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Abstract 

Titel: Manligt och kvinnligt: en studie om genus i reklamfilm - En kvalitativ studie av 

genusframställning i reklamfilmer på Tv4 1990–2018. 
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Termin: Vårterminen -19 

  

Antal ord: 16 216 

  

Syfte: Studien syftar till att undersöka genusframställningen i reklamfilmer från Tv4, sett till 

samhällets utveckling inom genus och jämställdhetsfrågor under perioden 1990–2018.  

  

 Frågeställningar: 

●    Hur framställer reklamfilmerna på Tv4 kvinnor respektive män i de två olika 

produktkategorierna? 

  

● Hur kan framställningen av genus i Tv4:s reklamfilmer under perioden 1990–

2018 förstås utifrån begreppet genuskontrakt och förhandlingen av 

genuskontraktet? 

  

● På vilket sätt kan förhandlingarna kring genuskontraktet förstås i relation till 

andra jämställdhetsfrågor i samhället under denna period? 

  

Metod och material: Studien utgår från en multimodal kritisk diskursanalys och analyserar 

totalt 14 reklamfilmer under produktkategorierna bilar och livsmedel från TV4 under 

perioden 1990–2018. 

  

Huvudresultat: Studiens resultat visar på att samhället har utvecklats till att bli allt mer 

jämställt men att det endast är delar av denna utveckling som gestaltas i reklamfilmerna. 

Mannens gestaltning i reklamfilmerna har utvecklats till att visas i relation till hushållet 

samtidigt som det inte går att urskilja någon förändring i kvinnans gestaltning. 
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1. Inledning och problemformulering  

Provoceras du av bilden i reklam där kvinnan framställs som en familjekär hemmafru som 

älskar att laga mat eller bilden av mannen som en familjeförsörjande individ? 

  

Dagligen speglar medierna vårt samhälle på olika vis och deras definitioner av vår verklighet 

har stor inverkan på hur vi förstår och ser på samhället. Medierna presenterar dock inte alltid 

en helt sanningsenlig bild av verkligheten, utan vinklar innehållet för att tilltala sina 

mottagare. En central del av detta innehåll är mediernas representationer av det som anses 

vara manligt respektive kvinnligt i samhället (A. Hirdman 2001, 8–19). Dessa 

representationer av manligt och kvinnligt i reklamfilmer var det som skapade intresse för 

denna studie. Vidare är det intressant att se hur förhållningssättet mellan män och kvinnor ser 

ut i samhället och om detta förhållningssätt skiljer sig från reklamfilmernas gestaltning av 

genus över tid. Jämställdhetsfrågor har nämligen länge varit en central del i den samhälleliga 

utvecklingen, där flera steg har tagits för att göra Sverige till ett mer jämställt land. 

Exempelvis har pappamånaden införts, jämställdhetslagen skärpts och ordet hen inkluderats i 

SAOL (Nyberg 2013, 222; 2000/01:AU3; Holmer 2014).  

 

Enligt Yvonne Hirdman (1988) har det ena könet alltid definierat det andra könet i samhället, 

likt ett förhållningssätt som hon kom att kalla för genuskontraktet (Y. Hirdman 1988). Under 

90-talet förklarar Y. Hirdman en syn på samhället utifrån genuskontraktet där mannen utgör 

normen i samhället och ses som överordnad kvinnan (Y. Hirdman 1992, 8). Med samhället 

under utveckling för en mer jämställd bild av mannen och kvinnan, är frågan om mediernas 

och mer specifikt reklamfilmernas gestaltning av genus och förhållandet mellan könen 

utvecklas i relation till samhällets utveckling.  

 

Denna studie analyserar hur gestaltningen av genus ser ut i reklamfilmer sänt från svensk 

television under åren 1990–2018. Studien ser till två olika produktkategorier, en som är 

typiskt manligt och en som är typiskt kvinnlig, där den manliga produktkategorin utgörs av 

bilreklamer och den kvinnliga av livsmedelsreklamer. Samtliga reklamfilmer har sänts från 

Tv4 som var den första marksända reklamfinansierade Tv-kanalen i Sverige. Tv4 startade i 

början av 90-talet och blev fort en av de största Tv-kanalerna i landet (Ewertsson 2005, 13, 

436–437). Tv-kanalen är idag Sveriges ledande kanal och erbjuder allt från storslagen 

underhållning, nyheter, direktsänd sport till högklassigt drama (Bonnier Broadcasting, 2019). 

  

Som två kvinnliga studenter till detta arbete är vi medvetna om att vi besitter en förförståelse 

till ämnet, där vi möjligtvis kan se på materialet utifrån ett kvinnligt perspektiv. För att detta 

ska påverka studiens resultat så lite som möjligt analyseras materialet utifrån en matris (se 

bilaga 1), i syfte att ta fram ett likvärdigt resultat oavsett vem det är som utför analysen. 

Området är relevant att forska inom, då reklamfilmer ständigt påverkar människors 

uppfattning av verkligheten och inte minst människors syn på den stereotypa bilden av 

manligt och kvinnligt. Att forska inom ämnet kan bidra till en djupare förståelse för hur 



2 
 

reklamfilmernas gestaltning av genus utvecklas över tid. Studien kan även bidra till att se om 

det finns ett samband mellan samhällets utveckling inom jämställdhetsfrågor och mediernas 

gestaltningar av genus under samma tid. Intressant att se är om det går att se ett samband 

mellan samhällets utveckling och reklamfilmernas utveckling i gestaltningen av genus över 

tid.  

1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka genusframställningen i reklamfilmer från Tv4, sett till 

de stereotypa bilder av könen som förekommer i samhället. Reklamfilmerna i studien 

innefattar två olika produktkategorier, nämligen livsmedels- och bilreklamer som sänts under 

perioden 1990–2018. Studien kommer utifrån genuskontraktet att se till hur gestaltningen av 

genus har utvecklats i reklamfilmerna över tid, i relation till samhällets utveckling inom 

genus och jämställhet under samma period. Studiens syfte kan bidra till vidare kunskap och 

förståelse för hur medierna väljer att gestalta män och kvinnor i jämförelse med samhällets 

utveckling inom jämställdhetsfrågor inom denna 30-års period. 

1.2 Frågeställning 

För att realisera studiens syfte ligger följande frågeställningar till grund: 

  

- Hur framställer reklamfilmerna på Tv4 kvinnor respektive män i de två olika 

produktkategorierna? 

  

- Hur kan framställningen av genus i Tv4:s reklamfilmer under perioden 1990–2018 

förstås utifrån begreppet genuskontrakt och förhandlingen av genuskontraktet? 

 

- På vilket sätt kan förhandlingarna kring genuskontraktet förstås i relation till andra 

jämställdhetsfrågor i samhället under denna period? 

 

 

2. Samhällsutvecklingen inom genus och 

jämställdhetsfrågor år 1990–2018 

I följande kapitel redogörs det för hur samhällets utveckling inom genus och jämställdhet har 

sett ut under perioden 1990–2018. En redovisning av följande nedslag i samhället är väsentlig 

för att kunna besvara studiens frågeställning, vilket görs genom att sätta reklamfilmernas 

gestaltning av genus över tid i relation till samhällets utveckling inom jämställdhetsfrågor. Då 

studien inte kan ta med all den utveckling som har ägt rum i samhället inom jämställdhet 

under denna period, har nedslagen som redovisas för nedan valts ut för att ge en övergripande 

bild av samhällets utveckling inom området. Dessa nedslag är de som förekommer mest 

frekvent under våra sökningar för samhällets utveckling inom denna period och kan bidra till 
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att besvara studiens frågeställning. För att skapa en tydlig överblick och uppdelning kring 

vilken utveckling som sker i samhället under denna tid, har perioden delats upp i tre mindre 

delar. Den första perioden består av år 1990–1999, den andra av år 2000–2009 och den tredje 

av år 2010–2018. 

2.1 Period 1, 1990–1999 

För att skapa en förståelse kring utvecklingen i samhället under studiens samtliga perioder, är 

det av relevans att först se till utvecklingen före år 1990. Detta görs eftersom dessa händelser 

kan ha haft en påverkan på ett fortsatt arbete inom jämställdhetsfrågor längre fram i tiden. I 

mitten av 1900-talet fram till slutet av 1980-talet ansågs nämligen mannen ligga till grund för 

det svenska styret (Östberg & Andersson 2013, 119). Under denna tid präglas samhället av en 

arbetsmarknad och en välfärd som var organiserad utefter husmoderskontraktets matris, där 

mannen ansågs vara den ensamförsörjande normen och kvinnan ansågs vara mindre värd på 

arbetsmarknaden (Östberg & Andersson 2013, 119). 

 

För att sedan gå in på den första perioden som sträcker sig över år 1990–1999, utvecklas 

samhället inom jämställdhetsfrågan och förhållandet mellan mannen och kvinnan förändras. 

Från att det tidigare främst var kvinnan som var hemma med barnen infördes år 1995 

rättigheten till en ledig pappamånad för män. Syftet med detta införandet var att stimulera en 

jämställdhet i hushållet mellan mannen och kvinnan (Nyberg 2013, 222). Innan 

pappamånaden infördes visar statistik från Statistiska centralbyrån nämligen på hur kvinnor 

år 1985 tog ut 94% av sina dagar i föräldrapenning i jämförelse med män som tog ut 6% 

(Statistiska centralbyrån 2014, 5). Införandet av en pappamånad innebar att även mannen 

numera får möjligheten att spendera tid med sina barn, då det tidigare endast var modern som 

var berättigad en ledig mammamånad. Införandet av en pappamånad kom att innebära att 

vardera förälder inte längre hade möjligheten att ge bort en månad av föräldraledighet till den 

andra föräldern (Nyberg 2013, 222). Både pappa- och mammamånaderna har genomgått en 

ökning från att år 1995 innefatta enbart en månad för respektive förälder, till att år 2002 öka 

till två månader (Försäkringskassan u.å.). Några år efter denna ökning visar statistiken på en 

utveckling i uppdelningen av förbrukade dagar i föräldrapenning, där kvinnor år 2013 tar ut 

75% av dagarna med föräldrapenning och män 25% (Statistiska centralbyrån 2014, 5). Senare 

skärptes fördelningen av föräldraledigheten ytterligare år 2016, genom att tre pappamånader 

motsvarande tre mammamånader infördes till respektive förälder. En jämställd fördelning 

föräldrar emellan ansågs kunna ha en stor betydelse för goda framtida relationer mellan 

föräldrar och deras barn, samtidigt som ansvaret för hem och hushållsarbete skulle fördelas 

mer lika (Försäkringskassan u.å.). 

2.2 Period 2, 2000–2009 

Under period två präglas samhället av utveckling främst på arbetsmarknaden för både män 

och kvinnor. Det var nämligen i början av detta decennium, mer specifikt år 2001 som 

riksdagen tog beslutet att skärpa den befintliga jämställdhetslagen för att förbättra villkoren 

mellan könen på arbetsmarknaden. Fokuset kom därmed att ligga på en jämställdhetsanalys 
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av löner mellan män och kvinnor. Jämställdhetsanalyser kom att genomföras av arbetsgivare 

med årliga kartläggningar och analyser av de anställdas löner. Syftet med denna analys var att 

minska skillnaden mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden (2000/01:AU3). 

  

I ett fortsatt arbete för att minska skillnaden mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden 

införs diskrimineringslagen år 2008. Syftet med lagen var bland annat att motverka 

diskriminering och stödja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, 

ålder eller religion i verksamheter. Avsikten med lagen var att hindra verksamheter att arbeta 

utifrån stereotypa könsföreställningar. Sedan år 2008 har lagen sedan kommit att ändras och 

utvecklas ett flertal gånger för att anpassas efter samhällets utveckling (SFS 2008: 567). 

2.3 Period 3, 2010–2018 

Vidare in på början av den tredje perioden, mer specifikt år 2012 tar en debatt om det svenska 

språket plats. Debatten kom att handla om ordet hen och fick stor uppmärksamhet i samhället 

(Milles 2013, 108). Pronomenet hen beskrivs i SAOL som en könsneutral benämning på 

individen i fråga och ordet används alltså när könstillhörigheten är oväsentlig (SAOL 2015). 

  

Karin Milles (2013) vill i sin studie förklara vad som hände år 2012 utifrån ett feministiskt 

reforminitiativ för att bland annat göra det svenska språket mindre sexistiskt. Hon 

sammanfattar diskussionen kring hen och beskriver hur ordet har använts sedan 1960-talet 

men att det först år 2012 blev aktuellt i medierna. Debatten bestod av att ena sidan ansåg att 

ordet kunde användas som ett frigörande och normkritiskt verktyg medan andra menade på 

att det var ett förtryckande språkpolisiärt övergrepp (Milles 2013, 108). Som ett resultat i 

Milles studie beskrivs det hur ordet hen används i det offentliga svenska språket, samtidigt 

som det inte finns några tecken på att ordet kommer att ersätta andra liknande ord (Milles 

2013, 136). År 2014, alltså två år efter att debatten kring ordet hen påbörjas tas beslutet att 

inkludera ordet hen i den Svenska Akademiens ordlista (Holmer 2014). 

