process, allt mellan vad reklamen
ska spegla & berätta till reklamens utrymme och klippning. Reklamen influerar och präglar i
hög grund vårt svenska samhälle varje dag.
Men nu när du ändå är mitt i reklampausen, vad är det du ser? Vad tycker du om reklamerna
du precis har sett? Vad är det som de olika företagens reklamen egentligen säger? Har du
någonsin sett en reklam du anser inte är okej? Inte? Då kanske du ska tänka efter.
I den här studien ska jag undersöka, analysera och granska svensk marknadsföring från ett
genus och jämställdhetsperspektiv. Fokusen kommer att ligga på reklamfilmer från förr till
idag. Med tanke på den enorma framgång vi har gjort när det kommer till jämställhetsarbete
har den svenska marknadsföringen ändrats när det kommer till synen på genus och
jämställdhet?
Vänta, vad sa du nu? Har du ångrat dig? Ja, jag tänkte väl det.
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1.1 Problemformulering
I dagens virala, mediala och digitala samhälle stöter vi på reklam nästan hela tiden. I telefonen,
i datorn, i busskuren, under promenaden etc. Hur företag väljer marknadsför sig själva är
ständigt i förändring. Allt ifrån reklamblad till tv-reklamer.
Min studie tar avstamp i det sist nämnda – tv-reklamer. Jag kommer att analysera sju olika
reklamer, med början från 1956 till 2010 utifrån ett genusperspektiv. Är reklamen en spegling
av det samtida samhällets tankar och värderingar, eller går det att urskilja något annat.
Det är just detta som uppsatsen handlar om. Hur avspeglade reklamen könen för 65 år sedan,
och hur speglar reklamen könen idag? Går det att se en skillnad, att ju mer jämställt det svenska
samhället blir, desto mer jämställd blir dagens reklam?

1.2 Syfte
Syftet är att undersöka och analysera hur svensk marknadsföring korrelerar med den svenska
jämställdhetsutvecklingen. Går det att se en skillnad i hur reklamen framställer genus beroende
på när reklamen släpptes?
Som blivande gymnasielärare är det viktigt att eleverna förstår betydelsen av alla människors
lika värde, oavsett människors olikheter. I slutet kommer en didaktisk diskussion om hur man
kan använda sig av svensk marknadsföring i undervisning gällande frågor om genus och
jämställdhet.

1.3 Forskningsfrågor
I.

På vilka sätt förhåller sig den svenska marknadsföringen med den svenska
jämställdhetsutvecklingen?

II.

Hur kan du som lärare använda dig av svensk marknadsföring i din undervisning gällande
frågor om människovärde och könsmönster.

1.4 Avgränsning
I denna studie har jag valt att behandla hur svensk marknadsföring ändrats genom tiderna i
korrelation med att det svenska samhällets jämställdhetsutveckling. Jag har valt ut sammanlagt
sju olika reklamkampanjer från sju olika företag. Första reklamkampanjen är från 1955, och
den sista är från 2010. Analys och resultat kommer endast att baseras på dessa.
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Jag vill även förtydliga att studien utgår ifrån tanken att det endast finns två kön, ett manligt
och ett kvinnligt. Diskussionen om ett tredje kön lämnar jag okommenterat genom uppsatsen.
Analysen utgår ifrån en tidsanda där tanken om ett tredje kön inte existerade och därför anser
jag att den diskussionen inte är relevant för resultatet i arbetet.

1.5 Begreppsförklaringar
Kön – Det biologiska könet, endera är det manligt eller kvinnligt.
Normer – Med sociala normer menas det mönster för vad som anses vara ”normalt”. Till
exempel att vara heterosexuell och leva tillsammans med en person av det andra könet kan
anses vara en norm. Eftersom rent historiskt har de flesta parrelationer skildrats på det viset. En
annan norm kan även vara vad som anses vara manligt eller kvinnligt, exempelvis att man
associerar färgen rosa till det kvinnliga könet och färgen blått till det manlig. Det är först när
man bryter mot en norm, som man märker att den exciterar.
Genus – Benämningen på de så kallade könsegenskaperna. Med andra ord utgår det ifrån det
biologiska könet men grundar sig i den sociala process som tillskriver det biologiska könet om
vad som är maskulint vs vad som är feminint.
Jämställdhet – Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter i
samhället.
Positionering – Hur företagen väljer att betona sin produkt i reklam.
Könsdiskriminering – Orättvis behandling som har en direkt koppling till en persons
könstillhörighet.
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2. Tidigare forskning
Det här avsnittet kommer fokusera på tidigare forskning som behandlar medier, genus,
könsroller och jämställdhet med inriktning på svensk marknadsföring. Tanken är att skapa en
bredare inblick i forskningen kring detta område för att orienteringen i studien ska bli lättare
att följa upp.
___________________________________________________________________________

2.1 Kön och medier
Yvonne Hirdman tar i sin bok Vad bör göras? upp historien om elefanten och de tre blinda
männen. Historien handlar om tre blinda män som står runt en elefant och ska tala om vad det
är för något framför dem. Mannen som rör vid snabeln säger att det är en orm, mannen som står
vid elefantens skrovliga ben påpekar att det är en ek medan den sista mannen som står vid
elefantens svans kommenterar att det är en kvast. Hon använder historien som ett exempel på
att beroende på vart man står kan samma sak tolkas utifrån många olika perspektiv. 1 Historiskt
kan man tänka sig att männen såg från ett perspektiv på samhället, och kvinnan såg från ett
annat perspektiv på samhället.
Fortsättningsvis diskuterar Hirdman tillsammans med Madeleine Kleberg (som är docent i
medie- och kommunikationsvetenskap) att idag är alla medier digitala. Tillskillnad från de
medier som dominerade marknaden bara för något decennium sedan - press, television och
radio, innan digitaliseringen slog igenom. När man analyserar medier måste man göra en
uppdelning mellan konsument och producent. De stora upprättade mediehusen finns kvar
samtidigt som de möter en enorm ny konkurrens i form av de nya teknikföretagen, t.ex. Google,
Spoitfy, Amazon och Apple. 2
Likt genusforskningen syftar även medieforskningen till att förstå hur våra föreställningar om
världen och materialet skapas. Det som genusforskningen handlar om är hur vi skapar och
formar det som vi kallar för kön. Inom den feministisk medieforskning analyseras det hur
medier framställer kvinnor och män. Men inte endast, utan det analyseras även hur kvinnlighet
och manlighet konstrueras såsom maktrelationer både inom och mellan könen och hur dessa
kan relateras till klass, sexualitet och etnicitet.
Hirdman och Kleberg fortsätter sin diskussion och tar upp vad som händer när medieutbudet
blir kritiserat för sitt innehåll. Oftast blir svaret att de bara speglar verkligheten och att det inte
1
2

Hirdman, Y (2014) Vad bör göras? s73
Ibid, s9
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är medierna i sig det är fel på, utan det är den så kallade verkligheten. Motfrågan blir då; är inte
medierna en del av verkligheten? Vad medierna väljer att visa utåt är sina värderingar, regler,
normer och hur de väljer att representera hur de olika könen skildrar är upp till dem själva. 3

2.2 Consciousness Scale
Min analys kommer att ta sitt avstamp i studien Looking through gendered lenses: Female
stereotyping in advertisements and gender role expectations, skriven av Sue Laftky, Margaret
Duffy, May Steinmaus, and Dan Berkowitz.
Deras studie handlar om analysering av reklam och hur man ska gå tillväga när man analyserar
reklam. Genom studien får man även ta del av en slags analysnyckel, som författarna kallar för
consciousness scale, i min essä kommer jag översätta till svenska och kalla analysmetoden för
medvenhetsskala.
Den stora delen gällande forskning om kvinnor i reklam eller annan typ av media innebär
kvalitativa eller kvantitativa analyser av enskilda bilder. Könssocialisering är en svår process
efter det inte endast handlar om hur individer bemöter varandra, men det kan även ske en
överdrivenhet i vad som räknas som manligt och kvinnligt. Med andra ord kan reklamer kännas
överdriva i deras när de förtydligar vilket kön reklamen riktar sig mot. 4
Reklamen i vår vardag kan påverka hur individer lever socialt eftersom reklamen i sig
konstruerar och reproducerar en slags verklighet gällande könsegenskaper. I studien kan man
läsa om Sandra Bems uttryck ”lenses of gender”. Bem syftar på att dessa linser verkar inom
alla institutioner i samhället, såväl sociala som politiska. Och att de är dessa linser som formar
samhällets ojämlikheter som exempelvis ojämlik lön. Studien Looking through gendered lenses
tar sin ansats i Bems teori för att belysa att dessa könsobjektiv även hjälper till att forma ideal
som används inom dagen reklam. Författarna grundar sig i denna teori eftersom de anser att
reklam är en grundläggande form av kommunikation och en av många bidragsgivare till
könsrollsocialiseringen. Dock säger författarna att det är svårt att göra en bedömning i exakta
termer av samhällets sociala konsekvenser när det kommer till reklam.

3

Ibid, s11
LaFy, S. Duffy, M. Steinmaus, S & Berkowitz, D. (1996) Looking through gendered lenses: Female stereotyping
in advertisements and gender role expectations, s379
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2.3 Positionering
Positionering handlar om hur företagen väljer att betona sin produkt i reklam. Frågan man kan
ställa sig är om positioneringen är ett strategiskt begrepp. Henrik Uggla diskuterar detta i sin
bok Positionering – Teori, trend och strategi. Han syftar på att inom den klassiska
marknadsföringen kan man lätt tro att företagen gör det endast utifrån taktik, vilket inte är fallet.
Uggla tydliggör vad han menar med att återkoppla till Philip Kotlers definition om
positionering. 5
Positioning is the act of designing the company's offering an image to occupy a
distinctive place in target markets mind. The endresult of positioning is the
successful creation of market focused value proposition, a cogent reason why the
target market should buy the product. 6

Medieforskaren och författaren Anja Hirdman diskuterar hur svenska nöjestidningar väljer att
rubricera sina tidningsomslag. ”Paniksvält”, ”chockbilder” och ”cellulitkrig” är några av de
välvalda ord hon stöter på i tidningshyllan. Tillhörande dessa ord, är det bilder på kända
kvinnliga personer. Detta är något som inte är ovanligt i dagens samhälle, kanske så vanligt att
vi inte ens reagerar på det längre. Hur företagen väljer att belysa sin produkt beror givetvis på
vem de anser som ska köpa produkten. 7

2.4 Män har superkrafter och kvinnor har sexappeal
I kandidatuppsatsen Män har superkrafter och kvinnor har sexappeal analyserar författarna Lii
Almnäs och Stina Johansson hur tidningen Café framställer kvinnliga kontra manliga artister
från ett genusperspektiv. Resultatet visade att det är stor skillnad hur tidningen Café väljer att
framställa de olika könen. Kvinnorna framställdes som passiva, att de är ett objekt för den
manliga publiken. Nästan ingen av bilderna på de kvinnliga artisterna förmedlar vad de jobbar
med.
Skillnaden blir tydlig när det kommer till männen. En av de manliga artisterna i analysen är
fotbollsspelaren Sebastian Larsson. I nästan alla bilder av fotbollsspelaren är han iklädd
fotbollskläder eller håller i en fotboll. Författarna diskuterar att det finns en tanke att det är
viktigare att framställa som yrkespersoner än kvinnor.

