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Sammanfattning 

Studien vill belysa hur genusstrukturer är inbäddade i reklam och marknadsföring i det offent-

liga rummet i den centrala staden. Syftet är att synliggöra hur genus skapas i reklam och skylt-

ning i Sverige 2016, vilka semiotiska resurser som används och därmed synliggöra de sociala 

förväntningar som finns kring ett visst kön. För att göra detta används en diskursanalys av 

framförallt bild, men även text, för att identifiera vilka konstruktioner som görs. Huvudfokus 

är att belysa vilka framställningar som förstärker ett visst genus och att strukturera upp på 

vilka sätt de liknar eller skiljer sig från varandra. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionist-

iskt perspektiv och har ett fokus på språkets konstruerande och socialiserande verkan. Genom 

att relatera studien till tidigare forskningsresultat kan genuskonstruktionens förändring jämfö-

ras och synliggöras. Resultatet visar att kvinnor och män framställs på alltmer lika sätt och att 

könsnormativa överskridanden förekommer, men att genus på vissa plan fortfarande fram-

ställs på olika sätt beroende på kön. Studien visar att det både sker reproduktioner och föränd-

ringar i förhållande till traditionella framställningar av kön, vilket bland annat visas genom 

kroppen, dess positionering och rörelser, men även förmedlas genom uttryck av allvarlighet, 

upptagenhet och intimitet. 

 

 

Nyckelord: bilder, det offentliga rummet, diskurs, genus, genuskonstruktion, reklam, semiotik 

skyltning.  
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Inledning  

Forskning kring könsrollers framställning i reklam och media är inget nytt fenomen och det 

har pågått studier från 1970-talet till idag. Ett av de tidiga arbeten som gjorts inom området är 

av Goffman (1978) som visade på de kraftfulla bilder som marknadsföring skapade. Genom 

en grundlig analys av annonserade bilder kunde tydliga mönster urskiljas, vilka avslöjade att 

framställningen av könsroller var mer begränsad i media än i verkligheten.  

 

Att nå jämlikhet är idag ett globalt mål och ett sätt att göra detta är att bekämpa könsstereoty-

per, menar EU-parlamentet (2008). De skriver i sin rapport att reklam många gånger föder 

och befäster könsstereotyper och att detta har en negativ effekt för jämlikheten i samhället. 

Att reproducera stereotypa roller skapar ett ramverk för vad som anses vara normalt för re-

spektive kön och det är svårt att välja en väg som inte korresponderar med dessa förvänt-

ningar, vilket skapar begränsningar i människors val i livet. Alla antar en viss stereotyp eller 

fördom i sin syn på omvärlden, men många är omedvetna om det och könsrelaterade fördomar 

och förväntningar kan därför reproduceras utan att bestridas. Därför är det av vikt, menar EU-

parlamentet (2008) att bestrida strukturellt inbäddade stereotypa bilder av kvinnor och män i 

reklam.  

 

I en artikel i Dagens Nyheter (2016) kan vi läsa att det pågår en politisk debatt om att införa 

etiska riktlinjer för de reklamplatser som ägs av Stockholm stad, som följd av att trafiknämn-

den fattat ett beslut om att staden ska anta en sådan policy. Debatten handlar på ena sidan om 

att införa riktlinjer som säkerställer att ingen diskriminering sker på reklamplatserna. Motpar-

ten till förslaget menar att en sådan policy skulle inskränka på yttrandefriheten och i debatten 

finns även inslag som säger att det är reklambranschen som skall ta ansvar i en sådan fråga. 

Till detta ansvar menar motståndet till policyn att konsumentmakten istället skall vara domare 

i de fall där diskriminerande reklam anses förekomma, i en slags självreglering (DN, 2016). 

Debatten tar ofta spjärn från den rapport som FN:s kommitté för avskaffande av diskrimine-

ring av kvinnor skriver (Regeringskansliet, 2016). I rapporten står att Sveriges ansträngningar 

att ta itu med stereotypa skildringar i reklam välkomnas. De menar dock att det finns en oro 

kring att media- och reklamsektorn fortsätter att förmedla stereotypa bilder rörande kvinnor 

och män, exempelvis rörande roller och ansvar i hemmet eller sexualiserade och stereotypa 

bilder av kvinnor, och att den självreglering som råder inte hanterar frågan i tillräcklig mån 

(Regeringskansliet, 2016). 

 

När företag arrangerar sin marknadsföring och skyltning gör de det utefter vad de tror att po-

tentiella köpare ska kunna identifiera sig med, för att få dessa att köpa produkten eller kon-

ceptet som säljs. En stor del av de reklamer och skyltningar som görs på offentliga platser har 

för avsikt att sälja produkter till privatpersoner och de främsta och mest synliga aktörerna i 

den centrala staden härstammar från modeindustrin. Många gånger sker dessa framställningar 

på sätt som följer de normer kring genus som finns i det aktuella samhället, vilka ibland kan 

vara stereotypa antaganden. Företag kan å andra sidan vinna på att vara i framkant av utveckl-

ingen, genom framställningar som bryter mot de traditionella mönster som kan anses förstärka 

ett visst genus. Genom att framställa sin reklam och skyltning på ett överskridande sätt sker 

en ny form av uppmärksamhet från dess mottagare, eftersom att materialet då kan sticka ut ur 

mängden och kan anses ta täten mot en samhällsförändring. En aktuell debatt som finns i Sve-

rige idag, relaterat till överskridanden, handlar om klädmaktsordningen – en form av köns-

maktsordning med fokus på klädernas makt, uppmärksammad i flertalet dagstidningar och so-
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ciala medier. Drivaren till denna kampanj är Åhléns, vars slogan lyder: ”Kläd-makts-ord-

ningen – sättet vi medvetet eller omedvetet klär oss efter könsnormer” (Åhléns, Bryt kläd-

maktsordningen, 2016). I denna kampanj gör Åhléns aktiva skildringar av genus, där rekvisita 

som traditionellt sett förstärker kvinnligt genus används för manliga modeller, och vice versa. 

Genom sådana framställningar vill de belysa hur vi uppfattar omvärlden i förhållande till rå-

dande könsnormer.  