  

Under samma period går det även att se andra exempel på hur samhället arbetar för en ökad 

jämställdhet. Under denna period får regeringen nämligen in uppgifter om att resurser har 

fördelats ojämnt mellan könen i olika myndigheter. Som ett resultat på detta beslutar 

regeringen år 2013 att bedriva utvecklingsprogram i myndigheter runt om i Sverige. Syftet 

var att stödja myndigheternas arbete för en ökad jämställdhetsintegritet som ska bidra till att 

uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Efter att detta beslut togs, visar insamlat material från 

utvecklingsprogrammet att myndigheter har bildat sig en större medvetenhet om existensen 

av obefogade skillnader mellan könen i dessa organisationer (U2014/7490/JÄM, 2). 

 

3. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för att besvara studiens 

frågeställning. Den tidigare forskningen behandlar i huvudsak hur den stereotypa bilden av 
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mannen och kvinnan presenteras i olika typer av reklam, samt hur medierna använder sig av 

olika semiotiska tecken för att gestalta män och kvinnor. Här går vi alltså vidare från att 

redovisa samhällets utveckling till att istället redogöra för tidigare forskning inom ämnet 

genus och medier. 

3.1 Stereotypa bilder av manligt och kvinnligt 

Genusframställning i reklamfilm på Tv är ett aktuellt ämne inom forskning, där majoriteten 

av de tidigare studier som presenteras under denna rubrik bekräftar den dominerande synen 

på kvinnan i samhället som otillräcklig och underordnad mannen. Kvinnan förklaras 

exempelvis i Pamela Alrecks studie från år 1994 som en hemmafru och förknippas ofta med 

barnuppfostran och omhändertagande, medan mannen förklaras som en stark och självständig 

ledare med ansvar för familjens ekonomi (Alreck 1994, 7–8). 

  

En kvalitativ studie av Anders Björkvall (2003), baserad på 1170 annonser ur olika 

tidskrifter, visar att manlighet i reklam ofta förmedlas som något dominerande och 

oproblematiskt. Med oproblematiskt menar Björkvalls studie på att reklamerna kan återge en 

bild av manlighet utan att behöva gå omvägar för att skapa en förståelse för den stereotypa 

bilden av mannen. Kvinnlighet förmedlas istället som något problematiskt, som måste 

anpassas till den norm som råder i samhället (Björkvall 2003, 173–175). Att medierna inte 

alltid visar en realistisk bild i gestaltningen av kvinnan i reklam, förklaras i två kvantitativa 

studier av Jörg Matthes m.fl. (2016) samt av Arun K. Gupta och Nisha Jain (1988). Trots att 

studien av Matthes m.fl. är baserad på 1755 annonser och studien av Gupta och Jain är 

baserad på 150 annonser, visar de båda studierna på ett liknande resultat (Matthes, Prieler & 

Adam 2016, 315; Gupta & Jain 1998, 35). Nämligen hur kvinnan i reklam ofta gestaltas i 

relation till att utföra hushållssysslor och mannen gestaltas tillsammans med bilar och andra 

elektroniska produkter. De båda studierna lyfter dock hur denna bild inte alltid stämmer 

överens med de sysslor som könen egentligen utför i vardagen (Matthes, Prieler & Adam 

2016, 315–316; Gupta & Jain 1998, 34). 

  

Sett till både sysslor och andra egenskaper tyder Alrecks studie på att det finns vissa saker 

som anses förmedla maskulinitet och därför tillhöra mannen. Samtidigt som det finns saker 

som anses förmedla femininitet och därför tillhöra kvinnan. Alrecks studie beskriver hur män 

bland annat inte bör gestaltas i relation till att visa känslor offentligt, de bör inte heller utöva 

någon typ av hushållssyssla eller föredra grönsaker framför kött. Studien visar samtidigt hur 

kvinnan inte bör gestaltas i relation till en hobby inom elektronik eller framställas som en 

vinnare över mannen inom någon sport. Att gestalta kvinnan i relation till vad som beskrivs i 

studien som ett manligt beteende, kan avspegla samhället på ett sätt som medborgarna inte är 

vana vid. Publiken kan därför ha svårt att acceptera gestaltningen av kvinnan utifrån vad som 

kan kallas för en typiskt maskulin framställning, samtidigt som en feminin framställning 

förklaras i Alrecks studie som olämplig vid gestaltning av mannen (Alreck 1994, 8–9). 

  

Även Björkvalls studie visar resultat på att reklam är noga med att särhålla uppdelningen av 

män och kvinnor genom olika genusföreställningar. Studien behandlar samtida svenska 
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tidningars reklamtexter utifrån olika målgrupper, där det går att se en tydlig uppdelning i hur 

män och kvinnor gestaltas i förhållande till vilket kön annonsen riktar sig till (Björkvall 2003, 

1). Annonser som riktar sig till en manlig publik gestaltar enligt Björkvalls studie, mannen 

som framgångsrik medan annonser som riktar sig till en kvinnlig publik istället lägger fokus 

vid den kvinnliga kroppen. Björkvalls studie visar på att denna uppdelning ligger till grund 

för skapandet av den manliga normen, vilket blir tydligt i annonser som riktar sig till både en 

manlig och en kvinnlig publik, där den manliga normen tar över (Björkvall 2003, 177–178). 

  

Hur män och kvinnor gestaltas beroende på målgruppens kön studeras även i Anja Hirdmans 

doktorsavhandling Tilltalande bilder (2001). Avhandlingen är baserad på en kvalitativ metod 

med utgångspunkt i en tematisk innehållsanalys, där hon analyserar 377 tidningar från två 

olika tidningsbolag som publicerats under år 1965–1995. De två tidningarna är Veckorevyn 

som riktar sig till kvinnor och Fib aktuellt som riktar sig till män (A. Hirdman 2001, 22–23). 

Studien inleds med att förklara mediernas sätt att spegla människans verklighet, där fakta och 

fiktion tillsammans bildar mediernas innehåll (A. Hirdman 2001, 15). I studien skriver A. 

Hirdman att mediernas sätt att spegla människans verklighet blir allt mer avgörande för hur 

publiken ser och uppfattar en viss konstruktion av världen. I denna konstruktion ingår även 

mediernas sätt att gestalta manligt respektive kvinnligt och hur publiken utifrån detta, kan 

skapa sig en förståelse för hur könen bör förhålla sig till varandra (A. Hirdman 2001, 8). 

Medierna skapar själva sina egna förutsättningar genom att konstruera sin egen omvärld och 

på detta sätt reflektera och omarbeta delar av verkligheten (A. Hirdman 2001, 12). Innehållet 

formas därför till stor del utefter mediernas publikriktning och vad som är intressant för den 

specifika publiken (A. Hirdman 2001, 14,19). 

  

Resultatet av A. Hirdmans studie visar hur tidningar generellt producerar föreställningar som 

förmedlar vad det innebär att vara en man eller en kvinna. I de manliga tidningarna är det 

vanligt att mannen framställs i relation till någon typ av aktivitet eller hobby, medan de 

kvinnliga tidningarna vanligtvis isolerar sig till en viss fas i kvinnans liv som exempelvis 

hennes tonår eller tid som ung kvinna. Studien visar även på att framställningen av män bör 

ske på ett vis som gör att publikens blick inte dröjs kvar vid mannens kropp, utan att den 

istället är riktad mot hans handlande. Vid framställningen av kvinnan ligger istället fokuset 

vid kvinnans utseende och kropp (A. Hirdman 2001, 8–9). Studiens resultat visar på en 

uppdelning mellan könen och en förändring i gestaltningen av genus över tid. En förändring 

där mannen i Fib aktuellt allt mer börjar förknippas med våld och kriminalitet medan kvinnan 

i Veckorevyn allt mer förknippas med mode, skönhetsideal och sexualitet (A. Hirdman 2001, 

239). Resultatet visar även på en gemensam nämnare för de båda tidningarna under hela 

perioden, nämligen hur den kvinnliga kroppen används för att symbolisera sexualitet i strävan 

att tillfredsställa mäns rätt till njutning (A. Hirdman 2001, 242, 246). 

  

Trots denna förändring som redogörs för i A. Hirdmans studie, förklaras det i Alrecks studie 

hur skillnaden mellan manligt och kvinnligt i reklam blir allt mindre. Före 1960-talet kunde 

nämligen något som ansågs var manligt inte samtidigt vara kvinnligt. Men samhällets syn på 

genus och jämställdhet utvecklas ständigt och skillnaden mellan manligt och kvinnligt 

minskar. Alrecks studie visar alltså på en pågående förändring men menar samtidigt på att det 
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fortfarande går att se vissa stereotypa bilder av hur en “riktig” man eller kvinna bör agera i 

samhället och framställas i reklam (Alreck 1994, 7). 

3.2 Tecken kopplat till manligt respektive kvinnligt i reklam 

Som tidigare lyfts, dominerar gestaltningen av kvinnan som underordnad i reklam, medan 

gestaltningen av mannen utstrålar styrka och ledarskap. Studier från år 1970–2011 behandlar 

olika typer av semiotiska tecken i relation till olika genusframställningar. Bland annat 

presenterar Rebecca L. Collins (2011) studie hur media och olika könsrollsföreställningar 

verkar tillsammans för att gestalta könet. Collins studie består av en kvalitativ innehållsanalys 

av könsrollernas framställning i två artiklar från tidningen Sex Roles från år 2010 och 2011. 

Studiens resultat visar på att vid de tillfällen som kvinnor förekommer i artiklarna, gestaltas 

de ofta på ett sätt som nedvärderar kvinnan eller visar henne som underordnad mannen. 

Kvinnan gestaltas på detta sätt utifrån ansiktsuttryck, kroppsspråk eller hennes position i bild 

(Collins 2011, 290–291). 

  

En studie som vidare undersöker positionering i bild är av Philip Bell och Marco Milic 

(2002). Studien är baserad på 827 annonser från herr- och damtidningar publicerade under år 

1997–1998 (Bell & Milic 2002, 213). Genom en kvantitativ analys av materialet visar resultat 

på hur kvinnan ofta gestaltas som sexig i reklam, då hon placeras på ett personligt och mer 

intimt avstånd i annonser. Ytterligare en gestaltning som framställer kvinnan som sexig är att 

hon gestaltas genom fantasier och tillsammans med saker som inte är verkliga. Bell och 

Milics studie visar på att kvinnan i majoriteten av fallen anses vara otillräcklig, vilket speglar 

sig i kvinnans sätt att blicka ut ur annonsen för att guida den kvinnliga publiken genom 

innehållet. Samma guidade hjälp anses inte män behöva då de anses vara kompletta och 

därför blickar män sällan ut ur annonser för att möta publiken. Gestaltningen av mannen som 

komplett sker ofta genom att placera honom längre från kameran, det vill säga i ett socialt 

avstånd och endast i realistiska och faktiska sammanhang till skillnad från kvinnan (Bell & 

Milic 2002). 

  

Ytterligare semiotiska tecken som kan användas för att gestalta de båda könen lyfts i den 

tidigare nämnda studien av Alreck. Hennes studie behandlar bland annat hur färger används 

för att skilja på och gestalta de båda könen i reklam. De ljusare färgerna och pasteller 

tillsammans med mjuka ytor används för att gestalta kvinnan, medan mannen istället gestaltas  

genom djupare och mörkare färger tillsammans med grova ytor (Alreck 1994, 15–16). 

 

 

4. Teoretisk referensram 

Kommande kapitel redogör för den teoretiska utgångspunkt som står till grund för studien 

och är utformad för att belysa och ge tyngd till det insamlade materialet. Den teoretiska 

grunden är uppdelad i två huvudkategorier som utgörs av genusbegreppet och mediernas 
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representationer. Respektive huvudkategori delas därefter in i underkategorier där teorierna 

genuskontraktet, stereotyper och semiotiken presenteras. Efter detta lyfts även en 

begreppsdefinition av begreppet diskurs och en förklaring av diskursteorin för att skapa en 

förståelse för området innan vi går vidare in på kapitel 5, metodkapitlet där vi belyser 

studiens metod som är en multimodal kritisk diskursanalys. 

4.1 Genusbegreppet 

Det finns flera olika definitioner av begreppet genus men i denna studie kommer vi att utgå 

från Yvonne Hirdmans (2008) definition. Hennes förklaring av genusbegreppet är att det 

skapar en förståelse och kunskap för hur manligt och kvinnligt görs. Genus är alltså inte en 

konkret definition av det biologiska könet, utan mer en förståelse till människans sociala och 

kulturella beteende (Y. Hirdman 1988, 6–7). 

  

Inom detta begrepp finns det olika systematiserande drag som kan problematiseras genom 

begreppet genussystem. Genussystemet innebär att det finns en form av mönstereffekter och 

strukturer beroende på ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar. 

Genussystemet kan alltså förklaras vid en ordningsstruktur av kön, som sedan ligger till 

grund för andra sociala ordningar. Detta system är uppbyggt av två olika logiker där den 

första innefattar dikotomin. Dikotomi innebär en uppdelning mellan två motsatta kategorier, 

som i detta fall består av mannen och kvinnan. Den andra logiken består av en hierarki, där 

mannen anses vara normen för människan. Utifrån dessa två logiker menar alltså Y. Hirdman 

att sett till de båda könen så är det mannen som konstateras som normen i samhället (Y. 

Hirdman 1988, 7–9). 