5

Uggla, H (2006) Positionering – Teori, trend & strategi, s23
Ibid, s23
7
Kleberg, M & Hirdman, A, (red). (2015) Mediers känsla för kön – Feministisk medieforskning, s57
6
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Vidare fortsätter författarna att diskutera tanken om att tidningen vill visa att kvinnor är mer
sårbara än män. Tydliga exempel visas i den skriva texten i artikeln. När det handlar om de
kvinnliga artisterna handlar texterna om hur en blev dumpad och blev sängliggande i två veckor
efteråt, den andra kvinnliga artisten berättar om hennes sårbarhet när det kommer till hennes
låtskrivande. I männens artiklar nämns känslorna ute helt. Frågorna som skribenten ställde till
de intervjuade artisterna skiljer sig även åt, kvinnorna fick mer frågor om relationer medan de
frågorna inte ställdes lika mycket hos de manliga artisterna.
Författarnas resultat varför det finns skillnader i magasinet är anser de är på grund av de
normativa förställningarna som finns i vårt samhälle. Att tidningen Café inte gynnar
utvecklingen av jämställdhet är hårda ord från författarna men författarna menar på att
tidningens utgångspunkt är att presentera de olika könen utifrån sina biologiska egenskaper,
snarare än artisternas personliga egenskaper.
Författarna avrundar sin studie med att belysa mediernas påverkan på samhället. Den svenska
median har ett ansvar att förmedla jämställda värderingar i samhället, istället menar författarna
att median hjälper till att reproducera tankarna om vad som är manligt och kvinnligt Idag när
medier och framförallt sociala medier har växt så enormt vet man inte vilka värderingar som
bilderna sänder ut förutom genustankar. Att psykisk ohälsa kan hänga ihop med medians
förskönande bilderna kan vara en tanke. Författaren rundar av med att ge förslag på vidare
forskning och menar att området kring media och könsfrågor är ett område som behöver ges
mer utrymme i forskning. 8

8

Almnäs, L & Johansson, S (2013) Män har superkrafter och kvinnor har sexappeal. Examensarbete kandidat.
Linnéuniversitetet. Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:688283/FULLTEXT01.pdf. Hämtad
2018-01-10
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3. Teori
Presentation av de teorier som jag anser är relevanta för min studie. En teori är feminism,
eftersom mitt arbete har en grund i en jämställdhet anda anser jag att det är viktigt att belysa
en teori som grundar sig i jämställdhet, sen presenteras även struktureringsteorin, feministisk
filmforskning samt genusforskning.

3.1 Feministiska teorier
Jag kommer här ta upp två olika huvudgrupper inom feminismen. Konstruktivistisk feminism
och essentialistisk feminism. I den förstnämnda huvudgruppen skiljs kultur och biologi åt. Med
andra ord föds män och kvinnor med två olika biologiska kön, men istället för att man föds med
specifika egenskaper för det säregna könet är det istället samhället och historien som skapar
synen på vad som är manligt vs kvinnligt. Detta är vad som även går under namnet
likhetsfeminism. Med andra ord är det samhället som skapar dessa skillnader mellan män och
kvinnor.
Den essentialistisk feminismen å andra sidan, även kallad särartsfeminism grundar sig i
biologin. Att män och kvinnor föds med ett biologisk kön och de egenskaper som kommer med
det könet. Att som kvinna föds man exempelvis moderliga egenskaper, men fortfarande anser
särartsfeministerna att de egenskaper som en kvinna föds med är lika mycket värda som de
egenskaper som männen föds med. 9
Inom den feministiska teorin finns det även en annan teori, bortsett från de två huvudgrupperna
jag diskuterade ovan som jag vill ta upp – radikalfeminismen. Förutom de tankar och syner jag
diskuterade ovan rymmer radikalfeminismen många andra tankar. Att i grunden finns det en
patriarkal samhällsordning. Det vill säga att i alla betydande roller, varje sig det gäller inom
hemmet eller i arbetslivet är det män på dessa platser och att förtrycket som sker mot kvinnor
är endast på grund av hennes kön. 10

9

Ibid (Hämtad 2018-11-19)
Radikalfeminism, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/radikalfeminism. (Hämtad 201811-19)
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3.2 Feministisk filmforskning
Det blir relevant att använda sig av filmanalys eftersom en del av analyseringen kretsar kring
reklamfilmer. Filmanalys används när man vill analysera hur filmen och det som filmen ska
berätta har byggts upp.
Den feministiska filmanalysen grundlägger sig i hur kvinnobilder inom film har skapats och
vilka föreställningar om kvinnan som filmen skildrar. Analysen utgår även ifrån om filmen i
sig försökt bana en väg för förändringar. Det som kan visa sig problematiskt är att de typiska
Hollywoodfilmerna mer eller mindre gör männen till huvudrollen medan kvinnan kan uppfattas
som hans objekt. Det i sig kan göra det svårt för filmens kvinnliga tittare att känna igen sig och
relatera till och i och med att de många filmer fortsätter att byggas upp på ett sådant sätt för de
föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt vidare. 11

3.3 Genusteori
Inom genusforskningen (som ofta är tvärvetenskapligt) ställs genuset i fokus. Beteckningen
genusforskning dök upp under 90-talet och ersatte den tidigare benämningen kvinno- och
jämställdhetsforskning.
I valet av forskningsfrågor analyserar genusforskningen problemformulering före
disciplinåtgärder, och som man hör på namnet står genus och kön i fokus gällande denna
forskning. Varför genusforskningen passar bra som teori genom min studie är att forskningen
grundar sig i att samhälle och kultur är strukturerade efter kön, både inom politiken och på det
ideologiska planet. Inom denna typ av forskning ligger analyseringen på samhället och de
normer som grundar sig i samhället, med andra ord våra normer. Kritiken som forskningen
baseras på utgår ifrån att mannen ses som en norm och kvinnan till det avvikandet könet. Men
forskningsfältet baseras inte endast utifrån det kvinnliga könet, utan forskningen omfattar både
kvinnor och män. De senare åren har forskningen växt fram mer och mer, och intresset för
samhällets maktordningar och samhällets sociala strukturer har fått ett större intresse. 12
Varför fokus har lagts större på feministisk forskning samt genusteori är att de feministiska
tankarna utgår ifrån att samhället är jämställt mellan könen, medan den maskulina forskningen
mer baseras sig på studier av mäns sociala och kulturella livsvillkor. Forskningen grundar sig

11

Feministisk filmanalys, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feministiskfilmforskning (Hämtad 2018-11-15)
12
Genusforskning, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genusforskning. (Hämtad
2018-11-26)
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även i tankar om hur vida det finns ett deltagande eller ett icke-deltagande hos männen när det
kommer till könsjämställdhet. Hur vida männen deltar i arbetet för en jämställdhet är inte
relevant för min studie, dock man ju tänka på frågor att likväl som samhället skapar de normer
hos kvinnan, skapar samhället normer för vad som anses är manligt. 13

3.4 Hegemonisk maskulinitetsteori
Ordet hegemoni har sitt ursprung från Antonio Gramscis analys av klassrelationer. Tanken
baserar sig på att det finns en dynamik i samhället som gör att en specifik grupp kan upprätthålla
en ledande position. Den australienska forskaren Raewyn (f.d. Robert) Connell lanserade slutet
av 1900-talet en teori som går under namnet hegemoniskt maskulinitetsteorin. Enligt Connells
definition innebär detta att det finns ett idealiserande sätt att vara man på, och att andra män
rättar sig efter detta ideal. Connell syftar på att det är detta ideal som skapar männens dominanta
position i samhället.
Fortsättningsvis anspelar Connell på att teorin inte är kopplad till våld och tvång, utan att den
snarare är hävdad utan att bli ifrågasatt. Att hegemonisk maskulinitet är en allmänt accepterad
strategi och därav inte blir hotat av feministiska kvinnor eller oliktänkande män. 14
Connell lägger även en stor punkt i att villkoren inte är skrivna i sten. Nya grupper kan alltid
utmana de gamla och skapa en ny hegemoni och även kvinnor. Därför är hegemoni en
föränderlig relation. Connell tar även upp olika faktorer som styrker mäns fördelar av en icke
jämställd genusordning, ett av exemplen som Connell tar upp är mediernas förlöjligande av
genusrörelser men även att män drar fördelar av kvinnors obetalda arbete, t.ex. när de är
mammalediga. Nackdelarna menar Connell blir det motsatta, att män ofta dominerar inom
riskfyllda yrken och kan känna ett socialt tvång att behålla jobbet.

13

15

Maskulinitetsforskning, NE.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maskulinitetsforskning. (Hämtad 2018-11-26)
14
Connell R.W. (2008) Maskuliniteter, s115
15
Connell R.W. (2008), s259
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4. Metod och material
I det här kapitlet presenteras de metoder och de material som har nyttjats under studiens gång.
___________________________________________________________________________

4.1 Val av metod
När man forskar är det viktigt att man väljer rätt metod till sin studie. Oftast när man talar om
val av metod brukar man skilja på kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa
forskningen vill nå en djupare förståelse i det man avser att undersöka tillskillnad från den
kvantitativa där analysen oftast utgår ifrån statistisk analys. Den här studien grundar sig både i
en kvalitativmetod samt en kvantitativmetod, s.k. tvärvetenskapligt. Samhällsvetenskaperna
menar att den kvalitativa metoden är det arbetsrätt som kombineras av att forskaren själv
befinner sig i den studerande verkligheten. Forskaren i den kvalitativa metoden arbetar efter att
finna en helhetsbeskrivning av det studerande. 16

4.2 Kodschema
Den kvantitativa metoden utgår ifrån att jag arbetar utifrån ett kodschema. Kodschemat utgår
ifrån fem olika variabler, där varje variabel har dithörande svarsalternativ. Jag kommer att
sammanställa variablerna i en datamatris. Detta för att få en överblick om det spelar någon roll
vilket år reklamen kom ut, gentemot hur synen på genus framställs i reklamen.
Det finns tre centrala enheter när det kommer till kvantitativ analys, - enhet, variabel och
variabelvärde. Eftersom min undersökning baseras på reklamfilmer, är det reklamfilmen som
är i centrum och räknas som enheten. Variabeln är t.ex. vilket år reklamen kom ut, där svaren i
sig är variabelvärden. Kodschemat jag kommer att använda mig av har jag konstruerat efter
Helland, Knapskog och Larsens tankar kring variabelvärden. 17
Variabel 1: Vilket år kom reklamen ut?
A) 1950–1970
B) 1980–1990
C) 1990–2000
D) 2000–2010

16

Kvalitativ Metod, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod. (Hämtad
2018-11-15)
17
Helland, K, Knapskog, K, Larsen, L-O & Ostbye, H. (2003), s158
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Variabel 2: Vilket kön syns först?
A) Man
B) Kvinna
C) Båda
Variabel 3: Är det något kön som är den mest framträdande?
A) Man
B) Kvinna
C) Båda
Variabel 4: Är produkten i filmen avsedd för ett specifikt kön?
A) Till män
B) Till kvinnor
C) Båda
Variabel 5: Är reklamen könsterotypisk?
A) Ja
B) Nej

Matrisen jag kommer sammanställa de färdiga resultaten i visas nedan. För varje variabel
kommer jag efter analys fylla i med de svarsalternativ som passar in bäst gentemot varje
reklamfilm. Reklamfilmerna är indelade i en tidsaspekt, med den tidigaste reklamfilmen först.
T.ex. vet jag redan nu att reklamfilm 1 kom ut 1956, därför kommer variabel 1 markeras med
ett A där. Med andra ord är de tre centrala begreppen, enhet, variabel och variabelvärde
koncentrerade till denna matris enligt tankesättet ovan. 18

Reklam 1
Variabel 1
Variabel 2
Variabel 3
Variabel 4
Variabel 5

18

Ibid, s159

15

Reklam 2

Reklam 3

Reklam 4

Reklam 5

Reklam 6

Reklam 7

4.3 Retorik – Konsten att övertala
Reklam och marknadsföring är ett utmärkt exempel på hur företag väljer att skapa en
övertygande reklam för att du som konsument ska välja just deras produkt. Därför kommer jag
även i studien använda mig av de retoriska begreppen etos, patos och logos för att kunna göra
en analys i hur företagen väljer att använda sig av dessa begrepp. Begreppen kommer från den
gamle filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles. 19
När jag analyserar de utvalda svenska reklamkampanjerna kommer jag utgå ifrån retorikens
begrepp etos, patos och logos utifrån Alexanderson & Fardelin tankesätt. Detta för att kunna se
hur och om de används. För att lättare förstå hur de kommer till användas genom studien
kommer jag ge ett kort exempel.
Tänk dig att du precis sett en reklamfilm som handlar om en ny pizza på marknaden.
Etos – Handlar om att övertyga konsumenterna med hjälp av reklamens trovärdighet och
personlighet. Man vill skapa ett förtroende för allmänheten. För att etos frambringa etos kan
man arbeta genom fyra olika sätt;
-

Personan: Oftast rollfigurerna i reklamen. Personerna får de ”rätta” egenskaperna för att
kunna nå ut till sin publik.

-

Auktoritet: Hur annonsören vidmakthåller sin auktoritet på området.

-

Samhörighet: Skapa en vi-känsla. Annonsören vill skapa en identitet, en igenkänning.

-

Underhålla: Att reklamfilmen innehåller komiska inslag blir allt vanligare.