 

Kläder är på så sätt en viktig del av hur vi uppfattar kön och klädindustrins marknadsföring 

utgör en stor del av de bilder som syns i det offentliga rummet. Det är därför relevant att stu-

dera hur bilderna av kön framställs runtomkring oss i reklam och skyltning. Kläd- och köns-

maktsordningar gör att människor får en viss förväntning av en person som bär ett visst klä-

desplagg och/eller har ett visst kön. Det är därmed inte bara kläder, utan även andra yttre attri-

but som kan hittas i samma marknadsföringsform kan spegla vilka sociala förväntningar som 

finns kring ett visst kön. Sådana faktorer kan exempelvis vara positionering, hållning, mimik 

eller annat kroppsspråk som förmedlar ett visst budskap - vilket därmed också är av vikt att 

studera närmare. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att belysa och uppmärksamma vilka bilder av genus som framställs i re-

klam och skyltningar som marknadsförs på offentliga platser i den centrala staden. Studien 

har ett specifikt fokus på hur kvinnor och män framställs och vilka sociala förväntningar på 

kön som därmed synliggörs i konstruktionen av genus. På detta sätt kan vi få syn på vilka bil-

der av genus vi reflekterat eller oreflekterat möter i det offentliga rummet, och därmed öppna 

för en möjlighet att medvetet förhålla sig till dessa. 

 

Frågeställningen är: 

- Hur framställs genus i marknadsföring och skyltning i det offentliga rummet?  

Disposition 

Efter den inledning som ovan presenterats följer en redogörelse av den tidigare forskning som 

gjorts i området. Forskningsresultaten redovisas i en tematisk form efter de mönster som före-

kommer och sammanställs sedan tillsammans med en presentation kring den tidigare forsk-

ningens relation till föreliggande studie.  

    Efter genomgång av den tidigare forskningen följer en presentation av teoretiska och meto-

dologiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. I avsnittet integreras det teoretiska 

perspektivet med metoden, och relevanta grundtankar och begrepp presenteras. Avsnittet av-

slutas med att redogöra för teori och metods relevans för syftet i den aktuella studien.  

    Sedan följer ett avsnitt som presenterar hur det empiriska materialet har hanterats, samt en 

presentation av studiens tillvägagångssätt. I denna del lyfts även metodens begränsningar, 

kvalitetskriterier och etiska överväganden.  

    I det efterföljande resultatavsnittet redogörs för vad som framkommit ur analysen genom 

att presentera de mönster som identifierats i datamaterialet och på vilka grunder resultatet har 

nåtts. Dessa mönster exemplifieras även genom bilder som belyser det aktuella resultatet och 

följs av en sammanfattande del. 

    Avslutningsvis sker en diskussion kring hur resultatet kan förstås i förhållande till studiens 

övriga delar, såsom syfte, tidigare forskning och teoretiska och metodologiska utgångspunk-

ter, men även samhälleliga aspekter lyfts fram. I diskussionen ingår vidare förslag på framtida 

forskning. 
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Tidigare forskning  

I sökandet efter tidigare forskning har databaserna JSTOR, EBSCO och Sociological 

Abstracts använts med följande sökord: ADVERTISING, MEDIA tillsammans med GEN-

DER, STEREOTYPE, RETHORIC. Det har främst bedrivits internationell forskning på områ-

det, men det finns även några nationella inslag i studierna. Sökorden REKLAM, GENUS, 

STEREOTYP och RETORIK har också använts, men många av dessa studier har valts bort på 

grund av ett alltför stort fokus på ett specifikt reklamområde med specifika konsekvenser som 

följd. Den tidigare forskningen har många gånger analyserat tv-reklam och tidningar, vilket 

inte torde vara ett problem, då sådana analyser går att relatera till denna studie. Artiklarna er-

bjuder både kvalitativa och kvantitativa inslag, för att försöka återge reklamens innehåll och 

mönster så ingående som möjligt. Studierna presenteras nedan i sina mest framträdande teman 

för att ge en översiktlig bild av den tidigare forskning som gjorts i området. 

Stereotypa framställningar av roller 

Tidigare forskning visar att kvinnor och män framställts på stereotypa sätt och i stereotypa 

roller. Paek, Nelson & Vilela (2011) visar i sin studie av tv-reklam insamlat under år 2002 i 

ett flertal länder att män övervägande presenteras i tv-reklam, och oftare framställs i framträ-

dande och professionella roller i jämförelse med kvinnor. När reklam har en berättarröst an-

vänds också manliga röster i mycket högre utsträckning än kvinnliga.  

 

Liknande resultat finner vi i en studie av Eisend (2010), som gör en omfattande meta-analys 

på redan utförda studier om tv- och radioreklam från ett tidsspann på över fyrtiotvå år. Resul-

tatet visar att kvinnor underrepresenteras i reklam, oftare framställs i beroenderoller, i hem-

mamiljö, är yngre, mer sällan uttrycker åsikter, oftare uttalar sig icke-vetenskapligt, oftare as-

socieras med produkter som rör hemmet och mer sällan framställs i en auktoritär position i 

jämförelse med män. Manliga karaktärer syns och hörs alltså mer, har mer auktoritära roller, 

är oberoende av andra människor, framställs oftare i arbetsmiljöer, är äldre och ger fler argu-

ment än kvinnliga karaktärer.  

 

En något nyare studie som med ett genusperspektiv analyserat tv-reklam från 13 olika länder 

från Europa, Asien och Nordamerika är utförd av Matthes, Prieler & Adam (2016) och visar 

på samma tendens vad gäller övervägande manliga berättarröster. Denna studie visar också, 

likt Eisend (2010) att kvinnor i större utsträckning porträtteras tillsammans med toalettartik-

lar, skönhetsprodukter, personlig hygien och städ-produkter, medan män oftare framställs till-

sammans med produkter relaterade till teknik och bilar. Vad gäller yrkesroller så skildras inte 

män i arbeten med högre status än kvinnor, men kvinnliga karaktärer är mindre troliga att 

framställas i en yrkesroll överhuvudtaget, jämfört med manliga karaktärer. 