4.1.1 Genuskontraktet 

I varje samhälle och i varje tid har den ena parten av könen oftast definierat den andra parten 

genom vad Yvonne Hirdman (1988) kom att kalla för ett genuskontrakt. Detta kontrakt 

innefattar synen på vad de båda parterna bör forma sig efter och förhålla sig till. Y. Hirdman 

menar på att genuskontraktet är abstrakt och symboliserar de föreställningar som finns mellan 

hur könen borde förhålla sig till varandra. Hon menar även att det finns ett mer konkret 

genuskontrakt på exempelvis arbetsmarknaden med tydliga riktlinjer för hur könen ska bete 

sig mot varandra. Dessa riktlinjer går bland annat att urskilja genom den yttre formen som 

beskriver vad respektive kön ska ha för typ av kläder. Genuskontraktet kan tolkas olika 

beroende på tiden, samhället och klasstillhörighet. Kontraktet tolkas utifrån ömsesidiga 

föreställningar, vilket sedan är den process som kan skapa en ny hierarki i samhället (Y. 

Hirdman 1988, 15–16). 

  

Enligt Y. Hirdman skapar genuskontraktet en struktur för män och kvinnor att förhålla sig till, 

samtidigt som det kan skapa förhandlingar mellan könen. I och med förhandlingar skapas det 

olika maktstrategier för män och kvinnor. Det i sin tur bidrar till nya former av olikheter som 

håller isär män och kvinnor. Dessa nya olikheter bör enligt Y. Hirdman sedan ses utifrån ett 

perspektiv där genuskontraktet används för att skapa en förståelse (Y. Hirdman 1988, 21–22). 
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Hon tror även att en förståelse för hur mannen som dominerande roll i samhället har bestått 

genom åren går att förstå utifrån att se till genuskontraktet och den skillnad som finns mellan 

manligt och kvinnligt (Y. Hirdman 1988, 17). 

  

I Kontrakt i kris (1992) redogör Y. Hirdman för hur människan föds in till att se mannen som 

det överordnade könet och hur detta sedan förstärks av att människan föds in till att se 

kvinnan som det underordnade könet. Hon förklarar här hur kvinnan understödjer urbilden av 

mannen i genuskontraktet genom att ständigt skapa hans status, vilket görs då hon berömmer 

och även kritiserar mannens sätt att vara. Samtidigt som mannen ständigt skapar kvinnans 

status genom handlingar och med tydliga ord som hänvisar till hur mannen bestämt att 

kvinnan ska vara (Y. Hirdman 1992, 8). 

4.2 Representationer 

Representationer beskrivas av Stuart Hall (1997) som en central del i människans kultur- och 

meningsskapande, detta eftersom människan genom språket tillskriver saker och ting sin 

betydelse. För att människor ska kunna skapa och utbyta mening med varandra menar Hall att 

det är viktigt att det finns ett gemensamt språk. Ett språk där människan med hjälp av olika 

tecken och symboler i form av ljud, bild och objekt kan förklara för andra vilka tankar, 

tycken och känslor en individ har (Hall 1997, 17). 

 

Representationer utgör även en central del i mediernas meningsskapande, där medierna själva 

väljer hur och på vilket sätt de väljer att berätta eller beskriva något. Genom att framställa 

något med hjälp av tecken skapar medierna representationer för att ge mening och betydelse 

åt något. Det går alltså att representera en och samma händelse på flera olika vis, vilket även 

innebär att olika typer av representationer sällan har en entydig eller fixerad betydelse. 

Människor kan därför uppfatta innehållet på olika vis (Hall 1997, 3, 5). 

 

För att se till sambandet mellan språk och representationer är en av de skolor inom 

representationer som Hall skriver om relevant, nämligen det konstruktivistiska perspektivet 

(Hall 1997, 15). Inom det konstruktivistiska perspektivet anses språket ha en betydande roll 

för meningsskapandet, där varken objektet eller företeelser i sig självt har möjligheten att 

fastställa mening i språk. Människan som enskild individ är inte heller kapabel till att göra 

detta, utan skapar istället sin egen mening genom representativa system, tankar och tecken. 

Meningsskapandet är enligt Hall en process som utgörs av två steg. Där första steget handlar 

om hur tankar och idéer utvecklas hos människan när objektet, känslor och händelser sätts i 

relation till varandra. Förförståelsen spelar här en stor roll i hur olika individer kan se på sin 

omvärld på olika vis. Personer med samma kulturtillhörighet har ofta en gemensam 

förförståelse som gör det möjligt för dessa att byta mening med varandra, dock krävs här ett 

gemensamt språk. Det andra steget i processen för meningsskapande handlar om språket och 

kommunikationens betydelse när det kommer till människors utbyte av mening mellan 

varandra (Hall 1997, 25–26). 
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4.2.1 Stereotyper 

En central del i mediernas representationer är hur medierna generaliserar och använder sig av 

stereotypifiering för att förenkla omvärldens intryck. Begreppet stereotyper definieras av 

Walter Lippmann (1922, nyutgåva 1997) på 1920-talet, där han beskriver stereotyper likt en 

förenklad bild av världen som människan föreställer sig den (Lippmann 1997, 63). 

Människan har ett ständigt behov av att förenkla intryck i sin omvärld, vilket görs genom att 

generalisera saker runt omkring sig. Denna generalisering underlättar sedan när det kommer 

till att tolka ny information (Hall 1997, 257–258). 

  

Att stereotypisera handlar kort beskrivet om generalisering av en grupp människor som 

bedöms lika trots deras individuella karaktärsdrag. Denna bild är enligt Lippmann 

oföränderlig då den är låst och begränsar omvärldens karaktärsdrag genom att människans 

verkliga omvärld är för stor för att hantera. På så vis skapar människan sig en egen 

konstruktion av sin omvärld utifrån individen eller den kultur hen omges av (Lippmann 1997, 

54–55, 59). Lippmann skriver att människan ofta definierar saker denne ser, innan det 

verkligen uppfattas med synen utifrån vad människans omgivning redan lärt oss om det som 

skådas (Lippmann 1997, 55). Vanligtvis kretsar dessa uppfattningar kring de stereotypa 

bilder människan har i sitt huvud och baseras på bland annat förutfattade meningar om ålder, 

etnicitet eller livssituationer (Lippmann 1997, 59). 

  

Eftersom de stereotypa bilderna skapar stor mening utan något relevant underlag, blir det ett 

laddat område i relation till de känslor som är knutna till begreppet. De utgör enligt 

Lippmann en fästning runt människors traditioner och ger en trygg position i den plats som 

människan befinner sig i samhället (Lippmann 1997, 64). Den stereotypa världen är inte 

nödvändigtvis den värld människan tycker om att leva i, utan stereotyperna är snarare 

uppbyggda utifrån hur människan förväntar sig att världen ska se ut (Lippmann 1997, 69). 

Dessa förväntningar byggs bland annat på vad Y. Hirdman presenterar som genuskontraktet 

och hur detta kontrakt mellan mannen och kvinnan ser ut i samhället (Y. Hirdman 1988, 15–

16). 

4.2.2 Semiotik / semiologi 

Utöver stereotypifiering är även semiotiken en central del i mediernas meningsskapande där 

olika tecken används för att skapa mening i mediernas olika representationer. Ferdinand de 

Saussure (1970) var tidig med att utveckla lingvistiken och använda begreppet semiologi 

förknippat med teckenlära (Saussure 1970, 40). Kombinationen av begrepp och 

ljudföreställningar är vad Saussure kom att kalla för tecken, vilket innefattar det språkliga 

tecknet. Det är alltså ordet tillsammans med dess ljud som skapar helheten och då blir själva 

tecknet. Enligt Saussure är språket det mest komplexa och universella av alla system 

(Saussure 1970, 93–98). 

  

Saussure menar på att tecken är polysemiska vilket innebär att de kan tolkas på flera olika 

sätt. Ett tecken och dess mening kan tolkas olika beroende på sammanhanget, andra 

omkringliggande tecken samt mottagarens egna erfarenheter och kunskaper (Saussure 2004, 
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70). Hur en människa uttrycker sig grundas nämligen i samhällets vanor, regler eller 

konventioner (Saussure 1970, 93–98). 

  

Medan Saussure fokuserade på språket som tecken, utvecklade den amerikanska filosofen 

Charles Peirce synen på den moderna semiotiken. Denna syn på tecken är bredare än 

Saussures syn och menar på att allting kan tolkas som tecken, vilket inkluderar; text, bild, 

ljud och film. I Peirces självbiografi skriven av Gerard Deledalle (1990) förklaras Pierces tre 

olika teckengrupper som används för att kunna analysera tecknets betydelse. Den första 

gruppen är ikoner vilket står för de tecken som representerar ett annat, exempelvis är de 

visuella tecken som ofta sitter på toalettdörren ikoner för att påvisa om det är en manlig eller 

kvinnlig toalett. Den andra gruppen består av index som innefattar de tecken som pekar på 

någonting annat, exempelvis pekar mjöl utspritt över hela köket på att någon har bakat. Den 

tredje och sista teckengruppen är symboler vilket motsvarar de tecken som endast kan förstås 

om mottagaren har lärt sig en viss kod eller har en kunskap sedan tidigare. Rånare kan 

exempelvis ses som en symbol där de flesta har en förförståelse för kriminalitet. Genom 

dessa tre teckengrupper kan alla sorters tecken delas upp och analyseras för att skapa en 

förståelse (Deledalle 1990, 56–60). Denna kategorisering av teckengrupper tas återigen upp 

och styrks av Torkild Thellefsen och Bent Sörensen (2014) för att förklara användningen av 

tecken (Thellefsen & Sörensen 2014, 254) 

 

4.3 Diskurs 

Norman Fairclough (1995) redogör för olika definitioner av begreppet diskurs, där han 

beskriver hur termen diskurs används väl inom vetenskapliga discipliner. Fairclough förklarar 

hur diskurs kan ses främst utifrån två centrala delar. Sett till första delen används diskurs 

flitigt inom språkstudier som en social handling och interaktion, där människor i verkliga 

sociala situationer interagerar med varandra. Den andra beskrivs vidare som övervägande i en 

poststrukturalistisk social teori, där Fairclough definierar diskurs som en social konstruktion 

av verkligheten som ser till någon form av kunskap (Fairclough 1995, 18). 

 

Enligt Fairclough är sedan diskursteorin användbar när det kommer till att studera hur 

medierna representerar budskap genom språk (Fairclough 1995, 17). En definiering av 

diskursteorin är av relevans för att skapa en förståelse för de maktstrukturer och ideologier 

som finns inom olika sociala praktiker (Fairclough & Wodak 1997, 258), som i denna studies 

fall innefattar maktstrukturen inom genussystemet i reklamfilmer.  

 

Fairclough förklarar utifrån diskursteorin hur språket formas av de sociala interaktioner som 

finns i samhället och hur människan utifrån dessa sedan väljer att kommunicera ut saker och 

ting. Han beskriver relevansen att utöver text och språk även inkludera rörliga bilder och 

ljudeffekter som en del av en text som förmedlar någonting (Fairclough 1995, 17). I denna 

studie blir detta av betydelse då vi ser till material som innefattar både ljud, bild och text i 

form av reklamfilmer som förekommer på TV.  
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5. Metod 

I följande metodkapitel avhandlas valet av metod, samt varför den kvalitativa ansatsen är 

lämplig. Kapitlet belyser även vilket tillvägagångssätt som har valts för att analysera studiens 

material. Därefter redogörs det för hur vi har gått tillväga vid insamling av material samt 

eventuella avgränsningar. Här presenteras även en tabell där de analyserade reklamfilmerna i 

studien beskrivs för att läsaren sedan lättare ska kunna följa med i studiens analys. Slutligen 

presenteras analysverktyget denotation och konnotation som har använts för att analysera 

reklamfilmerna. 

5.1 Multimodal kritisk diskursanalys 

Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod i form av en multimodal kritisk diskursanalys. 

Utifrån Norman Fairclough och Ruth Wodak (1997) kan diskurs förklaras som en sorts social 

praktik, med underliggande maktstrukturer och ideologier. Metoden multimodal kritisk 

diskursanalys används för att identifiera dessa maktstrukturer och ideologier (Fairclough & 

Wodak 1997, 258), som i denna studies fall innefattar maktstrukturen inom genussystemet. 

  

I slutet av 1900-talet började forskare förstå att budskap inte enbart kommuniceras genom 

språk och text, utan även kan kommuniceras ut genom andra semiotiska grunder. De som 

uppmärksammades var att texter är multimodala, vilket innebär att text, ljud och bild 

tillsammans kommunicerar ut ett budskap (Kress & Van Leeuwen 2001, 1–4). Multimodal 

kritisk diskursanalys grundar sig i kritisk diskursanalys, som behandlar det språkliga valet. 

Forskarna Gunter Kress och Theo Van Leeuwen (2001) ansåg att verktygen inom kritisk 

diskursanalys inte räckte till för att kunna analysera hela budskapet i multimodala texter. 

Därav myntade forskarna den multimodala kritiska diskursanalysen, där syftet var att inte 

enbart analysera de olika sätt som texter kan kommunicera på, utan även hur 

kommunikationen mellan de olika komponenterna i texten samarbetar. Exempelvis kan 

färger, ljus och vinklar analyseras i bild för att förstå hur budskapet kommuniceras ut. Vid 

genomförandet av en multimodal kritisk diskursanalys är det viktigt att som forskare förbli 

kritisk till sitt material och att inte spegla sina egna tankar och åsikter i analysen (Machin & 

Mayr 2012, 6–10). 