Etos kan i fallet om pizzan skapas om personan är en kock. En kock som gör reklam för mat
kan i sin enkelhet skapa en trovärdighet hos tittaren vilket leder till att man finner en tillit till
att varan måste vara sann.
Logos – Handlar om att man vill övertyga genom att tala till folks förnuft. Att genom sin
reklamfilm eller reklambild övertyga konsumenten att deras vara är den bästa på marknaden.
Hur vet man då att pizzan i det här fallet är godare än alla andra pizzor på marknaden? Jo, logos
kan då fungera så enkelt som att den smältande osten och den rykande pizzan visas på bild. En
bild kan ju inte ljuga!
Patos – Handlar om att man talar till folks känslor.

19

Retorik, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/retorik. (Hämtad 2018-11-26)
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Kocken som gör reklam för pizzan kanske tar en tugga, och för varje tugga han tar kan du se
hur han njuter.
Genom att använda sig av dessa enkla begrepp, kanske du letar efter just den pizzan i frysdisken
nästa gång du är på ICA. 20

4.4 Consciousness Scale
För att kunna mäta om en reklam anses vara stereotypisk kan man använda sig av denna
medvetenhetskala som jag även introducerade i tidigare forskning. Skalan är uppbyggd i fem
olika nivåer. Dessa nivåer kommer jag att använda mig av i min studie, likt en analysnyckel
som kommer vara väsentlig i mitt arbete. 21
De olika nivåerna är;
Nivå I: Kvinnan anses vara icke-tänkande, och syftet är att hon ska vara som en dekoration till
produkten. (För män, typiskt enligt normen. Män är oberoende och kraftfulla)
Nivå II: Kvinnas plats är i hemmet eller i ”kvinnliga” yrken. (För män mannens plats är i det
offentliga dvs arbetande)
Nivå III: Kvinnans första plats är i hemmet men kan även ses som professionella. (För män
första plats i det offentliga men kan även se som en ”pappa”)
Nivå IV: Reklamen undviker könsstereotyper helt, och bekräftar full jämställdhet i arbetslivet.
(Samma för män)
Nivå V: Kvinnor och män är jämlikar. (Samma för män)
För varje nivå för reklamerna den poäng som nivån tillhör. T.ex. nivå ett ger ett poäng osv.
Det sammanlagda resultatet kommer att sammanställas och sedan divideras med antalet
personer som är med i reklamen. (Se resultat medvetenhetsskala, sid 42.)

4.5 Materialet - De granskade reklamkampanjerna
Jag har valt att granska sju olika reklamkampanjer mellan åren 1956–2010. Varför jag har valt
denna tidsperiod är för att det har hänt mycket både inom medieutvecklingen som i den svenska
jämställdhetsutvecklingen (se bakgrund). Varför jag har valt dessa reklamer är för på något sätt

20

Alexanderson, C & Fardelin. För hälsa kommer innifrån – En studie av reklam i TV4; I Reklam och retorik – 10
fallstudier; Mral, B & Larsson, L-Å. (red.) (2004), s74
21
Ibid, s380

17

belysa hur svenska företag väljer att positionera de olika könen. Reklamerna jag har valt anser
jag synkroniserar bra med både den svenska reklamutvecklingen, som den svenska
samhällsutvecklingen.
Sex av de sju olika reklamkampanjer har jag fått tag i från YouTube. YouTube är en plattform,
en så kallad videogemenskap, där dess användare kan ladda upp videoklipp som sedan bli
offetliga för alla. Reklamen från Försäkringskassan fann jag på Filmarkivet.se som är ett
samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga Biblioteket.
De granskade reklamkampanjerna är;
I.
II.

Marabou Mjölkchoklad 1956 - https://www.youtube.com/watch?v=rlsPSq5s27Q
Edet 1960 – https://www.youtube.com/watch?v=DC7StBg-cfQ

III.

Försäkringskassan 1978 - http://www.filmarkivet.se/movies/forsakringskassan-2/

IV.

OLW 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=gzR3pfkxgcY

V.

Cubus 2008 - https://www.youtube.com/watch?v=7jQQWae5pZk

VI.

Dressman 2008 - https://www.youtube.com/watch?v=sGBTmI2CO1A

VII.

ICA 2010 - https://www.youtube.com/watch?v=dZKldGYA6c0
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5. Bakgrund
I kapitlet bakgrund kommer jag presentera relevant fakta för kommande analysering. Eftersom
undersökningen utgår ifrån det svenska samhällets utveckling när det kommer jämställdhet
mellan könen kommer det presenteras viktiga händelser inom det svenska jämställdhetsarbetet.
Det kommer även redogöras för hur könsdiskriminerade reklam påverkar oss, fällda och friade
reklamer samt vad man får och vad man inte får publicera enligt våra grundlagar.
___________________________________________________________________________

5.1 Vad har hänt? Svensk jämställdhetspolitisk mellan åren 1956–2011
Vi i Sverige är välmedvetna om att vi lever i ett av världens mest jämställda länder. Givetvis
finns det mer arbete för oss kvar, men i jämförelse med andra länder har vi ett enormt försprång.
Jämställdhet ligger väldigt nära ordet jämlikhet. Jämställhet är att män och kvinnor har samma
rättigheter som skyldigheter medan jämlikhet innebär alla människors lika värde.
Innan jag går in på svensk jämställhetshistoria tänker jag definiera två typer av jämställdhet.
Kvalitativ- och kvantitativ jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet innebär att det finns en
jämnfördelning mellan kvinnor och män på alla samhällets områden. Om en det finns fler än
60% män i en grupp räknas den automatiskt som mansdominerad. Den kvalitativa definitionen
innebär att samhällets områden inte präglas av könsbestämda kompetenser. Definitionerna
korrelerar med varandra och ändras den ena, finns det förutsättningar för den andra och tvärtom.
Man kan även tala om formell och reell jämställdhet. Formell betyder att det inte finns några
formella hinder för jämställhet medan reell jämställhet betyder att det även ska vara så i
praktiken. Exempelvis; Alla yrken i Sverige är idag öppna för alla, men hur ser det ut i
verkligenheten? 22
Nedan kommer ett kort utdrag från Statiska Centralbyrån; På tal om kvinnor och män - Lathund
om jämställdhet; 2012. Utdraget är en översikt på Sveriges jämställdhetsarbete från 1845 –
2011. Jag har plockat ut relevanta delar för min studie, för fullständiga rapporten; se bilaga.
1969: Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.
1970: Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.
1973: Individuell beskattning av arbetsinkomst, ersätter sambeskattning.
1974: Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att dela ledigheten vid barns födelse.

22

Jämställdhet, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet
(Hämtad 2018-12-05)
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1977: Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.
1980: Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
1992: Ny jämställdhetslag.
1995: En månad av föräldraförsäkringen reserveras för modern respektive fadern (”pappamånad”)
och kan inte överlåtas.
2000: Jämställdhetslagen skärps bl.a. vad avser jämställdhetsanalys av löner.
2009 Diskrimineringslagen träder i kraft.

Under 60-talet och 70-talet började det jämställhetstankarna växa fram rejält. Både grundskolan
och gymnasieskolan fick en ny läroplan som verkade för jämställdhet. Det gamla hemmafru
idealet började ifrågasättas, liksom könsrollerna. Debatten om familjerollerna blev större, vilket
kan man notera i tabellen ovan. Individuellbeskattning ersatte sambeskattning och
föräldraförsäkringen infördes vilket innebar att föräldrarna kunde dela på ledigheten vid barns
födelse. Kvinnan var inte längre förväntad att stanna hemma. Regeringen tillsatte även en
delegation (Delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män) som drev fram kvinnors
rätt till arbete. 23
Den svenska normativa familjen var innan det man kan kalla en enförsörjarfamilj, det vill säga
en familj där mannen i familjen räknades som högsta hönset och var den som skulle försörja
familjen medan kvinnan hade en roll att stanna hemma. Med andra ord kan man säga att det var
under 70-talet som husmorskontraktet revs och istället skapades en början av dagens moderna
tvåförsörjarfamilj. Men nu stötte man på ett annat problem, istället för att könsrollerna var
uppdelade i hemmet, blev rollerna istället uppdelade på arbetsmarknaden. 24
Ett decennium senare, under 80-talet började den könsuppdelade arbetsmarknaden komma på
tal och en lag om könsdiskriminering i arbetslivet tillfördes. Som jag nämnde i kapitlet teori
där jag diskuterade genusforskning var det under 80-talet som själva ordet genus började införas
i forskarvärlden för att beskriva det sociala könet. Och dessa frågor växte fram ännu mera under
90-talet. Jämställhetsfrågor började diskuteras allt mer och mer, och sexualisering av kvinnor i
media var en fråga som det diskuterades om och som fortsattes att ta upp enda in på början av
2000-talet.

Jämställdhetslagen kom och under senare delen av 2000-talet kom även en

diskrimineringslag och i samband med diskrimineringslagen kom även en ny myndighet;
Diskrimineringsombudsmannen. 25

23

Jämställhets historia, JämO. http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi/ (Hämtad 2018-1203)
24
Ibid (Hämtad 2018-12-03)
25
Ibid, (Hämtad 2018-12-03)
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Idag sker jämställhetspolitiken på olika nivåer. Högst upp på toppen har vi vår regering. På
regeringens hemsida, beskrivs Sveriges regering som världens första feministiska regering. Det
är regeringen som fastlägger vilka mål Sverige ska nå upp till när det handlar om jämställhet.
Och på regeringens hemsida, beskrivs Sveriges regeringen som världens första feministiska
regering. Dessa mål är idag konkretiserade till sex olika punkter;
I.

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt
och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet.

II.

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

III.

Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.

IV.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska
ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika
villkor.

V.

Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

VI.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 26

5.2 Grundlagarna – Vad man får och inte får göra
I Sverige har vi fyra grundlagar, grundlagarna är de lagar som ska skydda vår svenska
demokrati. Det som är speciellt med grundlagarna är att de står över alla andra lagar vi har i
samhället.

De

fyra

grundlagarna

är

regeringensformen,

successionsordningen,

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De är de två sist nämnda som jag
kommer att fokusera på eftersom de är de två grundlagar som har makten att kontrollera median
i samhället.
Tryckfrihetsförordningen är den grundlag som berör frågor gällande tryckfrihet,
grundlagsskydd för särskilda medier och offentlighetsprincipen. Sverige är nästan ensamma i
världen om att ha så beskrivande grundlagar om offentliga principer. Tryckfrihetsförordningen
vi har idag inleds med denna definition;

26

Jämställdhet, Regeringen. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
(Hämtad 2018-12-03)
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Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet
eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast
inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna
straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt
lugn, utan att återhålla allmän upplysning. 27

Yttrandefrihetsgrundlagen är den grundlag som togs i bruk sist och berör frågor bestämmelser
om radio och tv sändningar och vissa webbplatser.
De grundläggande bestämmelserna till dagens yttrandefrihetsgrundlag sammanställs;
Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna
grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga
uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra
tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt
lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I
den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. 28

Att vi har fria möjligheter att skriva vad vi vill i media är det som skiljer oss från totalitära
regimer där det finns strikta regler om informationsspridning som kan minska den sittande
maktens kontroll. Även om press, TV och radio har en stor frihet att publicera vad de vill finns
det etiska regler för just dessa medier. Pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd kan
fälla tidningar för kränkning, medan det är Granskningsnämnden som kan fälla radio och TV.
När det kommer till anmäld reklam är ärendet i Stiftelsens Reklamombudsmannens händer.
När det kommer till rätten om vem som kan anmäla en reklam är svaret simpelt, - alla kan
anmäla en reklam och en anmälan är enkel att fylla i via Reklamombudsmannens hemsida. När
du gjort en anmälan får annonsören tillgång till ditt namn och din anmälan, detta är något du
samtycker till när du skickar in din anmälan. Som jag nämnde i kapitlet tidigare forskning finns
det olika kriterier när det kommer till könsdiskriminerade reklam, när du gör en anmälan är det
viktigt att du tänker efter om reklamen strider mot dessa. När det kommer till frågor om vilken
reklam som prövar får inte reklamen vara äldre än sex månader, reklamen måste även vara

27

Tryckfrihetsförordning, Riksdagen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihetsf%C3%B6rordningen. (Hämtad
2018-11-28)
28
Yttrandefrihetsgrundlagen, Riksdagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469. (Hämtad 2018-11-28)
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kommersiell det vill säga reklam som inte är kommersiell, exempelvis religiösa budskap prövar
inte. 29