 

I en studie av Mager och Helgeson (2011), vilka har analyserat femtio år av tryckt bildannon-

sering, hittas samma mönster kring att kvinnor genom åren oftare framställs i mer ritualiserat 

underordnade positioner medan män oftare framställs i överordnade positioner. Framställ-

ningen av arbetsroller har också uppmärksammats i samma studie, vilken visar på ett konse-

kvent kulturellt perspektiv genom den studerade tidsperioden som säger att kvinnor är lika bra 

som män är på en arbetsplats, men att män fortfarande dominerar dessa och framställs oftare i 

dessa situationer. Generellt sett är det troligare att män spelar en verkställande roll, medan 

kvinnor i större utsträckning blir instruerade i de annonser som Mager och Helgeson (2011) 

studerar. 
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Eisend (2010) visar på liknande resultat och menar att yrkesstatus är den komponent som har 

den största andelen stereotyper i reklam. Han menar vidare att yrkesstatus är en viktig kate-

gori, eftersom att de viktigaste förändringarna mot jämlikhet mellan könen kan ses här. Jäm-

ställdhet i detta område är därmed en viktig fråga för könsrelaterad politik, menar Eisend 

(2010). 

Kroppen och dess posering 

Det som främst blev tydlig i Goffmans arbete (1978) var vilka kroppshållningar och pose-

ringar som skapade och förstärkte stereotyper och sociala förväntningar kring ett visst kön. 

Kvinnor visades oftare utföra lätta beröringar på objekt eller på sig själva i reklamer, medan 

män oftare framställdes som att målmedvetet gripa tag i objekt. Kvinnor framställdes oftare i 

mer underordnade poseringar och var oftare placerade i en rumsligt lägre position än män, 

såsom sittandes eller liggandes. Det visade sig också vara mer troligt för kvinnor att framstäl-

las i positioner som signalerar en undergivenhet, genom att ha huvud eller kropp på sned eller 

böja ett knä inåt, men också oftare le och ge ett mer oseriöst intryck än män. I förhållande till 

män framstod kvinnor oftare som i behov av beskydd, genom att hålla i en mans arm vid arm-

bågen eller att få en beskyddande hand på sin axel av en man (Goffman, 1978). 

 

I linje med Goffmans studie (1978) finner Mager & Helgeson (2011) liknande resultat i sin 

analys. Studien visar stora skillnader i hur män och kvinnor framställs och hur deras krop-

par används. De bilder där endast kroppsdelar syns representeras till största delen av kvin-

nor. Av bilder med personer som antar en utmanande posering är den stora majoriteten 

också kvinnor, även om studien visar att en ökning av sådan poseringar genom tiden skett 

för både kvinnor och män – vilket de förklarar med en ökad förknippning av sexualisering 

tillsammans med köp och ägande av materiella ting. Produkter har i den växande kon-

sumtionstrenden framställs i avbildningar som förknippas med en sexighet.  Mager och 

Helgeson (2011) finner även i sin studie stöd för att kvinnor oftare porträtteras på sexist-

iska sätt än män. Utöver kroppsliga och sexualiserade skillnader framställs kvinnor oftare 

med en ritualistisk rörelse än män, och kvinnor används på mer dekorativa sätt i annonse-

ring än vad män gör. Forskarna finner även en, över tid, nedåtgående trend kring mäns an-

vändning av praktisk beröring i annonseringen (Mager & Helgeson, 2011). 

 

Engdahl, Gelang och O’Brien (2011) har i Sverige och andra länder studerat den visuella 

retoriken av skyltdockor, med ett fokus på hur dessa förkroppsligar kvinnliga och manliga 

konstruktioner av identiteter och könsspecifika positioner. Forskarna menar att skylt-

dockor i svenska skyltfönster ofta har framställt kvinnliga uttryck genom spretiga pose-

ringar med armar som i olika riktningar sträcker sig ut från kroppen. Manliga skyltdockor 

framställs på ett mer rektangulärt sätt, med muskulösa armar som korsats framför bröst-

korgen tillsammans med ett icke-verbalt budskap om beslutsamhet. Att stå med vikten på 

ett ben och ena handen på en framåtlutad höft har ofta används för att skapa ett sensuellt 

och kvinnligt budskap, medan manliga skyltdockor oftast framställs med vikten fördelad 

jämnt mellan båda fötterna. Att stå med benen något isär, med sträckt rygg är något som 

länge använts som retorik för manlighet, makt och auktoritet och dessa poseringar har ge-

nom åren främst präglat manliga skyltdockor (Engdahl et al., 2011). 

Reklamens inverkan på mottagaren 

Tidigare forskning visar att önskan att nå ett visst kroppsideal är relaterat till samhällets ideal 

om att ha den perfekta kroppen. Önskan att exempelvis ha en smal eller muskulös kropp kor-

relerar med kroppsliga jämförelser och internalisering av mediala bilder på kvinnliga och 
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manliga kroppar menar Pritchard & Cramblitt (2014). I sin studie om medias påverkan på 

mottagarens kroppsideal visar resultaten att drivet till att ha en muskulös kropp kan påverkas 

av samhällets ideal om den perfekta kroppen, samt av mediala bilder som porträtterar atletiska 

kroppar. I jämförelse med atletiska reklambilder visar studien att de personer som möter mer 

traditionella, smala kroppar skapar ett ökat driv mot det idealet, snarare än det atletiska idea-

let. Vilka bilder som framställs i media har alltså visat sig inverka på människor som kommer 

i kontakt med dem, i vad de strävar efter hos sina egna kroppar (Pritchard & Cramblitt, 2014). 

 

Tuncay Zayer & Coleman (2015), som gjort en kvalitativ studie kring professionella reklam-

skapares uppfattningar, finner ett resultat i sin studie som visar att vissa av aktörerna ibland 

litar på stereotypa tolkningar om att män och kvinnor anses influeras på olika sätt av reklam. 