 

Valet av en multimodal kritisk diskursanalys som metod i denna studie, beror på att studien 

ser till ett multimodalt material. Metod gör det nämligen möjligt att se hur olika komponenter 

tillsammans förmedlar ut ett budskap till mottagarna. En multimodal kritisk diskursanalys gör 

det även möjligt att se till det kritiska i studien som i detta fall är i form av maktstrukturen 

inom olika genusframställningar. Samtidigt som diskursen i samhällets utveckling utifrån 

genuskontraktet kan ställas i relation till diskursen inom genusframställningen i studiens 

reklamfilmer. Att undersöka manligt och kvinnligt kan i sig tolkas som diskursiva 

konstruktioner, då det biologiska könet går att analysera utifrån kroppen, medan genus istället 

syns genom sysslor och förväntningar. För att analysera genus, görs därför en kritisk tolkning 

för att skapa en förståelse. 
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5.2 Tillvägagångssätt 

För att skapa en struktur och möjliggöra för en kritisk analys av materialet används i denna 

studie en matris som är uppdelad efter de två huvudkategorierna konstruktion och narrativ. 

Utifrån dessa huvudkategorier går studien sedan in på mer konkreta analysvärden som ger en 

mer ingående analys av de två produktkategorierna livsmedel och bilar (Selby & Cowdery 

1995, 1–12). Strukturen i analyskapitlet är dock inte uppstrukturerad efter dessa kategorier, 

utan denna matris används endast när reklamfilmerna analyseras för första gången. Detta görs 

för att skapa en enhetlig analys av studiens reklamfilmer. Strukturen i analyskapitlet är istället 

strukturerad efter de likheter och skillnader som kan ses i materialet i relation till 

frågeställningen, för att skapa en djupare förståelse för läsaren. 

  

Första kategorin att gå djupare in på är konstruktionen. Alla medietexter innefattar ett 

mediespråk med koder som kan innefatta kulturell information och som tillsammans 

förmedlar ut ett budskap till publiken. Analysen av reklamfilmernas konstruktion kan ses 

utifrån två delar. Den första delen innefattar reklamfilmens omgivning, rekvisita samt 

klädkoder och den andra delen ser till de tekniska koderna som förekommer i reklamfilmerna. 

Dessa koder innefattar bildsnitt (närbild/avståndsbild), kameravinkel, positionering, 

ljussättning samt färgval (Selby & Cowdery 1995, 13–22). 

  

Den andra huvudkategorin behandlar narrativet i medietexter, alltså hur informationen vrids 

och redigeras för att utforma en berättelse. Inom denna kategori är det viktigt att börja med 

att konkret beskriva reklamfilmens berättelse och handling, för att sedan gå djupare in i 

narrativet och se till hur olika denotationer används och kan tolkas. Sista steget handlar om 

att se till den underförstådda meningen i reklamfilmen. Den underförstådda meningen kan 

exempelvis vara kärlek eller humor. I detta steg är det viktigt att hela tiden analysera varför 

och hur saker och ting är positionerade i reklamfilmerna (Selby & Cowdery 1995, 30–34). 

 

Genom att utgå från dessa två huvudkategorier när studiens reklamfilmer analyseras finns det 

en tydlig struktur på tillvägagångssättet. Med en matris som mall vid analysen av 

reklamfilmerna har vi som forskare en tydlig struktur att förhålla oss till. Denna struktur kan 

bidra till att våra egna värderingar inte har lika stor möjlighet att ta plats och påverka 

materialet, till skillnad från om analysen hade skett utan mall. Tillvägagångssättet är möjligt 

att använda utifrån metoden multimodal kritisk diskursanalys för att se hur olika semiotiska 

tecken tillsammans genererar ett budskap. 

 

5.3 Insamling och urval av material 

Studien analyserar reklamfilmer som har sänts en dag vart femte år mellan klockan 17.00-

22.00 från Tv4 under år 1990–2018. Studien ser till material från just denna period då den 

sträcker sig över den tid då Tv4 har varit aktiv (Ewertsson 2005, 13, 436–437). Kanalen är än 

idag aktuell men eftersom studien ser till material som sänts i november de utvalda åren ser 

studien till 2018 som sista år. Detta eftersom studien genomförs i början av år 2019. De 
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reklamfilmer som har valts att analyseras från Tv-kanalen utgår från två olika 

produktkategorier, en som förknippas med typiska manliga produkter och en som förknippas 

med typiska kvinnliga produkter. De två produktkategorierna valdes utifrån vad som ansågs 

tillhöra typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt i kapitlet tidigare forskning. I detta kapitel 

framkom att typiskt manligt ofta förknippas med elektroniska produkter och bilar (Matthes, 

Prieler & Adam 2016, 315–316; Gupta & Jain 1998, 34), därav valet att se till bilreklamer i 

studien. Samtidigt framkom det att kvinnan ofta förknippades med hushållet (Matthes, Prieler 

& Adam 2016, 315–316; Gupta & Jain 1998, 34), vilket resulterade till valet av 

livsmedelsreklamfilmer. Dessa två produktkategorier valdes för att kunna analysera 

framställningen av genus i reklamfilmerna och för att se om det går att urskilja någon skillnad 

beroende på om det är en typiskt manlig eller typiskt kvinnlig reklam. 

  

Urvalet av de reklamfilmer som formar materialet för studien har avgränsats till två 

reklamfilmer vart femte år från Tv4 inom de två valda produktkategorierna. De reklamfilmer 

inom respektive produktkategori som visades flest gånger under sändningstiden 17.00-22.00 

det valda datumet, är de reklamfilmer som utgör studiens material. Urvalet gjordes på detta 

vis för att bibehålla ett neutralt förhållningssätt till materialet, då vi som forskare själva inte 

kunde välja vilka reklamfilmer vi ville analysera. Reklamfilmerna som utgör materialet för 

studien är alla analyserbara i relation till studiens syfte och frågeställning. 

  

Insamlingen av materialet skedde genom det Kungliga biblioteket i Stockholm, vilket innebär 

att vi kunde ta del av reklamfilmerna i dess ordinarie form. Det innebar även att det går att 

säkerhetsställa att reklamfilmerna har sänts från Tv4, under den valda perioden. Genom att 

enbart se till reklamfilmer från Tv4, avgränsas studien till att endast analysera reklamfilmer 

som är sända från en svensk reklamfinansierad Tv-kanal. Trots att Tv4 är en svensk Tv-kanal 

är det av relevans att lyfta att alla reklamfilmer som sänts på denna kanal inte alltid är 

producerade i Sverige. Några av studiens reklamfilmer tillhör exempelvis internationella 

företag vilket kan innebära att det inte bara är det svenska samhället som speglas i Tv4s 

reklamfilmer. Dock är detta material fortfarande relevant för studien då Tv4 har godkänt 

reklamfilmerna och låtit dessa sändas i svensk television. Anledningen till att det är av vikt 

att ha svenskt godkända reklamfilmer är för att studien ser till hur reklamfilmernas 

gestaltning av genus har förändrats i relation till det svenska samhällets utveckling. 

  

Tabell 1. Innefattar reklamfilmerna inom produktkategorin livsmedel. 

År Produkt 

(livsmedel) 

Kort förklaring av reklamfilmen. 

1990 Konsum butiker Mannen har varit ute och arbetat med traktorn. Kvinnan 

möter upp honom för en picknick som hon har förberett. 
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1995 Findus En man åker från stan för att hälsa på sin bror ute på 

landet. Bröderna fiskar, lagar mat och umgås 

tillsammans. 

2000 Scan En grupp vänner har middagsbjudning i en liten 

lägenhet. Här hjälps de flesta åt att laga mat samtidigt 

som vissa minglar. 

2005 Scan En manlig samuraj står ute i trädgården och tränar på att 

dela saker med sitt svärd. Sedan ses mannen gå in och 

laga mat till sina barn. 

2010 Ekströms Mor och dotter bakar paj till sina gäster. De alla sitter 

sedan och fikar i trädgården. 

2015 Felix Publiken får följa med i flera scener där olika familjer 

och vänner lagar mat eller äter tillsammans. 

2018 Hemköp Publiken får följa med i flera scener där olika familjer 

och vänner handlar eller lagar mat tillsammans. 

  

  

Tabell 2. Innefattar reklamfilmerna inom produktkategorin bil. 

År Produkt (Bil) Kort förklaring av reklamfilmen. 

1990 Volkswagen Två äldre män sitter i en bil medan de pratar och 

skämtar med varandra om bilens funktioner. 

1995 Nissan En man försöker sälja en bil till en kvinna. Fyra rånare 

sliter därefter upp dörren och kastar ut kvinnan ur 

bilen för att sedan köra iväg med bilen. 

2000 Volvo Ett par ska köra in och parkera sin bil i ett 

parkeringshus. Parkeringsvakten tror att mannen bara 

ska runt snabbt inne i parkeringshuset för att visa 

bilens krafter men i själva verket ska mannen bara 

parkera sin bil. 
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2005 Citroën Hela familjen ska ut och åka med bilen, samtidigt 

uppgraderas både bil och hus till det bättre när mannen 

tittar på eller tar tag i sakerna. 

2010 Nissan Publiken får följa med bilen som kör igenom en stad 

full i rörelse. När bilen passerar blixtrar skyltar och 

lampor. Publiken får även en kort uppfattning av de 

personer som bilen kör förbi. 

2015 Hyundai Två manliga säljare står i en bilaffär och säljer in bilen 

på ett lekfullt vis. 

2018 Kia Dottern har födelsedagsfest och fadern ser att hon är 

olycklig. Detta resulterar i att han kör iväg för att köpa 

en present i form av en hoppborg till henne. 

  

5.4 Konnotation och denotation 

För att analysera reklamfilmerna används denotation och konnotation som verktyg. Verktyget 

används för att förstå både det faktiska innehållet och den andra meningen i mediernas 

rekonstruerade bild av verkligheten (Barthes 1997, 15–20). 

  

Var rekonstruerad bild av verkligheten kan enligt Roland Barthes (1997) förmedla två olika 

meningar ut till publiken. Först består bilden av det faktiska innehållet i form av det 

mottagaren faktiskt ser, som kan vara i form av landskap, objekt eller scener. Denna del av 

bilden kallas för denotativa budskap och beskriver det som visas i den analoga bilden av 

verkligheten. Denna analoga bild kan bestå av exempelvis bilder, ritningar eller filmer. I 

dessa representationer går det även att tyda en andra mening som Barthes kom att kalla för 

konnotation. Konnotation är det budskap som mottagaren tolkar i bilden och kan variera 

beroende på individens tidigare kunskap, erfarenheter eller kultur (Barthes 1997, 15–20). 

  

 

6. Resultat och empirisk analys 

I följande kapitel redogörs det för studiens analys. Analysen grundar sig i en kritisk 

multimodal diskursanalys som tidigare presenterats under metodkapitlet. Analysen är 

strukturerad efter studiens frågeställning för att tydligt besvara denna och visa på likheter och 

skillnader i materialet. Underrubrikerna består av de olika analysvärden som används i 

analysen av reklamfilmernas innehåll. Dessa är; färgsättning, kameravinklar, underförstådd 

mening, följt av huvudkaraktärer, blickar, sysslor, omgivning och rekvisita. Tredje rubriken 

handlar därefter om utvecklingen som kan ses i gestaltningen av genus över tid i 
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reklamfilmerna sett till samhällets utveckling inom genus och jämställdhetsfrågor. Därför 

består underrubrikerna under rubrik 6.2 istället av de tre tidsperioder som studien ser till. 

6.1 Framställningen av män och kvinnor i reklamfilmer från Tv4 

inom de två olika produktkategorierna 

För att se till hur män och kvinnor gestaltas överlag utifrån de stereotypa bilderna av de båda 

könen i reklamfilmerna från Tv4, ser studien till analysvärden som färgsättning, 

kameravinklar, den underförstådda meningen samt om någon i bild blickar ut. Under denna 

rubrik går det inte att se en utveckling i gestaltningen av genus över tid. Utan fokus ligger 

istället vid att se hur gestaltningen ser ut överlag i studiens reklamfilmer och om det går att 

urskilja någon skillnad på gestaltningen av könen beroende på produktkategori.  

6.1.1 Färgsättning 

Det första analysvärdet behandlar hur färger används beroende på vilket av könen som 

förekommer i bild. Genom att jämföra två reklamfilmer från studiens produktkategori 

livsmedel, där det endast förekommer män i den ena och kvinnor i den andra kan vi se en 

tydlig användning av färgval i relation till könen. I reklamfilmen från Findus år 1995 är det 

två män som står i centrum och publiken får bland annat följa med ut på en fisketur på sjön. 

Vädret under fisketuren kan beskrivas som mulet och scenen spelas in under en senare tid på 

dygnet vilket resulterar i en mörkare omgivning (Findus 1995). I reklamfilmen från Ekströms 

smulpaj år 2010, är det istället två kvinnor som står i fokus och omgivningen kan beskrivas 

som ljus, mer färgglad och solen skiner till skillnad från i Findus reklamfilm (Ekströms 2010; 

Findus 1995). Färgvalen i dessa reklamfilmer är exempel på vad Alreck förklarar i sin studie 

som semiotiska tecken och används för att göra en uppdelning mellan könen. En uppdelning 

som består av att kvinnan gestaltas genom ljusare färger och pasteller medan mannen 

förknippas med mörkare och djupare färger (Alreck 1994, 15–16). En liknande uppdelning 

görs även i studiens resterande reklamfilmer där både män och kvinnor förekommer i bild. 