5.3 Könsdiskriminerade reklam
Den 27 juli 2006 beslutade regeringen att det skulle finnas en speciell utredare med ett uppdrag;
att kartlägga utvecklingen och utbredningen av könsdiskriminerade reklam i Sverige. Det skulle
även uppkomma riktlinjer till hur lagstiftningen mot sådan reklam skulle kunna formges.
Uppdragets fortsatta del är att även uppmärksamma andra sannolikheter att komma tillrätta med
könsdiskriminerade reklam, till exempel genom näringslivets egna självreglerande organ. 30
Marknadsföringens framställningar om könstereotypiska roller är problematisk. Diskussionen
råder om hur det kan påverka handlingsutrymmet och livssituationen för främst kvinnor, men
man får även inte utesluta männen. Könsdiskriminerade reklam gäller inte endast för kvinnor
och flickor utan även för det motsatta könet. I och med den tekniska utvecklingen som skett det
senaste decenniet kan man säga att den kommersiella och vardagliga reklamen vi möter når en
större bredd och där även får den könsdiskriminerade reklamen större spridning. 31
Vad som räknas som reklam förtydligas i Statens Offentliga Utredningar (SOU): 2008:5;
Med reklam avses en elektronisk eller tryckt text, -bild- eller ljudmeddelande som
ägnat att främja ett kommersiellt syfte i näringsverksamheten. 32

Det förtydligas även vad som räknas som könsdiskriminerade utformning;
Med könsdiskriminerade utformning avses en skildring av könsegenskaper, eller roller vilket allmänt uppfattas som kränkande för män eller kvinnor. 33

Författningsförslaget om lagens konkretiserade syfte;
Denna lag har till syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män genom att
motverka kränkning deras värdighet i reklam. 34

Konsumentverket (KO) kom ut med en formulering 1987 ifall en reklam var
könsdiskriminerade eller inte. Formuleringen innehåller 6 stycken kriterier; reklam där

29

Anmäl Reklam, Reklamombudsmannen. https://reklamombudsmannen.org/anmal_reklam. (Hämtad 201811-29)
30
SOU 2008:5 (2008) Könsdiskriminerade reklam – kränkande utformning av kommersiella meddelanden, s13
31
Ibid, s13
32
Ibid, s14
33
Ibid, s14
34
Ibid, s19
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kvinnan utnyttjas som blickfång, reklam som utnyttjar på sexuella anspelningar,
reklam som ger falsk bild av kvinnan/mannens insats i arbetslivet, reklam som
underbygger könsstereotypiseringen i samhället, reklam som schabloniserad bild av
kvinnors och mäns personlighetsdrag och sist men inte minst reklam till barn som ger
dem falska och föråldrande föreställningar om vad som är karaktäristiskt för kvinnor
vs män. 35
Under åren har KO byggt vidare på den tidigare beskrivningen och utifrån dessa skapat
två huvudtyper; kränkande och schabloniserade reklam. Kränkande reklam är som det
hörs på namnet en kränkning mot det ena könet på ett nedvärderande och förnedrande
sätt. Schabloniserade reklam handlar om reklam som speglar gamla värderingar i
samhället och motstrider tänkarna om jämställdhet mellan könen.

5.4 Könsdiskriminerade reklam – Hur påverkar det oss?
Ursprungligen kommer ordet reklam från latinets reclamo eller reclamatio, som där betyder
ropa högt eller protestera. Men i allmänmun så användes ordet för att beskriva hur
massinformation används för att påverka konsumenterna att köpa en viss vara eller en viss
tjänst. Idag kopplar nog många samman reklam för avbrottet i tv-programmet eller stortavlor
på stan eller vid tågstationen. Men reklam kan vara mycket mer än så, framförallt i dagens
samhälle när sociala medier och internet är två nya arenor där företag kan välja att marknadsföra
sig i.
I någon mening så har reklam alltid funnits, även om den rent historiskt skiljer sig från då till
nu. Om vi går ser tillbaka till tiden utan tidning, radio och TV kunde man kalla gatuförsäljarens
utrop som reklam. I en bred definition är medierna även en av politikens största arenor. Ett
rykte kan raseras lika gärna som det kan höjas. 36
När det kommer till reklam och dess påverkan är både reklamförespråkarna som dess
motståndare överens om en sak, reklam påverkar. Och egentligen är det inte så konstigt, för
reklamens grundliga syfte är att påverka konsumenterna till att vilja köpa just deras produkt.
Institutionen för reklam och media (IRM) gick ut med att 2006 omsatte reklammarknaden
nästan 60 miljarder kronor, vilket påvisar att det finns en uppfattning att reklam påverkar oss

35

, SOU 2008:5 (2008) s29
Qvarsell, R. Att sälja hälsa; I Reklam och hälsa – Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens
historia. Qvarsell, R & Torell, U. (red) (2005)

36
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och det verkar inte minska. Internetmarknaden gjorde en massiv ökning mellan 2004 och 2005,
(25%) och mellan 2005 och 2006 så fördubblades den. 37
I utbildningsmaterial Media Smart är syftet att lära skolungdomar i grundskolan och gymnasiet
förmågan att tolka reklam. Detta för att de ska på ett effektivt sätt ska kunna bli kritiska till den
reklamen som cirkulerar i deras vardag. Media Smart menar att vi påverkas mer än vad vi tror
av reklam, och kanske på fler än ett sätt. En reklam är noga utarbetad efter vad den ska sälja
och till vem som ska köpa. I vissa reklamer upprepas produktens namn så ofta att du
omedvetande väljer deras produkt nästa gång du står framför hyllan i mataffären. Eller om din
favoritfotbollsspelare eller favoritskådespelare gör reklam för en parfym kan det skapas ett
begär att du bara måste ha produkten de gör reklam för. Oavsett om du behöver produkten eller
inte. Alla människor strävar mer eller mindre efter ett begär att vara omtyckta, man vill vara
en del av en gemenskap och identifiera oss med andra. Detta gör vi bäst genom att vi härmar
varandra. Och detta är givetvis någon som reklamen väljer att utnyttja. 38
Att reklam påverkar oss är en sak som är säker, men frågan om reklamens påverkan är positiv
eller negativ är en svårare diskussion. Som jag nämnde tidigare vill reklamen påverka dig som
konsument att välja just deras produkt framför andra företagsprodukter av samma typ, det är
alltså din köpvilja som ska påverkas. Det är när det kommer till reklamens påverkan om normer
och föreställningar om kön som diskussionen bli mer ifrågasatt.
Författaren Katarina Petrell säger att reklamen har en betydande roll i samhället. Borträknat
från de produkter som reklamen vill sälja förser reklamen även oss med strukturer som påverkar
vårt undermedvetna och som sen stannar kvar där. Med andra ord har reklamen en stor
påverkan i vårt svenska samhälle och är mycket rimligt att vi blir påverkade av de normer som
genomsyrar den svenska median. 39

5.5 Friad vs fälld reklam
För att det enklare ska bli att analysera vad som räknas som köndiskrimenade reklam tänker
jag ta upp några fall som Reklamombudsmannen har fällt vs friat.

37

SOU 2008:5 (2008) s28-29
Ibid, s33
39
Ibid, s35
38
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Bahnhof AB – Fälld
Den fällda bilden lades ut på företagets sociala medier, Facebook och Instagram. Bilden visar
ett par bestående av en man och en kvinna som
går, en kvinna i en rödtröja passerar paret varav
mannen på bilden vänder sig om och tittar på
kvinnan i rött. Till bilden kommer det en
beskrivning med texten ”Letar du nytt jobb?”
Även personerna på bilden har tillhörande
texter, mannen som vänder sig om har texten
”Du”, kvinnan i rött har texten ”Bahnhof”
medan kvinnan som går bredvid mannen fick
texten ”Din nuvarande arbetsplats”.
De anmälningar som kom in angående Bahnhofs reklam var alla överensstämmande över att
reklamen var könsdiskriminerande. Eftersom reklamen inte har med företaget att göra, utan
istället framställer kvinnan som ett ”utbytbart objekt” menare flera anmälare att reklamen inte
heller väljer att rikta sig åt kvinnliga sökande.
Bahnhof försvarade sig genom att yttra sig att bilden speglar svartsjuka och en dröm om att
hitta något bättre. Men Opinionsnämnden höll inte med och fällde annonsen som både
könsdiskriminerande, objektifierande och schabloniserande reklam. 40
BMW – Fälld
Den anmälda och fällda reklamen
tillhör i detta fall bilgiganten BMW.
På bilden syns en kvinna i rött,
supermodellen Gigi Hadid, bakom
henne står det fem uppradade bilar
bredvid varandra. Modellen står exakt
i mitten av de uppradade bilarna och hennes fokus är på kameran, inte på bilarna i sig. På bilden
finns även en text; ”Möt två sensationer – Gigi Hadid och BMW M2” följt av ”Gigi har ständigt
världens blickar på sig men kan du hålla koll på vilken BMW M2 hon kör?”.

40

Bahnhof, Reklamombudsmannen. https://reklamombudsmannen.org/uttalande/bahnhof. (Hämtad 2018-1203)
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Under texten finns en blå knapp med orden ”Har du koll?”. Om du klickar på knappen kommer
du automatiskt vidare till en annan sida, eyesongigi.com. Nu går det ut på att du ska lista ut i
vilken bil som Gigi sitter i. När du gissat vilken bil hon sitter i, hör man i bakgrunden en
mansröst som säger; Can you keep your eyes on Gigi?
Reklamen blev anmäld eftersom reklamen anspelar nästan mer på fotomodellen än själva
produkten. Detta gör reklamen i sig väldigt vilseledande. Anmälaren fortsätter och menar att
fotomodellens kläder tillsammans med kommenteraren ” Can you keep your eyes on Gigi?”
gör reklamen både objektifierande och sexualiserande.
Reklamombudsmannens bedömning lydde att reklamen anspelade på sex. Att det är irrelevant
för produkten om hon kort bär klänning och höga klackar, och tillsammans med kläderna och
sättet som hon blev filmad på framställs hon som ett sexobjekt. Även kommenterarna som fanns
i reklamen ansågs vara stötande. RO;s beslutade att fälla reklamen som könsdiskriminerande.
41

Reebok – Friad
En reklamfilm för Reebook blev anmäld för att vara sexistiskt och diskriminerande. Reklamens
börjar med att man ser en kvinna, fokusen ligger på hennes rumpa och ben. Kvinnan har på sig
en kort röd kjol, ett svart förkläde och på fötterna bär hon Reebooks
skor. Reklamen fortsätter med att man får följa fyra olika kvinnor,
som alla bär korta shorts eller korta kjolar och alla har på fötterna
Reebooks nya skor.
En röst i bakgrunden säger även; ”Reebook Easytone tränar
bevisligen både vaderna och lårens baksida upp till elva procent mer
och din rumpa upp till 28 procent mer än vanliga träningsskor.
Reebook Easytone med teknologi inspirerad av balansbollar. Bättre ben och bättre rumpa för
varje steg.”
Anmälningarna menar att reklamen är sexistisk och diskriminerande. Att kvinnorna i filmen
visar ett ideal som inte stämmer överens med verkligheten. Anmälningarna menar även att det
är en reklam som endast fungerar på kvinnor, om skorna riktade sig åt män skulle reklamen
vara uppbyggd på ett annat sätt. Reebok svarar på anmälningarna och menar att skorna är

41

BMW, Reklamombudsmannen. https://reklamombudsmannen.org/uttalande/bmw. (Hämtad 2018-12-03)
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utformade för att öka muskelaktiviteten i lår, vader och i sätesmuskulaturen och filmades på
det viset för att annonsören ville visa skon unika fördelar. Fortsättningsvis menar Reebok att
det är en sko specifikt för kvinnor, och produkten inte är relevant för män.
Eftersom reklamen fokuserar på produktens unika fördelar blev RO:s beslut att produkten
varken var könsdiskriminerande eller vilseledande och reklamen blev friad från sina
anmälningar. 42
Disclaimer: Bilderna är tagna från Reklamombudsmannens hemsida.