Kvinnor ses därför av vissa som mer sårbara och anses vara i ett större behov av att skyddas 

från medias orättvisa framställningar. Samma deltagare menar dock att män är mer immuna 

från medias påverkan. Gulas & McKeage (2000), som studerat tryckta reklamannonser med 

modeller som framställs som attraktiva och framgångsrika, finner dock resultat som stödjer att 

även män kan påverkas negativt av reklam. De män som deltog i studien gjorde genomgående 

jämförelser med de reklambilder som låg till grund för studien. Jämförelser med sådana bilder 

hade en negativ inverkan på mottagarens självuppfattning, framför allt deras självkänsla. Stu-

diens resultat stödjer teorier om att sociala jämförelser sker till den omfattande användningen 

av vackra och framgångsrika porträtteringar i media och att detta skapar uppåtgående jämfö-

relser för betraktaren vilket kan inverka på dennes självkänsla. Det som sker, menar Gulas & 

McKeage (2000) är en social jämförelseeffekt, där respondenter som möter bilder av fysiskt 

attraktiva eller ekonomiskt framgångsrika kvinnor och män rankar sig själva lägre i skönhet 

och självkänsla, jämfört med respondenter som inte möter sådana bilder.  

Konsumentens känslighet - skillnader mellan mottagare 

Tidigare forskning visar att bilder som används i media kan inverka på både kvinnor och män, 

i deras önskan om ett visst kroppsideal. Pritchard och Cramblitt (2014) menar dock i sin stu-

die att kvinnor i större grad influeras av bilder som porträtterar smala ideal, medan män tende-

rade att influeras mer av muskulösa och atletiska framställningar. Även Huhmann och Limbu 

(2016) har studerat vilket inflytande könsstereotypa konstruktioner i media har för motta-

garen, med fokus på attityder gentemot reklam i allmänhet. Studien visar att kvinnor signale-

rar ett lägre köp-intresse för reklam som innehåller kvinnliga rollporträtteringar som de finner 

förolämpande. Kvinnor värderar även sex och nakenhet i reklam lägre än vad män gör, och 

kvinnor tolkar dessa i större utsträckning som förolämpande än män. Att reklamer innehåller 

sex eller nakenhet verkar även vara mest stötande för äldre mottagare, och yngre mottagare 

har ett mer positiv förhållningssätt till sådant innehåll. Äldre mottagare tenderar dock att inte 

uppleva reklam som lika köns-stereotypt som yngre mottagare (Huhmann & Limbu, 2016). 

Etik & Ansvar i branschen 

Tuncay Zayer & Coleman (2015) visar i sin studie hur professionella annonsskapare ser på 

genusskapandets effekt för de som är mottagare av reklamannonsen, och hur dessa tolkningar 

påverkar de professionella strategierna och de kreativa valen i arbetet. Forskarna menar att de 

människor som arbetar med att framställa reklam gör tolkningar inom en bredare kontext av 

institutionell makt, vilket till största del baseras på antaganden om genus och kön i samhället i 

stort. Studien visar att det finns varierande kunskaper om huruvida könade budskap i annonse-

ring kan påverka mottagaren negativt, och den etiska aspekten präglas mest av frågan om det 

är lagligt eller inte att publicera materialet. Att vissa porträtteringar av kön kan vara proble-
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matiska för mottagaren, t.ex. genom att förstärka stereotypa roller eller sätta orealistiska stan-

darder i förhållande till kön, är inget som de professionella i denna studie reflekterar över i sitt 

dagliga arbete. Därmed är den etiska aspekten låg när det kommer till de kreativa och strate-

giska beslut som görs gällande könsframställningar i reklam. De aktiva inom produktionen li-

tar på att det stora media-systemet skall filtrera bort sådant material som anses vara olämplig 

(Tuncay Zayer & Coleman, 2015). De som arbetar inom reklamproduktionen drivs till största 

del av externa annonseringsinstitutioner såsom klienter, media och media-agenter på mark-

naden, samt potentiella motreaktioner från konsumenterna. När vissa medvetna produktioner 

hänför till traditionella könsroller är den bakomliggande drivkraften ändå relaterad till att följa 

agenturens kundprotokoll, ett sorts legalt förhållningssätt, snarare än en etisk förståelse för 

hur sådana bilder kan påverka mottagaren. Att bryta mot traditionella könsroller sker således 

endast om det vore ett strategiskt affärsmässigt beslut (Tuncay Zayer & Coleman, 2015). 

Könsrollernas förändring över tid & kulturella aspekter 

Mager och Helgeson (2011) finner i sin studie att de bilder som använts i annonsering under 

de studerade femtio åren har genomgått stora förändringar gällande de roller och positioner 

som kvinnor och män framställs i. De mönster som Mager och Helgeson (2011) hittar rörande 

traditionella roller som antas, avtar i de senare materialen och kvinnor och män går mot en 

alltmer jämn rollfördelning mot slutet av studien. De visar därmed på en tydlig och konse-

kvent trend mot en jämnare könsfördelning inom skildringar av olika roller i annonseringen. 

Tidningsannonsering är idag mer balanserad med en mer jämlik skildring av kvinnor och män 

i de objektiva och lättidentifierade rollpositionerna. De sexistiska sätt som framförallt kvinnor 

framställs på har däremot varken minskat under de femtio år av annonsering som studerats, 

men knappast heller ökat (Mager & Helgeson, 2011).  

 

Engdahl et al. (2011) menar att skyltdockor i Sverige på senare år har blivit mer jämlika i sina 

framställningar. Kvinnliga skyltdockor har närmat sig de mer rektangulära uttrycken som tidi-

gare gestaltades av manliga skyltdockor, genom att stå med händerna alltmer tätt intill krop-

pen. Vad gäller de manliga skyltdockorna har dock ingen större förändring skett och dessa 

står ännu rakt uppställda med kroppsvikten jämt fördelad mellan båda fötterna, menar Eng-

dahl et al. (2011). 

 

Matthes, Prieler & Adam (2016) menar att reklamen i samtliga 13 länder som studerades in-

nehåller traditionella könsrollsporträtteringar på vissa punkter, medan de innehåller icke-trad-

itionella porträtteringar på andra punkter. Samtliga länder tenderar dock att närma sig en 

större jämlikhet mellan könsporträtteringar, vilka visat sig ha förbättrats under senare år. Re-

sultatet kan dock inte styrka att en större könsojämlikhet i det aktuella landet leder till mer 

stereotypa framställningar i dess reklam. Orsaken till att stereotyper minskat på senare år för-

klaras med att studien har det senaste analyserade data, vilket kan reflektera ett minskat kultu-

rellt inflytande. Att en specifik kultur från ett visst land skulle ha stora effekter för skapandet 

av reklam stöds inte i denna studie (Matthes, Prieler & Adam, 2016). 