Sett till reklamfilmerna kan det alltså uttydas att tecken i form av färg och symboler används 

för att peka på antingen manligt eller kvinnligt i studiens material.   

 

Det blir tydligt hur majoriteten av studiens reklamfilmer inom de båda produktkategorierna 

väljer att göra en skillnad på könen genom applicering av olika färger. Det kan utläsas att 

kvinnan i majoriteten av fallen gestaltas genom ljusare färger och mannen genom en mörkare 

kulör. Mannen utmärker sig dock i reklamfilmen från Volvo år 2002, där han vid något 

tillfälle förekommer i en ljusare nyans på kläderna (Volvo 2002). Gestaltningen av mannen i 

ljusare kulör skiljer sig från Alrecks studie som menar att män förknippas med en mörkare 

kulör (Alreck 1994, 15–16). Trots den ljusa kulören på mannen går det dock fortfarande att 

tyda en uppdelning mellan könen likt den som förklaras i Alrecks studie (Alreck 1994, 15–

16), fast i detta fall görs det genom symboler. De ljusa kläderna är nämligen arbetskläder och 

då kvinnan aldrig förknippas med arbete i det studerade materialet, bidrar arbetskläderna till 

att mannen skiljs från kvinnan i bild. För att summera färgsättningen i reklamfilmerna går det 
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alltså inte att se någon märkbar förändring i sättet att använda färger förknippat med 

gestaltningen av genus över tid i studiens material.  

6.1.2 Kameravinklar 

Det andra analyssvärdet utgörs av kameravinklar och här går det likt analysvärdet 

färgsättning inte att urskilja någon skillnad i gestaltningen av genus över tid. Dock går det att 

se en skillnad i gestaltningen av könen överlag, där män och kvinnor i majoriteten av 

reklamfilmerna filmas på olika vis.  

 

I reklamfilmerna under produktkategorin livsmedel filmas de båda könen främst ur ett 

normalperspektiv men där även mannen oftare än kvinnan filmas ur ett grodperspektiv. Detta 

går bland annat att se i Findus reklamfilm från år 1995 där de båda männen filmas ur ett 

grodperspektiv när de dukar fram mat på bordet. Genom att filma denna scen ur ett 

grodperspektiv förmedlar reklamfilmen en känsla av att den manliga auktoriteten vill bevaras 

när mannen gestaltas i relation till en typisk kvinnlig syssla. Sett till tidigare forskning av 

Alreck, anses en feminin framställning vara olämplig vid gestaltning av mannen då 

allmänheten kan ha svårt att acceptera dessa framställningar (Alreck 1994, 8–9).  

 

Att mannen filmas fler gånger ur ett grodperspektiv än kvinnan kan sett till Alreck och 

Björkvalls studier förklaras som att mannen gestaltas utifrån den stereotypa manliga bilden, 

alltså som en mäktig ledare. En gestaltning som samtidigt skiljer mannen från kvinnan 

(Alreck 1994, 7–8; Björkvall 2003, 177–178). Sättet att skilja på kameravinklar utifrån det 

kön som gestaltas kan förklaras med att kvinnor och män medvetet gestaltas på olika vis i 

reklamfilmerna för att även mottagarna ska uppfatta denna skillnad. Genom att studiens 

reklamfilmer använder olika typer av kameravinklar beroende på vilket kön som förekommer 

i bild, görs en skillnad på könen som är tydlig för mottagarna att urskilja.  

 

En variation av kameravinklar går även att se i bilreklamerna där de båda könen främst filmas 

ur ett normalperspektiv, samtidigt som mannen återigen filmas från ett grodperspektiv. Det 

som skiljer bilreklamerna från livsmedelsreklamerna är att kvinnan även filmas från ett 

fågelperspektiv. Fågelperspektivet bidrar till att publiken kan uppfatta kvinnan som mindre 

kunnig eller mindre relevant inom området, som i detta fall är bilar. Precis som A. Hirdman 

beskriver i sin studie skapar medierna här en bild av hur kvinnan ska uppfattas (A. Hirdman 

2001, 8), vilket i detta fall inte är i samband med bilar. Mediernas gestaltning av kvinnan som 

mindre kunnig när det kommer till bilar och andra fordon förstärker den uppdelning av mäns 

och kvinnors kunskapsområden som lyfts i studier av Matthes m.fl. samt Gupta och Jain. I 

dessa studier anses kvinnans ansvarsområde vara förknippat med hushållssysslor och 

mannens vara förknippat med teknik och bilar (Matthes, Prieler & Adam 2016, 315–316; 

Gupta & Jain 1998, 34). 
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6.1.3 Underförstådd mening 

Det tredje analysvärdet behandlar den underförstådda mening som finns i studiens 

reklamfilmer. Resultatet visar på hur den underförstådda meningen skiljer sig åt beroende på 

om det är män eller kvinnor som förekommer i bild. 

  

I livsmedelsreklamerna där både män och kvinnor förekommer är det en underförstådd 

mening av kärlek som genomsyrar majoriteten av reklamfilmerna. Även om mannen 

förekommer i dessa reklamfilmer, så är det kvinnan som står i fokus och mannen kan här 

framställas som kärleksfull i relation till kvinnan. En underförstådd mening av kärlek kan 

urskiljas redan i reklamfilmen från Konsums butiker från år 1992, där kvinnan och mannen 

möts upp på en romantisk plats under ett träd för att äta picknick tillsammans (Konsum 

butiker 1992). Det går även att urskilja en kärleksfull underförstådd mening i reklamfilmerna 

från Scan år 2000 och Felix år 2015, där vänner och familjemedlemmar tillsammans lagar 

mat och umgås med varandra i en lycklig och harmonisk miljö. Denna stämning skapas 

genom att det är mycket skratt som genomsyrar reklamfilmerna, samt att de utspelar sig i en 

hemmamiljö med en harmonisk bakgrundsmusik (Scan 2000; Felix 2015). Att kvinnan 

förekommer i relation till en kärleksfull ton i reklamfilmer skiljer sig från resultat i tidigare 

studier av både Bell och Milic samt A. Hirdman, som istället visar på att kvinnan ofta 

förknippas med en sexuell framställning (A. Hirdman 2001, 242–243; Bell & Millic 2002). 

Denna sexuella framställning är ingenting som går att urskilja i denna studies reklamfilmer, 

utan här är det istället kvinnan i relation till kärlek som tar plats.  

 

För att gå vidare till analysen av studiens bilreklamer där det främst är män som förekommer 

i bild, är den underförstådda meningen istället mer lekfull eller humoristisk. En sådan 

gestaltning går att urskilja i reklamfilmen från Hundai år 2015, där männen försöker att sälja 

in företagets bilar på ett lekfullt vis. Den lekfulla känslan framställs bland annat genom att en 

av männen smäller konfetti för att visa på att bilen är “festligt” bra (Hundai 2015). Den 

underförstådda meningen i bilreklamerna skiljer sig alltså från livsmedelsreklamerna och det 

går att se en stereotypisk uppdelning efter typiskt manligt och typiskt kvinnligt i de olika 

produktkategorierna. En uppdelning där kvinnan är mer kärleksfull i relation till matlagning 

och hemmet medan mannen istället förknippas med bilar i relation till lekfullhet och humor 

(Matthes, Prieler & Adam 2016, 315–316; Gupta & Jain 1998, 34). 

  

Mannen associerad med lekfullhet och humor går även att se i reklamfilmer från 

produktkategorin livsmedel. I konsums reklamfilm från år 1990, förekommer exempelvis en 

scen där mannen som lantman går runt i sina arbetskläder på en äng och plockar havrestrån 

(Konsumbutik 1990). Detta beteende från mannen kan uppfattas som smått lekfullt, då han 

plockar havrestrån samtidigt som kvinnan dukar upp en picknick intill. Ett lekfullt beteende 

hos mannen kan även ses i Scans reklamfilm från år 2005, där mannen först står och skär 

igenom vattenmeloner med sitt samurajsvärd för att sedan gå in och laga mat till sina barn 

(Scan 2005). I denna reklamfilm kan samurajsvärdet tolkas som en symbol som används för 

att skapa en tuffare känsla i reklamfilmen (Deledalle 1990, 56–60), då svärdet kan associeras 

med strid. Dessa två exempel visar hur den lekfulla underförstådda meningen i 
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reklamfilmerna under produktkategorin bil även går att urskilja i de reklamfilmer under 

produktkategorin livsmedel där män förekommer i bild. 

6.1.4 Blickar 

Det fjärde och sista analysvärdet behandlar huruvida personerna i bild blickar ut mot 

publiken eller inte. I produktkategorin livsmedel från år 2010 visar Ekströms reklamfilm hur 

enkelt det är för mor och dotter att tillsammans laga smulpaj (Ekströms 2010). I mitten av 

reklamfilmen blickar de båda kvinnorna ut mot publiken i syfte att presentera den färdiga 

produkten och på detta vis även vägleda främst den kvinnliga publiken till en enklare 

matlagning. Att de båda kvinnorna blickar ut på detta vis kan förklaras genom Bell och 

Millics studie, som lyfter hur kvinnor ofta ses som otillräckliga och blickar därav oftare ut 

mot publiken ur annonser än vad män gör. Studien menar på att kvinnorna blickar ut mot 

publiken för att hjälpa och guida den kvinnliga publiken genom innehållet, medan män anses 

vara kompletta och inte behöva samma typ av vägledning (Bell & Milic 2002). Förklaringen 

av mannen som komplett kan tolkas som en förklaring till att det inte förekommer någon scen 

i produktkategorin livsmedel där mannen blickar ut ur bild. 

  

Under produktkategorin bil, är det dock vid två tillfällen som mannen blickar ut mot 

publiken. I båda reklamfilmerna från år 1990 och år 2015 agerar männen bilförsäljare och 

blickar här ut ur annonsen för att förklara bilens funktioner och fördelar (Volkswagen 1990; 

Hyundai 2015). Studiens resultat visar här att det främst är män som blickar ut ur studiens 

reklamfilmer vilket motsätter sig studien framtagen av Bell och Milic som menar på att det 

främst är kvinnor som blickar ut. Dock behöver det inte i denna studies fall innebära att 

personerna i bild blickar ut för att vägleda publiken, som Bell och Milics studie menar på 

(Bell & Milic 2002). Utan en annan tolkning är att det görs i syftet för att skapa bättre kontakt 

med publiken eller för att visa kunskap inom ämnet. 

  

Studiens material visar alltså på att det endast är i ett fåtal av reklamfilmerna som någon 

blickar ut mot publiken, en gång i produktkategorin livsmedel och två gånger i 

produktkategorin bil. I livsmedelsreklamerna är det kvinnor som blickar ut mot publiken och 

i bilreklamerna är det män. Detta kan tolkas som att den stereotypa bilden av könen avgör 

vem som ska blicka ut ur studiens reklamfilmer. Kvinnan blickar ut i förhållande till mat och 

mannen i förhållande till bil. På detta sätt blickar könen ut och visar på kunskap inom ämnet i 

relation till den stereotypa bild som finns av mannen och kvinnan (Matthes, Prieler & Adam 

2016, 315–316; Gupta & Jain 1998, 34). 

6.2 Utvecklingen i gestaltning av genus i reklamfilmer på Tv4, under 

perioden 1990–2018 sett till förhandlingen av genuskontraktet 

I detta kapitel redogörs det för hur gestaltningen av genus i studiens reklamfilmer har 

förändrats över tid. De centrala analysvärdena som omfattar denna del av analysen är; 

huvudkaraktärer, vilka sysslor som förekommer samt omgivning och eventuell rekvisita. 
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6.2.1 Huvudkaraktärer och bildsnitt 

Inledningsvis analyseras hur könsuppdelningen ser ut bland huvudkaraktärerna i studiens 

reklamfilmer. I produktkategorin livsmedel går det att urskilja en relativt jämn uppdelning 

mellan män och kvinnor i huvudrollerna. Trots detta är det kvinnan som gestaltas som det 

mest centrala könet i reklamfilmerna mellan år 1990–2015. Detta görs genom att filma 

kvinnan på ett närmare avstånd i när- och halvbilder medan mannen främst filmas ur 

bildsnittet helbild. Användningen av bildsnitt på detta vis är tydligt i reklamfilmen från Scan 

år 2000. I denna reklamfilm gestaltas både män och kvinnor som huvudkaraktärer men där 

endast den kvinnliga huvudkaraktären filmas ur närbild (Scan 2000). Genom att använda 

olika bildsnitt på detta vis skapas det en skillnad mellan könen. En skillnad som utifrån 

Björkvalls studie görs för att tydligt förmedla ut till publiken vilket av könen produkten 

egentligen riktar sig till och är relevant för (Björkvall 2003, 1). I detta fall innebär det att 

utifrån de använda bildsnitten att livsmedelsreklamerna främst är relevanta för det kvinnliga 

könet, då det är kvinnan som filmas från en närmre perspektiv. Studiens material visar dock 

på en utveckling i gestaltningen av män i förhållande till mat år 2018. I reklamfilmen från 

Hemköp från detta år, är det nämligen två män och en kvinna som tar plats som 

huvudkaraktärer i reklamfilmen där bildsnittet närbild filmas endast i relation till de manliga 

huvudkaraktärerna (Hemköp 2018). Att bildsnitten blir mer jämna mellan könen i 

reklamfilmerna under senare tid, resulterar i sin tur till en mer jämställd bild av könen i 

förhållande till livsmedel. Utifrån genuskontraktet kan denna syn tolkas som en samhällelig 

utveckling, där uppdelningen mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga sysslor börjar 

minska. 