42

Reebok, Reklamombudsmannen. https://reklamombudsmannen.org/uttalande/reebok_2. (Hämtad 2018-1203)
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6. Materialredovisning
I materialredovisningen kommer de studerande reklamerna att presenteras och beskrivas, var
och en för sig. Detta är för att få en så stor överblick som möjligt till kommande analys.
______________________________________________________________________

6.1 Marabou Mjölkchoklad 1956
Marabou reklamen från 1956 är en bit över 2 minuter lång och av dåtiden att känna är den
inspelad i svart och vitt. Reklamen börjar av
att en ung kvinna sitter ensam i ett rum och
gråter. Mitt i rummet finns en säng och av
rummet att döma, verkar huvudkaraktärerna
ha lite mer pengar än standardfamiljen.
I öppningsscenen sitter en kvinna i ett stort
rum och gråter i sin ensamhet, varav hennes
man kommer in i rummet, väldigt orolig
varför hans fru sitter och gråter hysteriskt.
Kvinnan svarar med gråten i halsen att ”det har hänt något förfärligt”.
Hon gråter eftersom hon inte vet hur en Marabou mjölkchoklad smakar längre. Hon fortsätter
att berätta för sin man att hon ätit Marabou mjölkchoklad i alla år men känner inte igen smaken
längre och frågar oroligt sin man om hon är sjuk.
Hennes man skrattar till svar och ur sig
kavajficka tar han fram en Marabou
mjölkchoklad. Han pekar på chokladen och
visar för sin fru att chokladkakan har bytt
recept och utseende. Den nya chokladen är
mycket godare och tjockare än den gamla.
Medan mannen berättar om chokladens nya
fördelar torkar kvinnan av sina tårar med en
liten snusnäsduk och börjar le medan hon
kollar förundrat på sin man som vet så
mycket om chokladen. Kvinnan blir både glad och väldigt lättad över att hon inte är sjuk, utan
att det bara var Marabou mjölkchoklad som blivit gladare.
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Avslutade och sista scenen tackar kvinnan sin man, men hon tackar även ”snälla Marabou för
den nya mjölkchokladen”.

6.2 Edet 1960
Edet reklamen från 1960 är likt den
första reklamen, en reklam i sin
tidsanda. Det jag syftar på är att
karaktärerna pratar väldigt övertydligt
och förklarade på ett sätt som nästan
blir överdrivet. Här får vi följa en familj
på fyra personer – En mamma, pappa
och deras två barn. Hela familjen är
iklädda gula peruker och röda kinder
för att markera för tittaren att detta är den typiska normativa svenska familjen. Scenen utspelar
sig vid familjens matbord.
Edets öppningsscen inleds med att en berättarröst säger ”Ska vi leka ett tag att det här är ert
hem och att det här är ni min fru”. När berättarrösten säger Ni min fru visas det en bild separat
bild på kvinnan i familjen. Berättarrösten fortsätter att berätta att sonen i familjen spiller ett glas
med mjölk över bordet varv rösten fortsätter ”Springer ni då efter trasa och vatten och tvättar,
sköljer och gnor?”. Denna scen ska förställa vad som händer i livet utan Edet.
Scenen byts snabbt till nästa scen, en scen som då visar hur enkelt livet kan vara med Edet i sitt
liv. Istället för att mamman i familjen
springer virrigt runt och städar sätter hon
sig ner lugnt på stolen. Rösten fortsätter att
berätta för att tydligt förklara vad som
händer ”Är er man kanske en sån som
sätter en Edet-köks inom räckhåll för
mor?”
Sista scenen ser man mamman i familjen,
iklädd både ett förkläde och en mössa
märkte med Edet, samtidigt som hon nöjt drar i en rulle Edet samtidigt som rösten avslutar
reklamen ”Titta vad rart av er man att montera en Edet vid hallen, matbord och spis. Allt vått
och allt fett ni klarar ni på enklaste Edet vis”.
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6.3 Försäkringskassan 1978
Genom hela reklamfilmen från Försäkringskassan får
tittaren följa den svenska tyngdlyftaren Lennart
”HoaHoa” Dahlgren. Öppningsscenen är en sekvens
där Hoa-Hoa är ute och går samtidigt som en kvinnlig
berättarröst hörs i bakgrunden ”Jag jobbar heltid, på
morgonen lämnar jag Putte på dagis. Vi har ordnat det
så att min kille jobbar halvtid och varje dag hämtar
han Putte klockan 12 på dagis”.
I nästa scen se man hur en glad Hoa-Hoa öppnar dörren till dagiset och rusar in till barnen och
börja direkt leka med dem. Barnen i scenen är glada och ropar glatt när Hoa-Hoa leker med
dem. ”Han tycker det är jättekul”
fortsätter rösten medan tittaren får
följa en lång serie där Hoa-Hoa
fortsätter att leka och skratta med
barnen på dagiset.
Medan Hoa-Hoa hämtar sonen Putte
beskriver rösten ”Han fortsätter ta
hand om Putte resten av dagen, och så
får han halva föräldrapenningen. Detta
är bara ett sätt hur man kan dela på föräldraledigheten.”
Sista scenen ser man hur Hoa-Hoa och sonen Putte är går
från kameran, i en tanke att dem ska hem. Hoa-Hoa
fortsätter att skoja och rösten avslutar reklamen med
orden ”Möjligheten till variation är oändligt många,
Försäkringskassan vet det mesta. Det är schysst att dela på
föräldraledigheten”
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6.4 OLW 1994
Chipsreklamen för OLW börjar med att man ser
ett gäng killar ha fest. Det är lätt att uppfatta
killarna som hårda och tuffa eftersom alla är
iklädda solglasögon och i bakgrundens hörs hög
rockmusik. Den som man uppfattaren som
ledaren tycker festen är tråkig eftersom det
saknas brudar. Han frågar sina kompisar ”Vart
är brudarna” men alla ruskar på huvudet.
I sin jakt på brudar ringer han upp Ivar. I första sekvensen ser man
hur Ivar sitt själv i soffan. Ivar som uppfattas som ensam vargen
sitter ensam i soffan och äter chips. I reklamen bär han stora
glasögon, som tittare får man ett intryck av att Ivar och killarna i
första scenen inte är vänner. ”Var är brudarna?” frågar rockkillen
Ivar, Ivar svarar att han inte vet och tar ett chips.
Ivar frågar ”Är det fest eller?” varpå man ser
hur rockkillen gör en min åt sina kompisar att
sänka musiken. När samtalet läggs på och Ivar
tar ett till chips ser man hur det kommer fler
och fler händer i påsen. Det
är ”brudarna” som är där.
I sista scenen ser man hur
Ivar sitter omringad av alla ”brudar” och en tjejröst sjunger i bakgrunden ”Du
har nått som andra inte har”. Varpå OLWs logga kommer upp och avslutar
reklamen.
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6.5 Cubus 2008
Cubus reklmaen som heter Undressed är från
2008 och i jämförelse med de andra studerande
reklamerna väldigt kort.
Genom hela reklamen spelas Donald Byrds låt,
Love has come around. Dock är det väl utvalda
meningar från låten som spelas. ”Love has come
around, feels so good to me.” spelas på repeat genom reklamen.
Huvudpersonen, och den enda personen som visas är
en lång, smal och blond kvinna. Av hennes utseende
att döma en väldigt fotomodellvacker kvinna. För
varje scen hon är med i tar hon av sig ett av plaggen
hon har på sig, tills hon i sista scenen endast står i
underkläder.
Reklamen avslutas med att orden Cubus speglas i en stor
vit text, i en liten mindre text står även företagets
hemsida, cubus.com.
Det som skiljer Cubus reklam från de tidigare är att det
aldrig framgår vilken produkt som är i rampljuset i
reklamen. Modellens kläder kommer nämligen inte med
pris eller namn. Istället verkar det vara själva företaget i
sig som är i fokus, alternativt företagets hemsida.
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6.6 Dressman 2008
Reklamen inleds med en klassiska Dressman låten; Booker
T and MGs - Green Onions. Reklamen utspelar sig från vad
man kan gissa sig till en sen sommarkväll vid stadens gator.
Vid reklamens början få man se ett par kvinnliga fötter i
svarta högklackade skor. Skorna tillhör en vacker kvinna i
en röd klänning med långt mörkt hår som går ensam genom
stadens gator. Kvinnan försvinner ur bild och syns inte mer
i reklamen efter det. Istället kommer fokusen på nio män,
alla klädda i svarta kostymer och sammanbitna miner. Att
männen är klädda i likadana kostymer ger tittaren en känsla
av att alla dem tillhör samma grupp.
Olika sekvenser filmas där varje herre får ett eget inslag på sitt ansikte, fortfarande i en väldigt
sammanbiten min. Om man ska döma männens utseenden här är alla de nio männen i ungefär
samma åldrar, lika långa och har samma kroppsbyggnad. Den normativt snygga och välbyggda
mannen.
Reklamen avslutas med att Dressmans svarta logga med gul text syns i slutet. Likt Cubus
reklamen framgår det inte
heller här vad som ligger i
fokusen, vilket jag anser brukar
framgå i Dressmans reklamer.
Till exempel om det är speciella
priser på slipsar eller stickade
koftor till farsdag eller jul etc.
Eftersom alla män i reklamen
bär kostym borde det framgå
om det är en reklam för bra priser på kostymer, vilket det inte heller gör.
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6.7 ICA 2010
ICAS reklamfilm vid namn Trucken är från 2010.
Ica-Stig är den öppnar reklamen med att nöjt
utbrista ”10% på Icas hela veckosortimentet”, han
vänder sig till kollegan Ica-Cindy och fortsätter ”vi
behöver fler varor från lagret”. Cindy går iväg till
lagret, innan hon hinner dit vänder sig Stig om och
pekar med fingret på Cindy ”Å du! Rör inte
trucken”.
En förnärmad Cindy mumlar bittert för sig själv och härmar
Stigs sista ord ”Rör inte trucken, nä för tjejer kan ju inte köra
truck. Gubbe!”.
I en kort sekvens därefter ser man hur Cindy mot Stigs vilja
sätter sig i trucken. Kort därefter ser man hur Stig vänligt
stor och pratar med en kund (en mamma och hennes son)
varav en skräckslagen Cindy åker igenom varuväggen med
trucken på fulls gas.
Kunder kastar sig vettskrämt från truckens riktning för att
inte bli överkörda. Från bakgrunden har man Ica-Ulf ropa ”Rädda den som räddas kan”.
Reklamen pryds av komiska inslag, man ser hur en blind man med käpp försöker leta sig fram
längs gångarna och hur Cindy sitter i trucken och flaxar med armarna och blundar medan
trucken passerar genom affären i högfart.
I avslutnings scenen står Stig mot kylarna och
ser hur trucken kommer emot honom. Trucken
stannar precis i rätt stund så Stig klarar sig. I
Icas komiska anda stannar truckens framdel
stannar precis vid hans Stigs skrev och lättad
andas han ut.
Cindy låtsas som ingenting har hänt och
avslutar att Icas sortiment är en ”Succé” och
sen är reklamen slut.
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7. Analys
I kapitlet kommer forskningsfrågan att möta de analyserande reklamerna tillsammans med
komplitterande fakta från teori, tidigare forskning och bakgrund. Reklamerna tolkas utifrån
teorierna och metoden som har använts genom studien.
_________________________________________________________________________

7.1 Reklam 1 - Marabou
Reklamen spelar på känslor, kvinnan är orolig över att hon är sjuk eftersom chokladen inte
smakar som en Marabou. Mannen är i detta fallet reklamens etos och personan. Vad man tror
är mannens fru i reklamen, är en förvirrad och ledsen kvinna som tror att hon är sjuk eftersom
hon inte känner igen smaken på sin Marabou. Med stora krokodiltårar sitter hon i sin säng och
gråter. Kvinnan i filmen blir patos, hennes tårar ska tala till folks känslor. I reklamen sitter
mannen och försöker trösta sin fru, har berättar lugnt för henne om alla Marabous fördelar,
mannen blir utöver etos även logos i reklamens fall. Han vill övertyga konsumenten att just
Marabou är den bästa chokladen på marknaden. 43
För att återkomma till Hirdman och hennes tanke att reklam är en stor producent i olika
föreställningar och normer om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Hirdman menar
att reklam är en stor bärare av genusideal och genom reklam även förstärka de nuvarande
genusidealen. 44
För att kunna analysera om reklamen är stereotypisk berättade jag i metod och material att jag
skulle använda mig av en medvetenhetskala. Skalan var indelad i fem nivåer (se metod) och
tillochmed nivå tre räknades som att vara stereotypisk. Nivå ett var att kvinnor ska vara kvinnor
och att de är icke tänkande dekorationer. Nivå två är att kvinnan anses vara känslig, undergiven
och vill ha trygghet. Både nivå ett och två genomsyrar Marabous reklam. Kvinnan har
egentligen inte stor roll i reklamen förutom att gråta och vara orolig för att hon är sjuk. Det är
sedan mannen som är den kunniga och auktoritära. Även mannen når upp till samma nivåer
som kvinnan. 45
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Marabou är den äldsta av de analyserande reklamerna, den är alltså längst ifrån dagens samhälle
och dagens värderingar. De samtida värderingarna var att kvinnan skulle stanna hemma, städa,
laga mat och ta hand om barnen. Vad vi ser utav reklamen är det mannen som kommer innanför
dörren, säkerligen från jobb medan kvinnan har varit hemma. Vem vet hur länge hon har varit
hemma och gråtit? Likt den hegemoniska maskuliniteten gör sig kvinnan nästan automatiskt
underordnad när hon gråter över chokladen. Men om man ser tillbaka till året då reklamen kom
ut var det nästan kvinnans roll och norm att bete sig typiskt ”kvinnligt”. Kvinnan ansågs vara
känsliga än mannen, kvinnans roll var att vara hemma. Om kvinna började arbeta, vem skulle
du vara hemma med barnen och agera ”mamma”? Att fadern skulle stanna hemma och vara
”pappa” fanns inte på kartan än. 46