 

Eisend (2010) vill i sin meta-analys ta reda på relationen mellan stereotypa könsroller i re-

klam och de förändringar och utvecklingar som sker kring roller i samhället. Genom att analy-

sera tidigare studier kring reklam och annonsering i tv och radio har Eisend (2010) funnit att 

nivån för stereotypa framställningar har minskat de senaste åren. Minskningen sker dock 

främst i så kallade hög-maskulina länder, såsom t.ex. Japan, medan resultatet inte visar på 

några substantiella minskningar i låg-maskulina länder som Sverige eller Danmark. Index för 

ett lands nivå av maskulinitet refereras av Eisend (2010) till Hofstede (2001) som jämför olika 

länders värderingar, beteenden, institutioner och organisationer. Förklaringen till en lägre 



7 

 

minskning av stereotyper relateras till att köns-problematiken redan till stor del är löst i de 

låg-maskulina länderna och att det därmed finns mindre utrymme för förbättring under de sen-

aste åren, vad gäller stereotypa skildringar av könsroller i reklam (Eisend, 2010). 

Relationen till samhälleliga förändringar 

Eisend (2010) visar i sin studie på naturen i förhållandet mellan könstereotyper i reklam och 

könsrelaterade värderingar i samhället. Han menar att stereotypa skildringar i reklam beror på 

utvecklingen relaterad till jämlikhet mellan könen i samhället, snarare än tvärtom. Med det 

menar han att media använder sig av den könsrelaterade utvecklingen som finns i samhället 

för att marknadsföra sitt märke snarare än att försöka förändra dessa värderingar.  

 

I studien av Mager och Helgeson (2011) tas utvecklingen av den feministiska rörelsen upp 

som en möjlig orsak i trenden mot en jämnade skildring mellan könen. Under feministiska 

och postfeministiska tidsperioder finner de en minskning av manliga karaktärer som innehar 

verkställande roller samt en minskning av kvinnor som blir instruerade i reklamannonserna.  

De menar också att analysen kan vittna om att feministiska rörelser troligtvis bidragit till ök-

ningen av kvinnor som porträtteras i offentliga miljön, istället för i hemmet. 

Sammanställning & relevans för den aktuella studien 

Med bakgrund av den tidigare forskning som gjorts kan vi se en tydlig bild av att kvinnor och 

män traditionellt sett framställs på olika sätt i marknadsföring och reklam. Det har genom åren 

funnits olika sociala förväntningar kring ett visst kön vilket också speglats i företagens mark-

nadsföring. Annonsering och reklam influeras av rådande sociala normer i det samhälle de 

skapas i, och vi kan i takt med dessa normers utveckling även se att marknadsföringen är på 

väg mot mer jämlika skildringar mellan könen. Nyare insamlad data har visat sig innehålla 

färre stereotypa skildringar och eftersom att Sverige är ett relativt jämställt land är det av stort 

intresse att ta reda på vilka bilder av genus som vi kan tänkas möta i den centrala staden idag. 

Föreliggande studie kommer därmed i relation till tidigare forskning, ge ett bidrag för hur det 

ser ut idag - vilket kan jämföras med både tidigare studier och framtida forskningsbidrag.  

Teoretiska & metodologiska utgångspunkter 

Föreliggande studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket nedan presenteras 

tillsammans med de närliggande metodologiska utgångspunkterna från diskursanalysen. Av-

snittet kommer att inledas med en motivering till varför dessa delar sammanställs. Följt av 

denna del kommer en redogörelse för det socialkonstruktionistiska perspektivet och dess 

grundantaganden för att sedan leda vidare till hur språket och begrepp används i den diskursa-

nalytiska studien, och därigenom visa på hur studien ämnar att ta sig an empirin. Eftersom att 

intresset i studien ligger i att ta reda på vilka bilder av genus som framställs i den centrala sta-

den presenteras och motiveras begrepp som är relevanta för en sådan analys. Presentationen 

av utgångspunkterna är indelat i ett allmänt avsnitt om teori och metod, som följs av mer spe-

cifika antaganden om språk, diskurs, genus och diskursanalytiska verktyg som kan relateras 

till studiens syfte.  

Teori och metod som ett paket  

Vid utförandet av en diskursanalys är det viktigt att ha en insikt och förståelse om att det är en 

metod som inte kan användas utan en teoretisk ståndpunkt, vilket innebär att teori och metod 
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tillsammans utgör en helhet. Diskursanalysen kan användas på många olika områden, men re-

laterar alltid till ontologiska och epistemologiska antaganden om språkets roll i den sociala 

konstruktionen av världen. Diskursanalys kan därmed ses som ett av de socialkonstruktionist-

iska angreppssätten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10-11). I och med denna nära kopp-

ling mellan teori och metod presenteras de gemensamt i nedan avsnitt. 

Teoretiska och metodologiska grundantaganden 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har en kritisk inställning till det förgivettagna och vad 

som anses vara självklar kunskap. Våra kunskaper och våra världsbilder speglar inte oproble-

matiskt verkligheten eller avslöjar dess natur, utan är en produkt av de kategoriseringar vi gör 

av världen. Vi bör därför vara misstänksamma mot de antaganden vi har om vår omvärld. 

Människor är historiskt och kulturell präglade i sin syn på kunskap om världen, vilket innebär 

att våra identiteter och världsbilder kunde ha varit annorlunda – och de förändras även över 

tid (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11). Att handla diskursivt är en social handling som 

bidrar till att konstruera vår omvärld och därmed kan sociala mönster bevaras. Den sociala 

världen är aldrig på förhand given, utan konstrueras hela tiden. Vårt sätt att uppfatta vår om-

värld skapas och upprätthålls därmed genom sociala processer och i den sociala interaktionen 

byggs gemensamma sanningar upp, genom kampen om vad som är sant eller falskt. Denna 

sanningsuppbyggnad leder till att vissa handlingar anses naturliga medan andra anses vara 

otänkbara. Att kunskap konstrueras genom social interaktion får därmed konkreta sociala kon-

sekvenser för människan. I alla situationer finns det alltid begränsande ramar för vilka utsagor 

som kommer att accepteras och vilka identiteter en person kan anta (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:12). 