  

Sett till studiens reklamfilmer inom produktkategorin bil är det en större skillnad i 

uppdelningen av huvudroller. Det är nämligen endast i Citroëns reklamfilm från år 2005 som 

en kvinnlig huvudkaraktär presenteras. I reklamfilmen presenteras dock kvinnan tillsammans 

med en manlig huvudkaraktär som även gestaltas som den primära karaktären i reklamfilmen 

(Citroën 2005). Gestaltningen av mannen som primär i reklamfilmen görs genom att mannen 

står närmast kameran och är med i fler när- och halvbilder i jämförelse med kvinnan. Likt 

resultatet i Björkvalls studie ses mannen som norm i denna studies bilreklamer och kvinnan 

sätts i mindre fokus när båda könen visas i bild (Björkvall 2003, 177–178). Att det är mannen 

som tar över och gestaltas som mer central i reklamfilmen än kvinnan, visar på hur Y. 

Hirdmans tolkning av samhället utifrån genuskontraktet under 90-talet fortfarande är relevant 

inom denna produktkategori. Detta då det manliga könet dominerar både i samhället och i 

reklamfilmerna under produktkategorin bil (Y. Hirdman 1988, 17). 

  

Genom att se till användandet av bildsnitt går det alltså att urskilja hur män i studiens 

reklamfilmer gestaltas som det centrala könet i förhållande till bilar och kvinnor som det 

centrala könet i relation till livsmedel. Materialet visar dock på en utveckling inom 

produktkategorin livsmedel, där mannen efter år 2015 gestaltas som lika central i bild som 

kvinnan. Detta visar på en utveckling likt den Alreck berättar om i sin studie, nämligen hur 

skillnaden mellan manligt och kvinnligt blir allt mindre i reklam (Alreck 1994, 7). Dock ses 
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denna utveckling endast inom produktkategorin livsmedel, medan det fortfarande enbart är 

mannen som gestaltas som huvudkaraktär och mest central inom produktkategorin bil. 

6.2.2 Sysslor 

Det andra analysvärdet att se till är vilka olika sysslor som utförs av respektive kön i 

reklamfilmerna och utvecklingen av detta över tid.  

  

I reklamfilmen från Konsums butiker inom produktkategorin livsmedel från 1990 får 

publiken ta del av hur kvinnan möter upp sin man efter hans arbetsdag på åkern som lantman 

och förser honom med picknick (Konsum butiker 1990). Att mannen gestaltas i relation till 

arbetet och kvinnan i relation till picknick i denna reklamfilm, konstaterar den stereotypa 

uppdelning av könen som lyfts i Alrecks studie. Nämligen bilden av mannen som 

familjeförsörjare och kvinnan som hemmafru (Alreck 1994, 7–8). Gestaltningen av mannen 

utifrån den stereotypa bilden av manligt sker genom att placera honom jämte en traktor, 

iklädd arbetskläder. Traktorn går här att tyda som en symbol för att visa på hur mannen precis 

avslutat sin arbetsdag på åkern (Deledalle 1990, 56–60). Vidare kan sysslorna i relation till 

könen i reklamfilmen ses utifrån genuskontraktet, där Y. Hirdmans syn på samhället under 

90-talet upprätthålls. En tolkning är att reklamfilmen framställer mannen som överordnad 

kvinnan genom att kvinnan som hemmafru förväntas uppvakta mannen efter hans arbetsdag 

och förse honom med kaffe (Y. Hirdman 1992, 8; Y. Hirdman 1988, 15–16). Denna handling 

av kvinnan kan utifrån genuskontraktet tolkas som att hon genom att berömma hans arbete 

understödjer urbilden av mannen som norm i samhället (Y. Hirdman 1992, 8). 

  

Bilden av mannen som överordnad kvinnan speglas även tydligt i reklamfilmen från Scan år 

2000, där en middagsbjudning tar plats. I reklamfilmen ber en av kvinnorna mannen i bild om 

ett glas vin, där mannen svarar att öl lämpar sig bättre till denna maträtt, därpå han serverar 

kvinnan en öl (Scan 2000). Kvinnans röst blir här knappt hörd och hon får inte det hon frågor 

efter, då mannen framställs som att han vet bättre. Utifrån denna handling går det att tolka 

mannen som överordnad medan kvinnan i detta fall gestaltas som okunnig och underordnad 

mannens beslut. 

  

För att sedan se till sysslor inom produktkategorin bil, finns det här en tydlig uppdelning av 

könen där främst mannen står i fokus. Denna uppdelning syns genom att se till de analyserade 

reklamfilmer som innefattar bilkörning. Vid dessa tillfällen är det nämligen oftast en manlig 

karaktär som syns bakom ratten och en kvinnlig karaktär som förekommer sittandes i 

passagerarsätet. I reklamfilmen från Volkswagen år 1990 sker det dock ett undantag, då en 

kvinna provkör en bil där mannen agerar bilsäljare och sitter bredvid som passagerare 

(Volkswagen 1990). Dock hinner kvinnan knappt börja köra innan fyra manliga rånare 

kommer, sliter upp dörren och kastar ut kvinnan ur bilen och kör iväg. Rånaren filmas här ur 

ett grodperspektiv, vilket gestaltar mannen som större och mer kraftfull i reklamfilmen när 

han kastar ut kvinnan ur bilen. I denna scen filmas mannen även på ett nära avstånd, vilket 

enligt Collins studie bidrar till att gestalta mannen som överordnad kvinnan (Collins 2011, 

290–291). Bilden av mannen som överordnad kvinnan förstärks återigen genom att rånaren 
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även kan ses som en symbol i denna reklamfilm och tolkas som en maktfull och hotfull 

individ. Återigen identifieras den tydliga uppdelningen som finns inom genuskontraktet och 

Y. Hirdmans beskrivning av samhället under 90-talet utifrån detta kontrakt, speglas i 

reklamfilmerna. En gestaltning där kvinnan är underordnad mannen och hans styrka (Y. 

Hirdman 1992, 8). 

  

Inom produktkategorin bil, förekommer det även reklamfilmer i studien där ingen fysiskt kör 

bil men i dessa fall tar istället mannen rollen som bilförsäljare och delar med sig av sin 

kunskap kring ämnet. Ett tydligt exempel på detta är reklamfilmen från Hyundai år 2015, där 

två män visas i rollerna som bilförsäljare (Hyundai 2015). För att förstärka bilden av mannen 

i relation till bilkörning, pekar en av männen ut genom fönstret mot en bil som kör förbi med 

följande fras: 

  

 “Ah jämfört med han som kör där ja” (Hyundai 2015). 

  

Med en betoning på “han” är det återigen tydligt hur uppdelningen mellan män och kvinnor 

inom genuskontraktet fortfarande består och gestaltas i reklamfilmer under år 2015. Kvinnan 

gestaltas nämligen aldrig som kunnig inom ett tekniskt område eller som en förare med full 

kontroll i reklamfilmerna, utan det är mannen som visas som kunnig och överlägsen kvinnan 

inom detta område. Bilden av mannen som överordnad går alltså fortfarande att urskilja år 

2015 i bilreklamerna. 

6.2.3 Omgivning och rekvisita 

Det tredje och sista analysvärdet att se till, innefattar reklamfilmernas omgivning och 

rekvisita i förhållande till könen. 

  

I studiens reklamfilmer för livsmedel används rekvisita för att skilja könen åt, då både män 

och kvinnor förekommer som huvudroller i reklamfilmerna. Utifrån studiens material går det 

att urskilja en utveckling i reklamfilmerna där det blir allt mer vanligt att mannen gestaltas i 

relation till köket. Trots denna utveckling är det precis som Alreck lyfter, ibland svårt för 

samhället att acceptera gestaltningen av en person i reklam om den bryter mot de stereotypa 

drag som finns för respektive kön (Alreck, 1994, 8–9). Därav går det att urskilja små 

kompensationer i form av symboler i rekvisitan för att försvara den stereotypiskt manliga 

bilden när män visas i förhållande till hushållet i reklamfilmerna. Exempelvis används 

rekvisita i form av ett fiskespö i Findus reklamfilm från år 1995 och ett svärd i Scans 

reklamfilm från år 2005 (Findus 1995; Scan 2005). Båda dessa föremål går att tolka utifrån 

Peirces förklaring av symboler (Deledalle 1990, 56–60), där den konnotativa betydelsen av 

de båda tecknen kan ge fysisk aktivitet. Bilden av mannen i relation till fysisk aktivitet 

stämmer överens med A. Hirdmans studie där det lyfts hur män ofta framställs i samband 

med en aktivitet (A. Hirdman 2001, 8–9). I detta fall stärker aktiviteten i form av träning, den 

stereotypa bilden av mannen trots att han förekommer i en reklamfilm för livsmedel. I 

reklamfilmerna från denna produktkategori år 2018 sker det dock en förändring och mannen 

mannens befintlighet till hushållet kompenseras inte längre på samma vis. Utan i 
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reklamfilmen från Hemköp detta år gestaltas mannen i förhållande till köket och tillsammans 

med parets nyfödda barn utan någon kompletterande rekvisita (Hemköp 2018). Denna 

utveckling kan tolkas som en förändring i genuskontraktet, där relationen mellan mannen och 

kvinnan har förändrats till att mannen numera hjälper kvinnan med hushållssysslorna. När 

kvinnan däremot är i bild, så förstärks hennes koppling till köket i studiens reklamfilmer 

under hela perioden med föremål i form av förkläde, mat och redskap som alla kan ge den 

konnotativa betydelsen av matlagning. Ett sådan exempel går att se i reklamfilmen från 

Ekströms år 2010, där kvinnan gestaltas med förkläde och mat. I denna reklamfilm har de 

båda kvinnorna även mjöl i ansiktet när de presenterar den färdiggräddade pajen (Ekströms 

2010). Mjölet kan i detta fall vara vad Pierce kallar för ett index, för att visa på att det har 

bakats (Deledalle 1990, 56–60). 

  

Sett till reklamfilmerna för bilar, används symboler i rekvisitan för att stärka den stereotypa 

bilden av manligt i samtliga reklamfilmer under studiens analyserade period (Deledalle 1990, 

56–60). Exempelvis används polisbilar, rånar-masker och syrener i reklamfilmen från Nissan 

år 1995 (Nissan 1995), som alla kan förknippas med en tuffare bild i form av kriminalitet och 

brott. Under senare år, alltså år 2000–2010 används rekvisita i form av en stereo, en 

väckarklocka och en radiostyrd leksaksbil i reklamfilmerna när mannen är i bild (Volvo 

2000; Citroën 2005; Nissan 2010). Samtliga av dessa produkter kan ge den konnotativa 

betydelsen teknik som förstärker det Matthes m.fl. samt Gupta och Jain förklarar i sina 

studier. Nämligen hur män oftast visas i samband med elektroniska produkter i reklam för att 

upprätthålla den stereotypa bilden av typiskt manligt (Matthes, Prieler & Adam 2016, 315–

316; Gupta & Jain 1998, 34). 

  

År 2015–2018 kommer användningen av rekvisita att förändras i studiens bilreklamer. 

Rekvisitan går från att användas för att förstärka den stereotypa bilden av manligt i 

bilreklamerna till att istället användas för att få mannen att se mer avslappnad eller kärleksfull 

ut. I reklamfilmen från Hyundai år 2015 används exempelvis symbolen konfetti (Hyundai 

2015), som kan ge en konnotativ betydelse av lekfullhet. Rekvisita av denna form lättar upp 

stämningen i reklamfilmen och mannen gestaltas som mer avslappnad där han annars skulle 

gestaltats som en seriös bilsäljare (Deledalle 1990, 56–60). Mannen som kärleksfull går att se 

i Kias reklamfilm från år 2018, där mannen gestaltas som en familjefar. Denna gestaltning 

sker genom att mannen ses i samband med sin ledsna dotter, där han bestämmer sig för att ta 

bilen och köpa ett hopptorn till dottern (Kia 2018). 

  

De senaste två åren visar alltså på en förändring av det samhälle som Y. Hirdman beskrev på 

90-talet utifrån genuskontraktet. Under år 2015–2018 gestaltas mannen nämligen inte längre 

lika definitivt efter den stereotypa bilden av manligt, utan gestaltas nu som mer avslappnad 

och som en kärleksfull familjefar (Y. Hirdman 1988, 17; Y. Hirdman 1992, 8). 
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6.3 Förhandlingarna kring genuskontraktet i relation till 

jämställdhetsfrågor i samhället under 1990–2018 

Denna del av studien ser till hur samhällets utveckling inom jämställdhet har utvecklats i 

relation till de förhandlingar som finns mellan könen i samhället, samt ifall det går att se 

något samband mellan detta och reklamfilmernas gestaltning av genus över tid.  