7.2 Reklam 2 - Edet
Även Edets reklam går i samma anda som reklamen tidigare. Här är reklamen tydligt redan vid
start att den endast utmärker sig att vara endast till kvinnor, eftersom kvinnan i filmen anses
relateras som ”du” och mannen i filmen blir beskrivningen som ”er man”. Första orden som
reklamen innefattar är ”Ska vi leka ett tag att det här är ”du” och din familj”. Även om Edets
reklam kom några år senare än Marabous så är tanken fortfarande densamma om inte ännu
tydligare i Edets reklam att kvinnans plats ska vara i hemmet.
Att könsrollerna redan från start är tydligt uppdelade genusroller är hela familjen även väldigt
schabloniserad. Alla i familjen bär knallgula peruker för att förtydliga känslan om att vara den
svenska familjen. Detta är reklamens etos, tittaren för en samhörighets och vi känsla. Logos är
kvinnan, eftersom kvinnan är den som ska vara hemma och städa. Om mannen istället hade
ansetts som den som skulle städa hade reklamen från dess samtid tappat sin trovärdighet.
Familjen i reklamen är väldigt lyckliga tillsammans. Mannen har nämligen fäst en Edet i hallen,
matbord och vid spisen och därför slipper mamman en massa extra jobb. För den lyckliga
familjen beror helt och hållet på att mannen i familjen har varit så vänlig och installerat en Edet,
eller? Att bygga upp den lyckliga familjen utifrån produkten i fråga är reklamens patos. 47
Likt Marabou når Edets reklam upp till de två första kriterierna i medvetenhetskalan. Hustrun
ska vara hemma och hon framställs inte som en person utan som en symbol för reklamen, och
likt Marabou är hon framställs hon som en typisk norm för sin samtid. Mannens roll är att vara
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passiv men även logisk eftersom han hjälper kvinnan sätta upp Edet i hemmet, som om hon inte
skulle klara det själv.
Både Edet och Marabou är typiska reklamer för sin samtid. Generellt anses denna tidsperiod
som hemmafruidealets tidsålder. Eftersom normen i samhället såg ut på ett annorlunda sätt än
normen idag är det heller inte konstigt att kvinnorna framställs som typiska hemmafruar. Det
var inte förrän in på 70-talet som jämställdhetsreformerna ökade ytterligare och med dem orden
går vi in på nästa reklam. 48

7.3 Reklam 3 - Försäkringskassan
Personan i Försäkringskassans reklam är utan tvivel legendaren Hoa-Hoa. Reklamen är en liten
kortfilm som handlar om hur kul Hoa-Hoa tycker det är att hämta hans barn på dagis. Man ser
hur han skojar med alla barnen inne på dagiset och att han knappt vill lämna. Under hela
reklamen hör man en röst, som ska föreställa Hoa-Hoas fru. Frun berättar om uppdelningen och
hur man kan dela på föräldrapenningen. I reklamens sista sekvens hör man den kvinnliga rösten
som säger ”Möjligheten till variation är oändligt många, Försäkringskassan vet det mesta. Det
är schysst att dela på föräldraledigheten”
Även om reklamen syftar på att även män kan vara föräldralediga har Försäkringskassan valt
ut den typiska mans mannen. Eftersom rösten i bakgrunden är en kvinna anspelar det på tilliten
till reklamen. Kvinnan informerar hur hon och hennes man delat upp föräldraledigheten och
eftersom det är kvinnorna som varit hemma med barnen innan blir det givetvis en mer tillit till
reklamen än om det vart en mansröst som berättar om hur bra det är att variera
föräldraledigheten. Genom reklamens gång får man se hur kul Hoa-Hoa tycker det är att hämta
sonen på dagis, han busar med barnen genom en lång sekvens. Detta är reklamens patos, genom
att visa hur kul det är att hämta barn på dagis hoppas man locka fler pappor till att stanna hemma
med barnen. 49
Tillskillnad från de tidigare reklamerna är Hoa-Hoa den enda personen som visas i reklamen.
Reklamens budskap är att visa män och kvinnor som jämlikar (nivå fem på skalan) även om
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reklamen samtidigt visar en man som är den typiska mannen, stor, stark och dominant, vilket
är nivå ett på skalan. 50
Försäkringskassan är en reklam av de nya jämställdhetsreformerna. Kvinnorna ska få det lättare
att komma ut i arbetslivet och få en större självständighet. Även om problemet hemma var på
väg att lösas, att det s.k. husmorskontraktet försvann och kvinnorna fick mer och mer plats i
arbetslivet flyttades istället ojämställdheten hemma till arbetsmarknaden istället. När
könsuppdelningen i hemmet blev mindre blev den större på arbetsmarknaden. När fler kvinnor
kom ut i arbetslivet, sköts könsdelningen helt enkelt dit istället och blev mer påtaglig i
arbetslivet.

7.4 Reklam 4 - OLW
OLWs reklam tillhör det komiska inslaget. Den blyga, killen med stora glasögon ställs mot det
tuffa gänget som letar efter brudar. De tuffa killarna i reklamen letar efter brudarna. Som sista
utväg ringer de Ivar – pojken i glasögon. Vad den tuffa killen inte vet, är att ”brudarna” är
hemma hos Ivar, eftersom han har nått som andra saknar – nämligen en påse med chips.
Reklamen är tämligen i sig väldigt oskuldsfull. Som tittare ser man att underdogen Ivar vinner
mot de tuffa killarna. Men när de kommer till de olika nivåerna som observeras så säger
reklamen annat. Kvinnorna i reklamen får nämligen inte en enda replik, och är endast hos Ivar
eftersom han har OLWs chips. Kvinnorna framställs som icke tänkande dekorationer, och blir
en symbol att kvinnor ska vara kvinnor. I medvetenhetskalen når detta upp till nivå 1 och 2. Ju
högre nivåerna är, desto mer jämställd blir reklamen. Nivå 4 är exempelvis att reklamen helt
undviks från stereotyper, eller att män och kvinnor visas som lika. OLWs reklam kan anses att
undgå stereotyper men det som är viktigt att beakta när man analyserar reklam är att det inte
endast behöver vara uttalade ord som anses vara negativa för att en reklam kan räknas som det
ena eller andra. Utan hur eller reklam positionerar de olika könen är även en viktig fråga.
Kvinnorna i reklamen framställs på ett helt annat sätt än vad de manliga karaktärerna gör. Detta
är även reklamens retorik. 51
Annonsörens stora bakomliggande ord är även företagets slogan på den tiden ”du nått som
andra saknar, du har nått som andra inte har”. Om du har en påse med OLW har du allt, även
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brudarna. Vem vill inte vara Ivar, omringad av brudar? Publiken undervisas i logiken om hur
det kan bli om du köper en påse av OLWs chips istället för ett konkurrerande varumärke.

7.5 Reklam 5+6, Cubus och Dressman.
De studerande reklamerna 5+6 är båda reklamkampanjer gällande två olika klädkollektioner,
en för kvinnor och en för män. Eftersom reklamerna både tidsmässigt och produktmässigt är
väldigt lika kommer en analys av de både ske nedan.
Cubus anspelar i det stora hela på sex. Kvinnan i reklamen tar för varje sekvens av sig ett
klädesplagg tills hon stor i endast underkläder. Likt Dressman reklamen får man heller aldrig
reda på vilken produkt själva reklamen handlar om. Både Cubus-kvinnan och Dressmanmännen når upp till nivå 1 och 2 på respektive skala.
Kvinnan är en symbol för skönhet. Hon är lång, blond och smal. Medan de muskulösa männen
i Dressman reklamen beskrivs på ett dominerande sätt. Kostymerna, sättet männen går på,
kvinnan som korsar vägen i början. Alla moment i filmen skapar en känsla av att de är
individualistiska och självsäkra. 52
Som sagt så ska Etos visa hur företaget bakom reklamen hävdar sin karaktär och sin
trovärdighet. I Cubus reklam gavs (eller snarare valdes) en modell efter utseendet. Företaget
hade en tanke bakom reklamen och var tvungna att hitta en person som hade de rätta
egenskaperna. Varför modellen tar av sig alla kläder, är en fråga i sig. Kanske vill Cubus visa
att dem har allt ifrån kavajer och byxor till små toppar och underkläder? Själva avklädandet i
sig blir reklamens logos. ”Reklamen ska undervisa eller informera”. Marabous reklam var
undervisade på det sättet att mannen ifråga berättade om de nya Förändringarna i receptet osv.
I Cubus reklam tar modellen som sagt av sig kläderna, konsumenten blir informerad om att hos
Cubus kan man hitta det mesta i klädesväg. Patos mening är att spegla på folks känslor. Kan va
en rädsla att inte platsa, eller att man längtar tillbaka till sin skönhet. Det sexiga i reklamen är
till för att väcka en lust hos konsumenterna. En dröm om att man kanske liknar modellen lite.
Medan hos Dressman är männen både etos, patos och logos fast från olika vinklar givetvis.
Även Dressman-männen har få de rätta egenskaperna. Eftersom de går i en grupp tillbringar de
även en samhörighetskänsla tillskillnad från den ensamma kvinnan. Att det är en kvinna med i
några sekunder, innan männen visas lämnar konsumenten med en fundering om de snygga
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männen i kostym följde med kvinnan vidare eller om hon försvann innan männen kom fram.
Detta är reklamens patos. Logos är likt Cubus reklam, företaget visar upp de snygga männen i
kostymer. Utan att göra en konkret reklam för en specifik produkt är det tydligt att det är
kostymerna som är i fokus. 53
Även om kvinnan inte är den typiska hemmafrun, visas männen fortfarande på ett dominant
vis. Det var under 2000-talet som debatten om makt och sexualisering i media blev större. Våld
mot kvinnor blev även en stor jämställdhetsfråga som togs upp i regeringen. Ett år efter
reklamerna kom, 2009, kom det en diskrimineringslag. Lagen omfattande all diskriminering på
grund av kön, könsöverskriande identitet eller könsöverskridande uttryck. Och den nya
myndigheten, Diskrimineringsombudsmannen tillsattes. 54