 

Diskursanalys är alltså ett av de socialkonstruktionistiska angreppssätten, men diskursana-

lysen i sig har flertalet inriktningar. Winther Jørgensen & Phillips (2000:10) menar att ett dis-

kursanalytiskt arbete med fördel kan skapa ett eget paket efter vad som ligger i studiens in-

tresse och syfte, vilket är avsikten i föreliggande arbete. Med en medvetenhet om att det finns 

flertalet riktningar inom diskursanalysen kommer nedan rubriker att presentera det angrepps-

sätt som ligger till grund för denna studie.  

Språkets roll i konstruktionen av verkligheten 

Inom socialkonstruktionistiska perspektiv och diskursanalysen anses inte språket vara en av-

spegling av den existerande verkligheten. Språket ses istället som den maskin som konstitue-

rar den sociala världen, inklusive sociala identiteter och sociala relationer (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000:15-16). Språket blir därmed den främsta praktiken som konstruerar och om-

konstruerar våra delade kunskapsversioner. Tankar, ideal och handlande bygger mer eller 

mindre på olika beskrivningar av den aktuella verkligheten och olika verklighetskonstrukt-

ioner ger därmed olika handlingsalternativ. Språkanvändningen formar alltså den sociala värl-

den och användningen av språk får därmed sociala konsekvenser (Angelöw et al., 2015:79). 

Språket anses vara produktivt och meningsskapande och vilken kunskap som blir erkänd som 

den rätta handlar om en maktfråga (Bergström & Boréus, 2012:379).  

Språkets struktur & diskursbegreppet 

Språket ses som strukturerat i mönster eller diskurser, vilket innebär att språket består av flera 

system där betydelserna skiftar från diskurs till diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:18). En konstruktionistisk syn på diskursen innebär att språket skapar ett sätt att se värl-

den, vilket uppfattas som en verklighet (Bergström & Boréus, 2012:28). Diskurser är alltså 

sociala mönster av betydelsefixeringar och skapar därför ett bestämt ”sätt” att tolka världen på 
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(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:136). Diskursiva mönster bevaras eller förändras genom 

diskursiva praktiker och dessa förändringsprocesser måste studeras i de kontexter där språket 

används och sätts på spel. Det sker en strid på den diskursiva nivån, vilket skapar en reprodu-

cering eller förändring av den sociala verkligheten. En förändring i en diskurs innebär därmed 

att de sociala förutsättningarna förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:16). Utgångs-

punkten i en diskursanalys är att diskurser - genom att framställa världen på ett sätt, och inte 

ett annat – konstituerar objekt på bestämda sätt och samtidigt skapar gränser mellan vad som 

är sant och falskt. Därigenom gör diskursen vissa handlingar relevanta medan andra görs 

otänkbara (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:138). 

Diskursordning och maktordning 

En diskurs struktureras genom att utesluta andra betydelsemöjligheter, medan en diskursord-

ning kännetecknas av två eller flera diskurser som försöker etablera sig på samma sociala om-

råde (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:134). Diskursordningar utgör de resurser som står 

till förfogande i en kommunikation, vilket styr och lägger restriktioner på användningen av 

diskurser och språk. Diskursordningen avgör vilka diskurser som finns tillgängliga för vem, i 

en viss social domän. Diskursordningen innehåller därmed olika diskurser som kämpar om att 

ge samma domän ett innehåll, i en strid om att monopolisera sanningsproduktionen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:64). Diskursiva praktiker anses således bidra till att skapa och re-

producera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:70), vilket i föreliggande studie kan relateras till skillnader mellan kvinnor och män. Att 

analysera diskurser kan därmed relateras till makt och maktordningar eftersom att det språk-

liga mönstret sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla. När något anses rätt eller fel 

kontrolleras människor i form av utestängningsmekanismer, och diskursen rymmer därmed ett 

maktperspektiv. Makten utvecklas i relation mellan människor och innebär begränsningar för 

vissa och möjligheter för andra. Detta synsätt öppnar för motprocesser mot makten, även om 

aktörens handlingsutrymme inte anses vara särskilt stort (Bergström & Boréus, 2012:360). 

Genusordningen, eller könsmaktsordningen, är ett exempel som syftar till att det på ett struk-

turellt plan finns en maktordning, enligt vilken kvinnor är underordnade män (Giddens & Sut-

ton, 2014:415). Genusordningen kan också ses som en diskursordning, inom vilken diskurser 

genom historien på olika sätt konkurrerat om att beskriva och fastställa innebörden av att vara 

kvinna eller man (Hirdman, 2001:6). 

 

Konstruktionen av manligt och kvinnligt 
Identiteter som t.ex. kvinna eller man ses inte som givna och finns inte “där ute” utan kon-

strueras i en process av omvärldens och ens egen bild av sig själv (Bergström & Boréus, 

2012:380). Det finns i vår värld en iver att kontrastera och genusdefiniera människor och på 

så sätt laddas saker med genus. Därmed är genus något som görs (Hirdman, 2001:71). De ge-

nusstrukturerade uppdelningarna och kategorierna förstärks genom att hållas isär, och de till-

skrivs ofta en rekvisita i form av egenskaper, sysslor, saker och platser. Genussystemet eller 

genusordningen är en socialt grundad hierarki och isärhållning, vilken är allmänt vedertagen i 

de flesta kulturer och har blivit något av en självklarhet (Hirdman, 2001:66). Det finns en 

manlig norm som genom historien gjort kroppen till bevis för en rangordning och för vem 

som skulle befinna sig var. Kroppen och den kvinnliga biologin har länge legitimerat kvinnors 

sociala plats, och vice versa (Hirdman, 2001:82). 

 

Människan tror sig veta vilka alternativ som är möjliga för ett visst kön genom att de uppfatt-

tas som naturlig kunskap, och genusnormernas ideal om kvinnligt och manligt avgör vad som 

uppfattas som verkligt och begriplig (Butler, 2007:35). Förhärskade kulturella diskurser och 

dess språk utstakar det möjliga genusområdet och därmed utmanar Butler (2007:59), likt ett 
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socialkonstruktionistiskt perspektiv, tanken om att genuskonstruktionen hör samman med ett 

biologiskt kön. Vilken “genusverklighet” som ligger till grund för vår uppfattning kan klargö-

ras genom ”genustrubbel”, och att utmana rådande genusordning synliggör dess konstrue-

rande och performativa dimension (Butler, 2007:35). 