6.3.1 Period 1, 1990–1999 

Åren mellan 1990–1999 präglas av en stabil syn på samhället utifrån genuskontraktet, där 

Lippmanns förklaring av stereotypa bilder av manligt och kvinnligt är central (Y. Hirdman 

1988; Lippmann 1997, 54–55, 59). Nämligen en stereotypisk bild där typiskt manligt 

representeras av styrka och ledarskap och typiskt kvinnligt förknippas med omtanke och 

hushållssysslor (Alreck 1994, 7–8). Ett förhållande som utifrån Y. Hirdmans tolkning av 

samhället utifrån genuskontraktet under denna period, förklarar mannen som överordnad 

kvinnan (Y. Hirdman 1992, 8). 

  

Synen på kvinnan som en hemmafru går att urskilja i början av 1990-talet då det främst var 

kvinnan som var ansvarig för barnuppfostran och stannade hemma i hushållet med barnen 

(Nyberg 2013, 222). Bilden av kvinnan som hemmafru speglas i både livsmedels- och 

bilreklamerna under denna period. I reklamfilmen under kategorin livsmedel år 1990 

framställs kvinnan i Konsums reklam som en hemmafru, där hon kommer och serverar sin 

man picknick efter hans arbetsdag (Konsum butiker 1990). Sett till reklamfilmen från den 

andra produktkategorin under samma år, är det endast män som förekommer i bilreklamen 

från Volkswagen (Volkswagen 1990). Bilden av att det endast förekommer män i 

reklamfilmen kan tolkas som att kvinnan inte bör förknippas med bilar och teknik under 

denna tid. Under denna period är det alltså Y. Hirdmans tolkning av samhället på 90-talet 

utifrån genuskontraktet som även speglas i reklamfilmerna. En tolkning av samhället där 

kvinnan är underordnad mannen och understödjer urbilden av mannen genom att ta hand som 

hushållet och barnuppfostran samt stötta hans arbete (Y. Hirdman 1992, 8). 

6.3.2 Period 2, 2000–2009 

Vidare till studiens andra period som består av år 2000–2009, går det utifrån genuskontraktet 

att se en stabil utveckling i samhället från hur Y. Hirdman beskrev samhället på 90-talet (Y. 

Hirdman 1992). En utveckling där fokus nu ligger på att främja ett mer jämlikt samhälle och 

minska på skillnaderna mellan män och kvinnor. Under denna period görs detta främst genom 

förbättringar i förhållandena för både män och kvinnor på arbetsmarknaden (2000/01:AU3). 

  

För att minska skillnaden mellan könen på arbetsmarknaden kom jämställdhetslagen att 

skärpas i början av 2000-talet, med ett fokus på analys av löner (2000/01:AU3). Detta kan 

utifrån genuskontraktet ses som en utveckling i samhället. En utveckling från Y. Hirdmans 

tolkning av samhället under 90-talet, där mannen bestämde kvinnans status genom handlingar 

till en tolkning där kvinnan blir mer accepterad och självständig i samhället och på 

arbetsmarknaden (Y. Hirdman 1992, 8; 2000/01:AU3). En vidare tolkning som kan göras 
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utifrån samhällets utveckling inom denna period är att samtidigt som skillnaden mellan män 

och kvinnor på arbetsmarknaden blev mindre, blev även skillnaden i fördelningen av 

hushållssysslor mindre mellan könen. Dock går det redan innan denna utveckling att se 

mannen i relation till köket i studiens reklamfilmer, vilket visar på att mannen förknippad 

med hushållssysslor redan började accepteras i samhället och även speglas i reklamfilmerna 

innan jämställdhetslagen skärptes år 2000. Exempelvis är det två män som lagar mat 

tillsammans i reklamfilmen från Findus år 1995 (Findus 1995). Värt att nämna är dock att i 

de reklamfilmer som mannen gestaltas i relation till hushållet under denna period, finns det 

även kompletterande rekvisita för att återigen stärka bilden av mannen och behålla delar av 

den stereotypa bilden av manligt. I Findus reklamfilm finns som nämnts tidigare ett fiskespö 

som kan ge den konnotativa betydelsen fysisk aktivitet, vilket enligt den stereotypa bilden 

som Matthes m.fl. samt Gupta och Jain lyfter i sina studier förknippas med mannen (Findus 

1995; Matthes, Prieler & Adam 2016, 315–316; Gupta & Jain 1998, 34). Trots den 

kompletterande rekvisitan visas mannen fortfarande i relation till hushållet, medan kvinnan 

aldrig syns i relation till arbete i det studerade materialet.  

  

Utifrån genuskontraktet går det att urskilja ytterligare en förändring under denna period, då 

diskrimineringslagen infördes år 2008 för att motverka företag att arbeta utifrån stereotypa 

könsföreställningar. I denna lag inkluderas ett förbud mot att diskriminera individer utifrån 

deras könsidentitet (SFS 2008: 567). Från att lagen införs tar det endast två år innan 

utvecklingen går att se i en av studiens reklamfilmer, nämligen i Nissans reklamfilm från år 

2010 inom produktkategorin bil. I reklamfilmen får publiken följa bilen genom staden och de 

personer som passeras. Bland dessa personer finns män, kvinnor och en transvestit (Nissan 

2010). Sett till Y. Hirdmans beskrivning av samhället under 90-talet utifrån genuskontraktet 

finns det en tydlig uppdelning mellan mannen och kvinnan, där mannen ses som normen i 

samhället (Y. Hirdman 1988, 7–9). Uppdelning i samhället utvecklas under perioden 2000–

2009 och gestaltningen av en transvestit i reklamfilmen kan tolkas som att samhället numera 

accepterar att människan inte behöver följa den stereotypa uppdelningen mellan män och 

kvinnor. Det är nu accepterat i samhället att en man klär sig och lever som en kvinna och 

mannen behöver inte längre vara normen i samhället. 

6.3.3 Period 3, 2010–2018 

Utifrån genuskontraktet utvecklas samhället under den tredje och sista perioden till att inte 

längre behöva göra en skillnad på mannen och kvinnan. Exempelvis inkluderas ordet hen i 

SAOL år 2014, vilket innebär att det nu fanns ett ord att använda i sammanhang där det 

specifika könet inte var väsentligt (SAOL 2015; Holmer 2014). Detta kan tolkas som en 

förändring i det förhållande mellan könen som Y. Hirdman beskrev i samhället under 90-talet 

utifrån genuskontraktet. Ett förhållande där hon beskrev mannen som överordnad kvinna och 

där mannen görs i förhållande till kvinnan (Y. Hirdman 1988, 7–9), vilket förändras i 

samhället under denna period. Genom användandet av ordet hen försvinner betoningen på 

man eller kvinna och det läggs nu mer vikt i den faktiska situationen. Trots den 

uppmärksamhet ordet fick genom olika debatter, går det inte att urskilja användandet av hen i 
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reklamfilmerna i denna studie. Detta kan tolkas som att det har skett en utveckling i samhället 

men att utvecklingen ännu inte har fångats upp och representerats i studiens reklamfilmer. 

  

Något som dock går att urskilja i materialet är hur utvecklingen av föräldradagar i samhället 

speglas i reklamfilmerna. För att minska skillnaden mellan män och kvinnor i relation till 

både arbetsliv, barnuppfostran och hushållssysslor infördes nämligen en obligatorisk 

pappamånad år 1995. Regeringen önskade här en mer jämlik fördelning mellan könen när det 

kommer till barnuppfostran och hushållsarbete (Försäkringskassan u.å.). Trots att 

pappamånaden tillkom i samhället först år 1995, gestaltas mannen förknippad med barn utan 

kompletterande rekvisita i studiens reklamfilmer först år 2018, alltså två decennier senare. I 

denna reklamfilm från Hemköp gestaltas nämligen mannen som en kärleksfull far genom att 

han står i köket med parets spädbarn i en bärsele på magen (Hemköp 2018). Att denna 

utveckling skildras i studiens reklamfilmer just år 2018 kan bero på att det skedde ytterligare 

en utveckling av föräldramånaderna år 2016. Här infördes nämligen ytterligare två 

föräldramånader, vilket innebar en ökning till tre månader totalt för respektive förälder 

(Försäkringskassan u.å). En tolkning av denna förändring är att männen fick mer tid med sina 

barn och det blev nu allt mer accepterat i samhället att se mannen i relation till barn till 

skillnad från tidigare, där barn ofta sågs i relation till kvinnan. Därav kan en tolkning vara att 

det även blev mer naturligt för reklamfilmerna att gestalta mannen på detta sätt.  

  

Mannens gestaltning som en kärleksfull far går även att urskilja i bilreklamerna under denna 

period. I Kias reklamfilm från år 2018 gestaltas nämligen mannen som en kärleksfull 

familjefar när han beger sig iväg för att köpa en present till sin ledsna dotter för att göra 

henne glad (Kia 2018). Både Kias reklamfilm och även reklamfilmen från Hemköp som 

exemplifieras ovan, visar hur den stereotypa bilden av mannen som lyfts i bland annat 

Alrecks studie börjar att brytas ner. Bilden av mannen som en stark och självständig ledare 

ersätts nu allt mer med gestaltningen av mannen som en omhändertagande och kärleksfull far 

(Alreck 1994, 7–9). Genom dessa exempel går det att se en vidare utveckling i gestaltningen 

av mannens i studiens reklamfilmer från period två. I period två gestaltades nämligen mannen 

alltid i relation till typiskt manlig rekvisita när han gestaltades i relation till hushållet. Under 

period tre och mer specifikt år 2018 är det dock första gången som mannen gestaltas som 

kärleksfull i relation till hushållet, utan att kompletteras med symboler i rekvisitan för att 

bevara bilden av den stereotypa mannen (Deledalle 1990, 56–60). Mannen gestaltas alltså nu 

oftare i reklamfilmerna från år 2018 med vad som tidigare kunde förknippas med typiskt 

kvinnliga sysslor såsom hushållssysslor och barnuppfostran utan vidare komplettering. Dock 

går det inte under denna period heller att se någon tydlig förändring i gestaltningen av 

kvinnan i materialet. Kvinnan gestaltas fortfarande i relation till hemmet i studiens 

reklamfilmer och ses aldrig i samband med typiskt manliga sysslor, som exempelvis arbete. 

  

Under denna tredje period som sträcker sig över år 2010–2018, har samhället tagit fler steg 

mot ett mer jämställt samhälle men trots detta får regeringen in information år 2013 om att 

resurser fortfarande inte fördelats lika mellan könen ute i myndigheter. Regeringen väljer 

därmed år 2014 att införa utvecklingsprogram i myndigheter runt om i Sverige för att 

motarbeta den ojämna fördelningen mellan könen (U2014/7490/JÄM, 2). Denna utveckling 
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visar på att det inte alltid sker en förändring direkt i samhället efter att ett nytt beslut tagits 

eller en ny lag har införts. Det kan ta tid för ett helt samhälle att anpassa sig till ett nytt 

förhållningssätt, vilket kan ses genom information som regeringen fick ta emot år 2014. Att 

det tar tid innan utveckling i samhället accepteras och implementeras i vardagen kan även 

förklara varför det ibland går flera år innan det går att urskilja samma utveckling i studiens 

reklamfilmer. Ett tydligt exempel på detta är utvecklingen i föräldradagarna som lyfts 

tidigare, där en utveckling i samhället skedde år 1995 men där samma utveckling sågs först år 

2018 i studiens reklamfilmer.  

 

 

7. Sammanfattande analys 

För att skapa en förståelse för studiens slutdiskussion presenteras inledningsvis en kort 

sammanfattning av studiens syfte och frågeställning. Syftet är att se till reklamfilmer på Tv4 

och hur deras gestaltningar av män och kvinnor har utvecklats utifrån genuskontraktet i 

relation till samhällets utveckling inom jämställdhet under perioden 1990–2018. Eftersom 

studien endast ser till 14 reklamfilmer går resultatet inte att applicera på varken samhället 

eller reklamfilmer överlag, utan det är endast ett resultat av denna studies material.  

 

Frågeställningen som kommer att besvaras i denna del är följande: 

  

- Hur framställer reklamfilmerna på Tv4 kvinnor respektive män i de två olika 

produktkategorierna? 

 

- Hur kan framställningen av genus i Tv4:s reklamfilmer under perioden 1990–2018 

förstås utifrån begreppet genuskontrakt och förhandlingen av genuskontraktet? 

 

- På vilket sätt kan förhandlingarna kring genuskontraktet förstås i relation till andra 

jämställdhetsfrågor i samhället under denna period? 

  

För att besvara den första frågeställningen är det inte av relevans att se till hur utvecklingen i 

gestaltningen av genus har sett ut över tid. Här ligger istället fokus vid att få en övergripande 

bild av hur män och kvinnor främst gestaltas i de studerade reklamfilmerna överlag, samt om 

det är någon skillnad i gestaltningen beroende på produktkategorin. 