7.6 Reklam 7 – ICA
ICA:s reklam är den som kör mest åt det komiska hållet, och är även den reklam som svenska
folket uppfattar som ”nöje” när det gäller reklam. Det är nog ingen i Sverige som undgått ”ICAsåpan” som pågått i nästan 18 års tid. ICA:s reklamer är typiska reklamfilmer som använder
underhållning som en stor del av deras genre. Personerna (etos) får de egenskaper som krävs
för varje reklam, oftast så pratar ICA-Stig och hans medhjälpare om veckans varor och så även
i detta fall. Oftast är det ICA:s egna varor i fokus, och när personerna i reklamen pratar om hur
bra ICA:s egna varor är skapas det automatisk ett förtroende (logos) som att du kanske nästa
gång väljer just ICAs varor. Eftersom ICA:s reklam har pågått under en så lång tid är det som
att tittarna (konsumenterna) får ett tycka för skådespelarna och blir nästan ledsna om någon
slutar i serien. Att du som tittare får ett slags förtroende för personerna i reklamen är reklamens
patos.
Det som gör just det här avsnittet väldigt utstickande är att Stig säger åt Cindy att hämta varor
på lagret med att hon inte får röra trucken. Även om Stig pekade fingret åt en förnärmad Cindy
sätter hos sin i trucken i alla fall och hela reklamen handlar om att trucken kör okontrollerat
genom butiken. Reklamen är till för att underhålla. Men till vilken baskostnad? Av alla
analyserande reklamer är just denna anmäld och fälld hos Reklamombudsmannen för att vara
könsdiskriminerande och framhäva schabloniserande tankar om att kvinnor inte är lika kunniga
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inom fordonskörning. I det stora hela en gammal norm om att kvinnor är sämre inom teknik än
män.
Det som ändå gör ICA:s reklamer intressanta att analysera är att man kan se ett hierarkiskt
system i filmerna. Stig är det högsta hönset. Han är en äldre, vit man som har mycket erfarenhet
inom sitt område och om ICA som företag. Det är Stig som bestämmer över sin medarbetare,
som i det här fallet att Cindy inte får köra trucken. Stig brukar vara klädd i skjorta och slips
under ICA-kavajen, vilket förstärker intrycket av att det är Stig som har makten. Att en äldre,
vit man har den största makten, är ett tankesätt som kan anses vara väldigt konservativt. 55
Att kvinnor och män ska ha en jämnfördelning när det kommer till makt är en självklarhet i
dagens samhälle. Men ändå framställs män fortfarande som den typiska makthavaren. Varför
kan man då fråga sig?
När det kommer till reklam är det viktigt att tittarna uppfattar personernas roller själva. Kanske
är vi så vana med våra gamla normer i samhället att det blir lättare att ”ge” makten till en äldre,
vit man i kostym än en ung tjej?
Även gällande medvetenhetsskalan så uttrycks Cindy både som passiv, underordnad mannen
och enligt normen om vad som är manligt och kvinnligt. Stig beskrivs som tidigare nämnt som
den dominanta mannen och autoritära mannen. Detta blir både nivå ett och två på denna skala.
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8. Resultat kodschema och medvetenhetsskala
8.1 Resultat kodschema
Reklam 1

Reklam 2

Reklam 3

Reklam 4

Reklam 5

Reklam 6

Reklam 7

Variabel 1

A

A

B

C

D

D

D

Variabel 2

B

C

A

A

B

B

A

Variabel 3

A

A

A

A

B

A

B

Variabel 4

C

A

A

C

B

A

C

Variabel 5

A

A

A

A

A

A

A

Jag tänker börja med att introducera resultatet i kodschemat. Vid en överblick av matrisen ser
man att män har ett litet övertag i reklamfilmerna, oavsett om reklamen riktar sig till dem eller
inte.
Ovan visas resultatet i kodschemat, där varje bokstav står för ett av alternativ i variablerna.
Variablerna och dess frågor tog upp i kapitel 4.2, för att tydliggöra och göra svaren mer
begripliga väljer jag även att ta upp de olika variablerna här.
Variabel 1: Vilket år kom reklamen ut?
A) 1950–1970
B) 1980–1990
C) 1990–2000
D) 2000–2010
Variabel 2: Vilket kön syns först?
A) Man
B) Kvinna
C) Båda
Variabel 3: Är det något kön som är den mest framträdande?
A) Man
B) Kvinna
C) Båda
Variabel 4: Är produkten i filmen avsedd för ett specifikt kön?
A) Till män
B) Till kvinnor
C) Båda
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Variabel 5: Är reklamen könsterotypisk?
A) Ja
B) Nej

Av de sju reklamer som har analyserats så har var det jämnt när det kom till vilket kön som
visades sig först. I reklamen för den mansdominerade klädjätten visades en kvinna först, en
kvinna som sedan inte hade en relevantroll för produkten i fråga. Det som är intressant och har
visat sig genom studien är att oavsett när reklamen kom ut använder sig reklamen av en retorik
som kan anses vara normativ och könsstereotypisk alternativ schabloniserande.
När det kommer till närvaro å andra sidan. Så har kvinnorna övertag. Oavsett om reklamen
endast riktar sig åt män, är det ändå en kvinna med i reklamen. Dressmans reklam blir därför
väldigt heteronormativ, eftersom reklamen riktar sig åt alla män, alltså inte endast till män som
är heterosexuella utan alla. Ändå väljer klädjätten att ha med en kvinna som en symbol för de
starka männen. I Edets reklam stöter vi på ett liknade fall, reklamen är för hushållspapper men
riktar sig endast åt kvinnor. Det går en tydlig röd tråd genom reklamerna, att oavsett vem eller
vilket kön reklamen riktade sig åt, var det oftast kvinnan som användes som en symbol för i
reklamen och för produkten.

8.2 Resultat medvetenhetsskala
Medvetenhetsskalans resultat är väldigt varierande. De analyserande reklamfilmerna
poängsattes efter de nivåer de nådde upp till. Den sammanlagda poängen dividerades med
antalet karaktärer i respektive reklam. Reklamen som fick lägst poäng är enligt skalan den som
är mest stereotypiska enligt denna skala.
Att tänka på var att i både OLW:s reklam och Dressmans reklam ingår det många karaktärer.
Därför kan det bli ett felaktigt och missvisande resultat eftersom de får lägst poäng endast på
grund av dess antal karaktärer i filmen. T.ex. är det två talande roller i OLW:s reklam, medan
det är 12 karaktärer i reklamen. De 10 kvinnor som är placerade i reklamen är där i ett
utsmyckande syfte för att bevisa en tanke om hur det kan bli om du väljer OLW chips. Därför
har jag valt att endast räkna med karaktärer som har en tydlig roll i varje reklam. I OLW:s
reklam blir det därför de två manliga karaktärerna. Genom att jag endast utgår ifrån de
karaktärer som har större roller blir resultaten mer sannolika.
Den reklam som fick absolut högst poäng var Försäkringskassan reklam med Hoa-Hoa med 6
poäng, alltså den minst stereotypiska. Den som fick lägst poäng dvs. den mest stereotypiska
reklamen enligt medvetenhetsskalan var Edets reklam med 0,75 poäng.
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Cubus reklam med den strippande tjejen, slutade på 3 poäng. Det är lika många poäng som Edet
hade innan divisionen. Eftersom Edets reklam hade 4 rollfigurer, respektive Cubus som hade
en så fick Edet lägre poäng. Medvetenhetskalan fungerade bra i mångt och mycket. En rak och
okonstlad skala att använda sig av när det handlar om hur reklam som anses vara
könsstereotypisk. De olika stegen i skalan är tydliga och de är enkel att följa. Det enda negativa
med skalan var själva divisionen på X-antal rollfigurer i varje reklam, vilket är viktigt att ha i
bakhuvudet vid användning av skalan.
Resultatet av kodschemat och medvetenhetsskalan är tydligt. Reklamerna som studerats är
könsstereotypiska oavsett om det gäller män eller kvinnor och beroende på vem reklamen riktar
sig åt skiljer sig reklamerna markant. När reklamerna kom ut var inte en lite stor faktor som jag
trodde i början att det skulle vara. Även om reklamerna är könsstereotypiska, behöver det inte
betyda att de är diskriminerande. Vidare måste man även ha i åtanke att alla reklamer som har
studerats är kommersiellreklam, utom Försäkringskassans reklam med Hoa-Hoa som är en
samhällsreklam. Vidare diskussion om detta kommer i kapitlet slutsats. Men innan det kommer
en diskussion om hur man kan använda sig av svensk reklam i skolans värld.
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9. Att arbeta med marknadsföring i skolans värld.
När du arbetar som lärare har du vissa riktlinjer du måste följa, ett av dessa är skolans
demokratiska uppdrag.
Skolan ska förmedla både kunskaper och de demokratiska grundläggande värdena
till eleverna. Skolans demokratiska uppdrag syftar till att främja elevernas
medborgerliga kompetens genom att arbeta för att eleverna ska dela de
grundläggande demokratiska värderingar som värdegrunden fastslår, utveckla
kunskap om samhälle och politik samt de förmågor som krävs för att leva och verka
i ett demokratiskt samhälle.
Avgörande är att en del av skolarbetet faktiskt sker i demokratiska former, så att
eleverna tränas i ett demokratiskt arbetssätt, där uppmärksamhet fästs på alla
individers demokratiska rättigheter såväl som skyldigheter i form inflytande,
delaktighet och ansvarstagande. – Riksdagen, Skolans demokratiska uppdrag.

Att eleverna bygger upp en förståelse för andra människor, och accepterar att alla människor är
olika är en viktig faktor för att eleverna ska fungera i vårt svenska samhälle. Vi lever i ett
demokratiskt samhälle och vi ska därför lära eleverna om våra demokratiska värderingar. I
skolans värld talar man om skolans demokratiska uppdrag och att skolan ska vara en förmedlare
av en demokratisk värdegrund. 56
För att eleverna ska uppnå dessa färdigheter kan du som lärare arbeta på olika sätt, det finns
inget rätt eller fel. Det finns heller inte ett konkret upplägg hur du som lärare ska arbeta när det
kommer till dessa frågor. Min studie utgår ifrån svensk marknadsföring, och hur man kan
utmärka skillnader i genus beroende på när reklamen kom ut. Att arbeta med svensk reklam
kan vara ett sätt att få eleverna förstå olika könsmönster och människovärde. Jag har upptäckt
genom min studie att det finns skillnader hur reklamen framställer genus beroende på vem
reklamen riktar sig åt.
I boken Ämnesdidaktik – En undervisningskonst fann jag meningen; Ett ämne är aldrig något
statiskt utan alltid en möjlighet.57 Och när det kommer till värderingar och könsmönster är det
viktigt att eleverna inte endast lär sig fakta, utan de får även en förståelse varför vi har dessa
värderingar i vårt samhälle. Det som jag anser blir det centrala är därför att eleverna lär sig
lyssna och förstå andras argument, och att de kan diskutera med varandra. Det handlar inte om
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Ekman, J & Pilo, L. (2012) Skolan, demokrati och de unga medborgarna, s28
Bronäs, A & Runebou, N. (2010) Ämnesdidaktik – En undervisningskonst. s76
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att ställa olika åsikter mot varandra, utan att eleverna ska nå konsensus genom att lyssna och
visa respekt mot alla parter. Detta typ av demokrati kallas deliberativ demokrati, även
samtalssdemokrati. 58
Förutom skolans demokratiska uppdrag måste du som lärare även följa det centrala innehållet i
varje kurs du undervisar i. För att stärka mitt exempel om att det går att använda sig av svensk
marknadsföring i ett undervisningssyfte tar jag med tre utdrag från det centrala innehållet i
kursen Historia 1a2 som jag anser vara användbara gällande denna typ av undervisning.
Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga
historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både
kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning,
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på
könsmönster.
Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras
situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet,
generation, kön och sexualitet
Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i
digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder. – Statens
Skolverk.

Om syftet är att utgå ifrån svensk reklam är det viktigt att man noga väljer ut reklam som ger
eleverna de rätta förutsättningarna. Reklamen kan fungera som ett komplement till den normala
undervisningen, eller för att styrka källkritiska tankar. Det viktiga är att dessa värderingar
genomsyrar din undervisning. Viktigt att belysa är att skolans uppdrag i vår samtid idag är att
fostra demokrater, inte fostra svenskar. 59
Fokus läggs inte på elevernas kunskapsutveckling, nu säger jag inte att den inte är relevant –
för det är den. Men eleverna måste ges möjligheter att träna på att vara delaktiga och träna
praktiskt i kombination med deras kunskapsutveckling. Att eleverna får arbeta med svensk
marknadsföring i alla dess former är ett bra sätt att visa hur dagens media väljer att fokusera på
värderingar. Genom att t.ex. använda svensk media som jag gjort genom studien, att jämföra
ett då-tidsperspektiv med idag blir eleverna även medvetna om hur den svenska kärnfamiljen
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såg ut för femtio år sedan, men de får även ett perspektiv på den svenska
jämställdhetsutvecklingen.
I början av uppsatsen gjorde jag en avgränsning gällande tanken att det endast finns två kön.
Detta gjorde jag med tanke på att första reklamen som analyserades kom ut 1956 då idéen att
det fanns något annat en två kön inte existerade. Idag är tanken annorlunda och en person kan
både ha ett biologiskt kön, men ha en annan könstillhörighet. Detta är något som idag inte
framhävs i reklamer, men fortfarande är viktigt att diskutera i skolan. Skolan och framförallt
lärarna ska aktivt arbeta för jämställdhet och mot diskriminering i alla dess former. 60
Att använda sig av reklam är att man använder sig nått från elevernas typiska vardag och
problematiserar det i frågor gällande jämställhet och genusfrågor. Genom att ta något som
eleverna möts av dagligen kommer negativa och hämmande könsmönster fram i ljuset och
eleverna kanske får en förståelse att inte tro på allt de ser utan att ge det en extra tanke. Det
handlar om att ge eleverna de rätta metoderna för att de ska förstå hur man kan skapa lika villkor
för både könen, det handlar inte om att skapa ”likadana människor”. 61
Det viktiga som jag vill belysa är inte hur man kan använda sig av reklam i
undervisningssammanhang, utan snarare varför man använder sig av det. ”Hur:et” är att visa de
olika reklamfilmerna vilket är det enkla, att arbeta med en förståelse om varför är svårare. Jag
anser att jag har fått fram varför det är viktigt att arbeta med värderingar om kön och
jämställdhet och hur man kan använda sig av elevers vardag i skolan.