Hur språket kan studeras 

Diskurser används för att uppnå saker och ting, och diskursanalysen vill ta reda på vilka stra-

tegier som används för att uppnå en viss effekt. Analysen vill ta reda på vad diskursen gör, 

hur den är konstruerad och därigenom synliggöra vilket ramverk som diskursen skapar (Bry-

man, 2004:370). Diskursanalys är en vanlig metod för att analysera flertalet former av kom-

munikation, i och med sitt fokus på språket och dess användning (Giddens & Sutton, 

2014:508). Diskursanalysen är en analys av vad som genom språket åstadkoms av en viss 

version av verkligheten. Diskursiv praktik är en social praktik som formar den sociala världen 

och diskursbegreppet kan användas för text, tal och andra semiotiska system, som exempelvis 

reklam, annonsering och fotografier (Wetherell et al., 2001:229-230). 

 

I en diskursanalys fokuseras arbetet på olika konkurrerande diskurser inom området, var de 

olika diskurserna är dominerande eller inte och var det råder strid mellan dem. Genom inram-

ning av en viss diskursordning går det också att se vad det råder strid om och vad som tas för 

givet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:135). Genom att granska vilka visuella grepp som 

reklam och annons använder för att förtydliga, fokusera och vinkla sina budskap kan en kart-

läggning av strukturen ske, för att sedan leda vidare till specialaspekter som är centrala för 

varje enskild studie (Ekström, 2008:71). I föreliggande studie leder kartläggningen vidare till 

budskapets genusaspekt, och därmed sker en inramning kring genusordningen. Att utgå från 

en diskursordning, exempelvis genusordningen, innebär ett intresse för spelet mellan de ingå-

ende diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:135). Forskaren bör även vara upp-

märksam på att det finns diskurser som härstammar från andra diskursordningar och i alla dis-

kursanalytiska studier är det även av vikt att undersöka diskursordningens materiella och 

eventuellt institutionella förankring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:135-136). 

 

Med bakgrund i att alla diskurser har olika utgångspunkter och att människor har olika möj-

ligheter att vinna tillträde i vissa diskurser, så kan vi förstå varför människor bygger på en viss 

diskurs och inte en annan, i en konkret situation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:135). 

Detta kan belysa hur reklam och annons framställer kvinnor eller män på ett visst sätt, bero-

ende på vilken utgångspunkt och vilket tillträde som tillåts till olika diskurser. Genom att se 

hur konkreta texter eller bilder bygger på tidigare betydelseformationer och eventuellt blandar 

olika diskurser kan vi synliggöra hur diskurser reproduceras eller förändras (Winther Jørgen-

sen & Phillips, 2000:133). En undersökning omfattar endast en begränsad mängd av diskur-

siva uttryck och måste därmed ställas mot någon form av bakgrund för att kunna säga något 

meningsfullt – t.ex. om de bidrar till reproduktion eller förändring. Att ställa diskursen mot en 

bakgrund innebär att relatera den konkreta diskursiva praktiken mot den ordning den ingår i 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:133).  

Analytiska begrepp 

Den del av paketet som utgör metodologiska utgångspunkter har en öppen karaktär, och fors-

karen är fri att skapa sitt eget paket av element, både från diskursanalytiska perspektiv, men 

också från andra perspektiv. Olika perspektiv ger olika insikter om ett visst område, och det 

kan därför vara av ett särskilt värde att kombinera och blanda in element från flertalet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10). Begrepp som blandas in skall dock alltid baseras på 
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samma teoretiska ram. Det viktiga är alltså att de element som används integreras så att pre-

misser, teori och metod inte strider mot varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:141). 

Eftersom att data i föreliggande studie utgörs av bilder är det av särskilt värde att använda be-

grepp som kan analysera hur mening bildas i kommunikativa förmedlingar genom bilder. För 

att göra detta presenteras nedan analytiska begrepp som rör bildspråk från semiologin. En 

riktning inom diskursanalytiska perspektiv är socialsemiotiken, vilket utvecklat en teori och 

metod för analys av det visuella språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:67). 

 

Diskurs omfattar inte bara text, utan även bilder, och analysen bör därmed ta särskild hänsyn 

till den visuella semiotikens relation mellan språk och bilder (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:67). För en kritisk analys av mediers budskap är semiotiken en viktig metod, menar Ek-

ström (2008:27). Studiens sätt att analysera språket i bilder sker därför genom semiotiken, 

som fokuserar på konstruktionen och kommunikationen av tecken på ett teoretiskt plan (Ek-

ström, 2008:72). I analysen bör det finnas en betoning på situation och kontext där materialet 

befinner sig (Ekström, 2008:62). Situationen avser den konkreta platsen, tiden och den publik 

som närvarar där en diskurs äger rum. Kontexten som skall kartläggas syftar till historiska och 

sociala omständigheter i vilken diskursen är inbäddad (Ekström, 2008:62). En analys är alltid 

kontextuell och materialet tolkas som en del av en större, samhällelig kontext. För att kunna 

förstå materialet måste analysen börja i den situation där sändare och mottagare befinner sig, 

och därigenom förstå dess utgångspunkt och historiska bakgrund (Ekström, 2008:66).  

 

Semiotik studerar allt som kommunicerar och kan därför tillämpas på reklambilder och mode, 

såsom i föreliggande studie. Kommunikationen ses som ett meningsskapande och det är ge-

nom kommunikationen som verkligheten blir meningsfull (Ekström, 2008:17), vilket ligger i 

linje med socialkonstruktionistiska teorier. Semiotiken fokuserar på tecken, vilket innefattar 

allt som kan tolkas (Ekström, 2008:17). De reklamer och annonser som analyseras i förelig-

gande studie är alla bärare av tecken, vilka en mottagare kan tolka. Tecken betraktas som nå-

got som står för något annat, representerar något utanför sig själv och som därmed producerar 

mening (Ekström, 2008:18). En annan grund i semiotiken är att verkligheten ses som text, vil-

ket innefattar något som kan läsas, tolkas och avkodas. Text är med andra ord allt som är be-

tydelsebärande och Ekström (2008:18) menar att ett fotografi skall betraktas som ett yttrande 

likväl som en skriven text. Alla bilder saknar en given innebörd, utan kan tolkas olika och ger 

olika budskap. Att en bild framställs tillsammans med vad som i vardagsspråk anses vara text, 

såsom en textrad av ord, skapar dock en förankring (Ekström, 2008:23). Ord som används till-

sammans med bilden kan fixera en av flera tänkbara betydelser, och riktar därmed mottagaren 

till en viss betydelse. Förankring fungerar därför kontrollerande (Ekström, 2008:23).  