  

Studiens resultat visar att män och kvinnor i majoriteten av reklamfilmerna gestaltas efter den 

stereotypa bilden av manligt och kvinnligt, alltså bilden av mannen förknippat med arbete 

och kvinnan med hushållet. Denna stereotypa bild av könen förstärks även i reklamfilmerna 

genom att mannen blickar ut mot publiken i bilreklamerna och kvinnan i 

livsmedelsreklamerna för att visa på sin kunskap inom ämnet. För att skapa denna uppdelning 

mellan könen går det i materialet att urskilja hur olika symboler används i rekvisitan. Ur 

studiens resultat går det även att se att det inte görs någon större skillnad på gestaltningen av 
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män och kvinnor beroende på produktkategori. Kvinnan framställs i majoriteten av fallen 

med ljusa kläder och ljus omgivning medan mannen visas i mörka kläder och mörkare 

omgivning. På detta sätt stämmer studiens resultat överens med den tidigare forskning som 

har lyfts tidigare i studien kring den stereotypa bilden av könen, samt hur färger används i 

relation till att gestalta könen. 

   

En tydlig skillnad i gestaltningen av genus som studiens resultat visar på, är hur den 

underförstådda meningen i studiens reklamfilmer ändras beroende på produktkategori. I 

livsmedelsreklamerna är det en underförstådd mening av kärlek som lyser igenom 

majoriteten av filmerna, medan det i bilreklamerna finns en underförstådd mening av 

lekfullhet och humor. Det går även att se hur denna lekfullhet gestaltas i 

livsmedelsreklamerna i de scener där män visas. En slutsats som vi kan dra av detta är att 

kvinnan främst framställs på ett kärleksfullt vis medan mannen istället presenteras med 

humor och lekfullhet. Anledningen till detta kan vara att reklamfilmerna inte vill gestalta 

mannen som en mjuk individ, utan vill istället främst visa honom som stark och osårbar.   

  

För att besvara den andra och tredje frågeställningen krävs ett perspektiv där reklamfilmernas 

gestaltning av genus ställs i relation till samhällets utveckling inom jämställdhet över tid. För 

att förstå och följa med i utvecklingen illustreras därför studiens resultat till en början i en 

tidslinje, som illustreras nedan.  

 

Illustration 1.  

 
 

Utifrån tidslinjen går det att urskilja hur kvinnan i början av 1990-talet ofta förknippades med 

att vara en hemmafru och ansvarade för barnuppfostran. Under samma tid ser vi även hur 

kvinnan främst förekommer i relation till livsmedel och mannen i relation till bilar i studiens 

reklamfilmer. Utifrån detta resultat går det att se hur samhället och även reklamfilmerna 
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under denna period präglas av Y. Hirdmans syn på samhället utifrån genuskontraktet på 90-

talet. Nämligen synen av mannen som överordnad kvinnan och en tydlig uppdelning mellan 

könen. I tidslinjen ser vi dock hur det år 1995 sker en förändring i studiens reklamfilmer, där 

mannen numera gestaltas i relation till matlagning samtidigt som kvinnan gestaltas i relation 

till bilkörning. Till en början ser detta resultat ut som att det motsätter sig studiens tidigare 

forskning som menar på att kvinnan ofta förknippas med hushållet och mannen med bilar 

men faktum är att resultatet enbart delvis motsätter sig detta. Mannen som lagar mat i 

reklamfilmen gestaltas nämligen även med fiske. Samtidigt som kvinnan som kör bil snabbt 

blir utkastad av en manlig rånare. På detta sätt stämmer studien delvis fortfarande överens 

med tidigare forskning då den stereotypa bilden av mannen och kvinnan fortfarande bevaras i 

reklamfilmerna. Detta visar på hur samhället under denna period ännu inte är helt bekväma 

med att mannen och kvinnan gestaltas utanför de stereotypa bilder av könen som finns i 

samhället.  

  

I tidslinjen ovan går det i studiens andra period mellan år 2000–2009 att avläsa hur det 

svenska samhället börjar att effektivisera sitt arbete för att främja en jämnare arbetsmarknad 

för de båda könen. Denna strävan för en mer jämställd arbetsmarknad kan tolkas som första 

steget till samhällets allt mer accepterande syn på kvinnan i relation till arbete. Dock kan vi i 

studiens resultat inte se någon förändring av kvinnans framställning i relation till arbete i det 

studerade reklamfilmerna under denna period. Istället ser vi hur mannen mer frekvent 

fortsätter att gestaltas i relation till hushållet. Utvecklingen av mannens gestaltning kan dock i 

sig ses som ett resultat på att kvinnan blir allt mer accepterad på arbetsmarknaden. Detta 

eftersom kvinnans ökade närvaro på arbetsmarknaden, resulterar i att även mannen får ansvar 

för hushållssysslorna i samhället under denna period. När denna bild av mannen accepteras 

och blir allt vanligare i samhället, blir det även mer naturligt för reklamfilmerna att gestalta 

mannen i relation till köket. Här är det spännande att se hur mannens utveckling accepteras 

fortare av medierna än vad kvinnans utveckling gör. Trots utvecklingen i gestaltningen av 

mannen i reklamfilmer, går det utifrån genuskontraktet att se hur vissa delar av Y. Hirdmans 

syn på samhället från 90-talet fortfarande består under denna period. Dessa delar går att se i 

studiens resultat genom att rekvisita används för att bevara den typiskt manliga bilden i 

reklamfilmerna där mannen förknippas med hushållet. Utifrån studien går det alltså att anta 

att samhället är redo att se mannen i relation till hushållet men att det fortfarande är viktigt att 

försöka bevara delar av den stereotypa bilden av mannen i dessa sammanhang. Studien visar 

alltså resultat på hur endast delar av samhällets utveckling speglas i studiens reklamfilmer 

under denna period, det vill säga mannens utveckling och inte kvinnans.  

  

Bilden av samhället på 90-talet som Y. Hirdman beskriver utifrån genuskontraktet, syns alltså 

delvis fortfarande under studiens två första perioder. Dock har en stor utveckling skett och 

studiens resultat visar på att skillnaden mellan manligt och kvinnligt är i slutet av den tredje 

perioden mindre än under 1990-talet. Relationen mellan mannen och kvinnan har förändrats 

och det är nu accepterat och nästan förväntat av samhället, att mannen och kvinnan ska dela 

på hushållssysslorna och hjälpas åt med försörjningen av familjen. Utifrån detta kan en 

slutsats dras kring att de stereotypa bilderna av typiskt manligt och typiskt kvinnligt har 

förändrats i samhället. Studiens resultat visar på att mannen numera kan förknippas med 
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hushållssysslor och vara en omhändertagande far, samtidigt som kvinnan kan ses som en hårt 

arbetande kvinna och mor. Trots att denna utveckling går att se i studiens reklamfilmer, ser vi 

även hur regeringen under den tredje perioden får information om att myndigheter fortfarande 

inte fördelar resurser jämt mellan könen (U2014/7490/JÄM, 2). Information av detta slag, 

kan tolkas som att samhället tar ett steg tillbaka från en utveckling för ett mer jämställt 

samhälle. Samtidigt som en tolkning kan vara att samhället förändras men att det ibland tar 

tid för hela samhället att anpassa sig efter ett nytt levnadssätt. 

  

Detta är en bild av hur samhällets utveckling har sett ut, sett till den utveckling inom 

jämställdhet som denna studien ser till. Dessvärre är det dock inte samma bild som gestaltas i 

studiens reklamfilmer under den tredje och sista perioden. I reklamfilmerna speglas 

samhällets utveckling av att skillnaden mellan manligt och kvinnligt har minskat samt att 

mannen inte längre ses som den rådande normen. Dock gestaltas fortfarande mannen som 

överordnad kvinnan, vilket inte stämmer överens med samhällets utveckling. Resultatet från 

studiens reklamfilmer visar nämligen återigen på hur gestaltningen av mannen i studiens 

reklamfilmer har utvecklats under senare år, till mannen som en omhändertagande och 

kärleksfull far. Samtidigt som gestaltningen av kvinnan ser densamma ut som i den första 

perioden, alltså kvinnan i förhållande till hushållet och inte i relation till arbete. Detta trots att 

samhällets utveckling har omfattat de båda könen. Här påvisar studien hur medierna endast 

tar upp specifika delar av samhällets utveckling och inte allt. Delvis kan det bero på att det tar 

tid innan de förändringar som sker i samhället accepteras av medborgarna och gestaltas i 

media. Detta kan vi se i tidslinjen där pappamånaden infördes redan år 1995, men där en 

gestaltning av detta går att urskilja i reklamfilmerna först efter 2000-talet. Samtidigt kan det 

även beror på att medierna själva väljer att gestalta en specifik bild av verkligheten, för att 

publiken ska skapa en viss uppfattning av manligt och kvinnligt (A. Hirdman 2001, 8, 12). 

 

Sammanfattningsvis är det gestaltningen av mannen i reklamfilmerna som har utvecklats i 

takt med samhällets utveckling inom genus och jämställdhet, medan gestaltningen av kvinnan 

fortfarande ser densamma ut, trots att samhällsutvecklingen har inneburit en förändring för de 

båda könen inom denna period.  

 

 

8. Reflektion 

Övriga reflektioner som kom upp under arbetets gång är bland annat att studien är baserad på 

en multimodal kritisk diskursanalys, där det är viktigt med en neutral analys av materialet. 

Dock är det alltid svårt att vara fullständigt neutral i tolkningsfrågor, därav har det i denna 

studie används en matris i försök att få så neutralt resultat som möjligt i vår analys av 

materialet. Tecken kan dock läsas olika beroende på en individs kunskaper och tidigare 

erfarenheter vilket gör att det i denna studies fall fortfarande kommer att finnas en personlig 

prägel i analysen av materialet. Först var tanken att applicera en bildanalys på studien men 

denna metod valdes bort då studien ser till material som är multimodalt och som kan 
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analyseras i flera dimensioner. Därav är det bättre att applicera en multimodal kritisk 

diskursanalys som metod. Med denna metod kan studien dock inte se till hur publiken 

reagerar på materialet, då materialet inte undersöks i realtid utan studeras upp mot 30 år 

senare. Det är dock inte av relevans att se till publikens reaktion för att besvara studiens 

frågeställning och därför fungerar fortfarande multimodal kritisk diskursanalys bra som 

metod för studien.  

  

Studiens material består av 14 reklamfilmer från Tv4, vilket innebär att studiens resultat och 

slutsats inte går att implementera i samhället överlag. Materialet består av reklamfilmer inom 

produktkategorierna livsmedel och bil, vilket även innebär att resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om det var andra produktkategorier som analyserats. Studiens resultat kan 

alltså endast se till ett resultat utifrån det samlade materialet. 

  

Både denna studie och Anja Hirdmans studie ser till mediernas gestaltning av män och 

kvinnor under en 30-års period. Studierna har olika förutsättningar men de båda utgår från 

samma forskningsområde, nämligen mediernas gestaltning av genus. A. Hirdman får i sin 

studie som ser till åren 1965–1995 fram ett resultat som visar på en förändring över tid, där 

mannen allt mer börjar förknippas med våld och kriminalitet och kvinnan förknippas med 

skönhetsideal och sexualitet (A. Hirdman 2001). I vår studie går det också att se ett resultat 

på en förändring över tid men enbart i gestaltningen av mannen, vilket är en av sakerna som 

skiljer vår studies resultat från A. Hirdmans. Mannen börjar i vårt material att allt mer 

gestaltas i förhållande till hemmet och även som en kärleksfull far medan A. Hirdmans 

resultat visar på en gestaltning i relation till kriminalitet och våld. Då våra studier ger så pass 

olika resultat i gestaltningen av genus över tid, hade det varit intressant med en vidare 

forskning kring hur just samhället såg ut under perioden som A. Hirdmans studie ser till. 

Detta för att se om det går att urskilja någon förklaring till varför gestaltningen av mannen ser 

olika ut i våra studier, samt varför A. Hirdmans resultat visar på en utveckling i gestaltningen 

av kvinnan som är obefintlig i vår studie.  

  

Studiens resultat bidrar slutligen med en djupare förståelse kring den historiska utveckling 

som har skett i reklamfilmernas gestaltning av genus, i relation till samhällets utveckling 

inom jämställdhetsfrågor. I tidigare forskning lyfts det hur både män och kvinnor gestaltas i 

reklam efter den stereotypa bilden av mannen som en stark ledare och kvinnan som en 

omhändertagande hemmafru. Här bidrar denna studie med ny kunskap då det görs en 

observation där ett motsatt förhållande till tidigare forskning skapas. Studies resultat visar 

nämligen på att det endast har skett en utveckling av den manliga gestaltningen i 

reklamfilmerna, medan kvinnan fortfarande gestaltas på samma vis genom hela studiens 

period. Att det har skett en utveckling i gestaltningen av mannen kan förstås genom de 

framsteg som samhället har tagit mot ett mer jämställt samhälle. Trots att samma utveckling 

har ägt rum för kvinnan i samhället påverkas inte gestaltningen av henne i studiens 

reklamfilmer. Det är intressant att denna skillnad i gestaltningen av genus i reklamfilmerna 

går att urskilja, studien är dock inte strukturerad för att kunna gå djupare in på just varför 

gestaltningen av kvinnan inte har utvecklats. Därför hade det varit intressant med ytterligare 

studier med syfte att öka kunskapen och förståelsen kring varför det endast går att se en 
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utveckling i gestaltningen av mannen i reklamfilmerna, trots samhällets utveckling för de 

båda könen. 
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Underlag i form av matris för analys av studiens reklamfilmer.  
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