60
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Slutsats

Dagens media erhåller en stor makt. Reklamkampanjer kan producera vilka föreställningar de
vill ska genomsyra deras reklam. Och visst ser man att reklamen har förändrats genom årens
gång?
För femtio år sedan var den rådande normen i det svenska samhället att kvinnan skulle vara en
hemmafru medan det var mannens uppgift att ta hand om den ekonomiska försörjningen. Vilket
starkt genomsyrar de två första reklamerna, Edet och Marabou. Kvinnans roll i de reklamerna
framställs nästan som ett objekt. Om hon inte gråter för att chokladen inte smakar likadant som
förut anses hon vara en hemmafru som helt ska förlita sig på att hennes man sätter upp en Edet
på de normativa ”kvinnoställena”. Edets reklam är riktad endast till kvinnor eftersom reklamen
inleds med orden ”Tänk att det här är du” och en bild på kvinnan i reklamen visas. Marabous
reklam framställer kvinnan som svag och känslig eftersom hon gråter oroligt över problemet
med chokladen. Mannen tröstar kvinnan, nästan på ett litet nedlåtande sätt eftersom han vet att
hon inte är sjuk, han vet att det bara är Marabou som ändrat smak på sin choklad. I dagens
samhälle skulle detta kunna beaktas som mansplaining.
Trots jämställdhetsutvecklingen ser man fortfarande en skillnad i de modernare reklamerna.
Beroende på vem reklamen riktar sig åt ser man en differens hur reklamen i sig är uppbyggd.
Cubus och Dressman är de två reklamer som både riktar sig åt att sälja kläder, den ena åt kvinnor
den andra åt män. Både reklamerna anspelar på sex. I Cubus reklam är det kvinnan själv som
blir ”sexobjektet”, i reklamen tar hon av sig plagg efter plagg tills hon endast står i
underkläderna. I Dressmans reklam är det fortfarande kvinnan trots reklamen riktar sig åt män.
I en kort sekvensen i början ser man ett par kvinnoben i högklackade skor, innan kameran glider
uppåt och hela kvinnan visas. Eftersom reklamens riktar sig åt män och kvinnan egentligen inte
har en stor roll finns det ändå en baktanke och en tydlighet varför kvinnan visas i början. Liksom
OLW:s reklam som har med 10 kvinnor, helt utan repliker utan endast som en utfyllnad och en
lockelse för vad som kan hända om du köper OLW:s chips.
Det som är viktigt att ta hänsyn till är att även om en reklam är stereotypisk behöver den inte
vara könsdiskriminerande. I kapitlet friad vs fälld reklam är de fällda reklamerna de som
framhäver könen på diskriminerande sätt. I både Bahnhof och BMW anmäldes reklamarna för
reklamerna i sig inte hade med produkten att göra, utan snarare framställde kvinnan som ett
objekt. De anmäldes även för att de mer riktade sig åt att locka manliga köpare än kvinnliga
trots att produkterna i sig inte har med kön att göra. Reebok reklamen som blev friad anmäldes
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för att vara sexistiskt men blev friad eftersom reklamen filmades på det sättet för att framhäva
skons fördelar.
Med andra ord normer kommer och normer går, men när en norm byts ut tillkommer en annan.
Att kvinnan ska stanna hemma är en norm som vi har lämnat bakom oss, men istället har det
tillkommit nya normer som kanske belyses extra just när det kommer till reklam. Även om
reklamen kan ses som en förmedlare av olika föreställningar är det viktigt att du som konsument
förstår att reklamen är det för ett syfte – att sälja.
Det kanske inte egentligen inte handlar om en syn på jämställdhet och genus, utan snarare en
syn på vad som säljs bäst. För att en reklam som övertyga oss, måste reklamen nå oss i
situationer där vi är mottagliga och som varierar från person till person, och där med även från
kön till kön. En reklam som riktar sig åt män, som t.ex. Dressman kanske inte drar lika många
kvinnor om Cubus skulle byggt upp sin reklam på samma sätt. En riktad reklam behöver därför
inte anses vara könsdiskriminerande, utan en riktad reklam kan uppfattas som självvald hos
individen.
ICA:s reklam med namnet Trucken blev anmäld och fälld och eftersom reklamen och i sig är
det ett stort steg eftersom det får företag att tänka till att det inte går att skämta om vad som
helst. Framförallt inte om gamla normer. Likt Reeboks reklam blir det därför svårt att ge en
direkt slutsats att kvinnan i Cubus reklam endast är ett sexobjekt eftersom hon visar upp vad
företaget i sig säljer, alltifrån kavajer och byxor till underkläder. Men det ligger ändå en viss
komik bakom, att kvinnan fortfarande behöver klä av sig för att visa upp ett klädesplagg.
Att eleverna bygger upp ett tankesätt att det gäller att vara kritiskt även till vardagslivet är
viktigt för att de ska kunna anpassa sig till samhället efter skolan. Eleverna måste själva lära
sig att förstå vad som är rätt och fel, vad man kan säga och inte säga och att alltid ifrågasätta
om de stöter på något som de anser inte är okej. Eftersom jag själv brinner för ett samhälle där
alla människor är lika mycket värda ser jag framemot att föra över vetenskapen till mina
framtida elever. Att använda sig av reklam är som jag nämnde tidigare ett bra exempel på att
eleverna får lära sig att kritisera sitt vardagsliv. För efter deras skolgång är elevernas vardagsliv
de livet som de kommer cirkulera i. De kommer träffa kollegor och nya vänner, men även
personer som de inte går ihop med. Livet handlar inte om att gilla och tycka om alla människor
du stöter på, det handlar om att bemöta människor med respekt, även om du inte gillar dem.
Det är såna värderingar jag vill föra över till mina elever. Vi är alla lika, men även olika.
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Vidare forskning kan vara att se hur svensk reklam skiljer sig åt från utländsk reklam. Det kan
även vara att studera mer konkreta reklamer, t.ex. endast klädreklamer. När det kommer till vår
svenska jämställdhetsutveckling har vi kommit långt. Vi lever i ett av världens mest jämställda
länder och vi fortsätter att hela tiden att utvecklas. Efter avslutad studie kan jag konstatera att
den svenska reklambranschen kommer på efterkälken utifrån de reklamer som har analyserats
i studien. Vi har kommit långt, men vi kan mer. Att kvinnor ska belysas via gamla normer,
antingen på ett sexistiskt vis eller åt det komiska hållet är vi sedan länge förbi. Jag hoppas att
framtida reklamkampanjer tänker ett steg längre. Även om kvinnorna inte längre ses som
dammande hemmafruar, tycker jag vi har kommit längre än skämt om att kvinnor inte kan köra
truck.
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Bilaga
Sveriges jämställhets politik - Så långt har vi hunnit
1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män genomförs.
1846 Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor får lagenlig rätt att bedriva
näringsverksamhet inom hantverk och viss handel.
1858 Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig
blir hon åter omyndig.
1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster. 1863 Ogift kvinna blir myndig
vid 25 års ålder.
1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru. 1870 Kvinnor får rätt att ta
studenten som privatister.
1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några få undantag (jur.lic. och
teologi).
1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst.
1884 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.
1901 Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid barnsbörd.
1919 Alla kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner och
landsting.
1921 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen. Gift kvinna blir
myndig vid 21 års ålder. Kvinnan och mannen blir likställda i den nya
giftermålsbalken.
1922 De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen.
1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.
1927 Statliga läroverk öppnas för flickor.
1931 Moderskapsförsäkringen införs.
1935 Lika folkpension för kvinnor och män införs.
1938 Preventivmedel tillåts. Bidragsförskott införs. Mödrahjälp till behövande
införs. Moderskapspenning för alla införs.
1939 Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av havandeskap,
förlossning eller giftermål.
1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för
statligt anställda. Barnbidrag införs.
1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet.
1951 Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap även om hon gifter sig med
en utländsk medborgare.
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1955 Lagstadgad betald ledighet för yrkesarbetande kvinnor vid barnsbörd, 3
månader.
1958 Kvinnor får rätt att bli präster.
1960 SAF och LO beslutar att inom en femårsperiod slopa de särskilda
kvinnolönerna
1964 P-piller godkänns i Sverige.
1965 Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras.
1969 Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.
1970 Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.
1971 Särbeskattning, dvs. individuell beskattning av arbetsinkomst, ersätter
sambeskattning.
1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att dela ledigheten vid barns
födelse.
1975 FN:s kvinnoår. Ny abortlag. I princip fri abort t.o.m. 18:e veckan.
1976 FN:s internationella kvinnoårtionde inleds. Förordning om jämställdhet inom
den statliga sektorn. Steriliseringslag. Person som fyllt 25 år bestämmer själv.
1977 Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.
1979 Rätt till sex
inkomstkompensation.

timmars

arbetsdag

för

småbarnsföräldrar

utan

1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. Äktamakeprövning för
studiemedel avskaffas. Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting.
Grundskolan får ny läroplan. Skolan ska verka för jämställdhet. Ny lag om tronföljd.
Förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen.
1982 Misshandel på enskild plats faller under allmänt åtal. Förbud mot pornografiska
föreställningar på offentlig plats. ATP-poäng för vård av barn under 3 år i hemmet.
Statliga bidrag till kvinnoorganisationer. Ny namnlag. Vid giftermål får kvinnan och
mannen välja vems efternamn de vill ha.
1983 Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. Alla yrken öppna för
kvinnor, även inom försvaret. 1984 Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn.
1985 FN:s kvinnoårtionde avslutas. Strategier till år 2000 antas. Jämställdhetsavtal
för de statliga bolagen.
1987 Ny särskild lag om sambors gemensamma hem, sambolagen. 1988
Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet.
1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet.
1992 Ny jämställdhetslag.
1994 Reviderad jämställdhetslag. Riksdagsbeslut om ny nationell policy för
jämställdhet. Jämställdhetsstatistiken blir officiell statistik.
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1995 Sverige blir medlem i EU. Vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing antas en
deklaration och en handlingsplan för jämställdhetsarbete. En månad av
föräldraförsäkringen reserveras för modern respektive fadern (”pappamånad”) och
kan inte överlåtas. Lag om registrering av partnerskap.
1997 Första kvinnliga biskopen.
1998 Lag om våld mot kvinnor. Ändring i brottsbalken. Lag med förbud mot
könsstympning av kvinnor. Jämställdhetslagen skärps avseende sexuella
trakasserier.
1999 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster. 2000 FN:s specialsession, Kvinnor
2000: jämställdhet, utveckling och fred inför 2000-talet. Nationellt råd för
kvinnofrid inrättas. 2001 Jämställdhetslagen skärps bl.a. vad avser
jämställdhetsanalys av löner.
2002 Antal dagar i föräldraförsäkringen utökas med 30 s.k. sjukpenningdagar till
480 dagar. Av dessa reserveras 60 för vardera föräldern och kan inte överlåtas.
2003 Ändring i lagen om besöksförbud. Besöksförbud kan avse det gemensamma
hemmet.
2004 Regeringen beslutar om handlingsplan för jämställdhetsintegrering inom
Regeringskansliet.
2005 Ny sexualbrottslagstiftning.
2006 Riksdagsbeslut om nya mål för jämställdhetspolitiken. Europeiska rådet
beslutar om en europeisk jämställdhetspakt. Europaparlamentets och rådets
förordning om inrättandet av ett europeiskt jämställdhetsinstitut.
2007 Regeringen lägger fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
2009 Diskrimineringslagen träder i kraft. Den omfattar bland annat diskriminering
på grund av kön och diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller
uttryck. Jämställdhetslagen upphör att gälla. En ny myndighet,
Diskrimineringsombudsmannen, DO, bildas och JämO upphör. Könsneutral
äktenskapslag. Det europeiska jämställdhetsinstitutet inrättas i Vilnius, Litauen.
2011 Sverige undertecknar Europarådets konvention om förebyggande och
bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
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