 

Tecken organiseras i ett system som är gemensamt för en kulturs medlemmar, och regler be-

stämmer hur och i vilka sammanhang tecknen kan kombineras. Den möjliga kombinationen 

beskrivs genom begreppsparet paradigm och syntagm (Ekström, 2008:26). Ett paradigm är 

den uppsättning av tecken som vi väljer mellan när vi skapar eller säger något. Paradigmet 

kan ses som den bank där alla möjliga beskrivningar av ett visst objekt finns. När en fotograf 

exempelvis skapar en bild görs ett antal meningsskapande val – medvetna eller omedvetna. 

Det kan handla om att fotografera från en viss vinkel, och inte en annan. Syntagm syftar till 

kombinationen av de tecken vi hämtar ur paradigmet, d.v.s. de val av tecken vi använder ur 

paradigmet. En annons eller ett skyltfönster utgör ett syntagm, likväl som de fotografier som 

ligger till grund för föreliggande studie, och syntagmet skapar ett meddelande genom en viss 

kombination av bild, text och layout (Ekström, 2008:26). Skaparen av ett syntagm är å ena si-

dan fri att välja tecken ur paradigmet, men styrs å andra sidan av sammanhang och ideologier 

om vad som tillåts uttryckas i en viss situation (Ekström, 2008:26-27).  
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Denotation & konnotation är ett begreppspar som inom semiotiken används för att studera det 

syntagm som används i den aktuella framställningen (Ekström, 2008:24). Denotation ger den 

bokstavliga, konkreta och uppenbara innebörden av ett ord, bild eller text. Innebörden är ma-

nifest men ger upphov till flertalet konnotationer, vilket är en rad betydelser, associationer, 

känslor, idéer och kulturellt accepterade innebörder. Konnotation står därmed för de djupare 

lagren av betydelser som bilden eller texten kommunicerar, i form av kulturers gemensamma 

föreställningar (Ekström, 2008:24). Ord och bilder är mångtydiga och antydande, och kan an-

vändas för att förmedla budskap. Annonser komponeras så att de förmedlar en kulturell me-

ning, och ofta delas världen upp i motsatspar såsom man och kvinna. Den konnotativa sidan 

speglar så kallade myter, vilka upprätthåller maktordningar som finns i samhället och får sa-

ker att framstå som naturliga och självklara, såsom t.ex. synen på kvinnligt och manligt. Ge-

nom symboliska betydelser skapas så kallade konnotativa betydelser kring objektet. Denotat-

ion och konnotation är användbara begrepp i en analys, framförallt när det gäller visuella ob-

jekt, eftersom att de tvingar betraktaren att skilja på objektets utformning och de associationer 

som bilden skapar (Ekström, 2008:73).  

 

Att få syn på alla detaljer i en bild görs i denotationssteget, för att komma förbi den selektiva 

perception som ögat vanligtvis ägnar sig åt. Konnotationssteget handlar om tolkningen, uti-

från kulturella och historiska synvinklar – de mer eller mindre dolda meningar som skapats i 

val av visuella medel. Ofta finns i bilder en retorisk avsikt att påverka och ändra värderingar 

och opinioner och förhållandet mellan denotation och konnotation blir uppenbart i en bildana-

lys. I en analys kan alla fotografier som t.ex. föreställer en kvinna uppfattas som tydliga i sin 

denotation eftersom att vi känner igen de konventionella tecknen för kvinnan. De kan dock i 

sin konnotation skapa mycket olika värderingar, uppfattningar och känslor, genom vad som 

tillskrivs henne. Denotation är vad som fotograferas och konnotation är hur det fotograferas 

(Ekström, 2008:73-74). 

 

Från den sociala semiotiken kommer även nyckelbegreppet semiotiska resurser, vilket hänvi-

sar till handlingar och objekt som har semiotiska potentialer (Ekström, 2008:27). Begreppet 

visar att tecken alltid ingår i en kontext i form av sociala sammanhang. Semiotiska resurser 

används ofta för skapa en inramning, vilket är en viktig princip inom semiotiken. Inramning 

syftar till att vi ramar in, binder samman, delar upp och håller isär olika objekt, och detta kan 

ske genom linjer, rutor, färger eller på många andra olika sätt (Ekström, 2008:28-29). Genom 

att tala om semiotiska resurser undviks även föreställningen om att tecken står för något givet 

– utan skapar en syn på tecken som historiskt och kontextuellt påverkade. De teckensystem 

och regler vi har ses inte som naturlagar, utan skapas och ändras av människan och hade där-

med kunnat vara annorlunda (Ekström, 2008:28), vilket ligger i linje med socialkonstruktion-

istiska perspektiv. Semiotiska uttryck saknar en inneboende karaktär, och skapas istället efter 

på vilket sätt människan använder dem. De semiotiska resurserna har inga fasta betydelser, 

men människan försöker hela tiden fastställa dess innebörd i sociala sammanhang (Ekström, 

2008:27).  

Teorins och metodens relevans för syftet 

Valet av socialkonstruktionistiskt perspektiv och diskursanalys grundar sig i att studien ge-

nom syfte och frågeställning vill skapa en förståelse för hur genus konstrueras i det offentliga 

rummet. Studien syftar närmare till att belysa hur genus konstrueras i de bilder som fram-

ställs. Ett socialkonstruktionistiskt teoretiskt perspektiv tillsammans med diskursanalys som 

metod är att föredra för att synliggöra konstruktionen av genus, då perspektiven ifrågasätter 
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förgivettagen kunskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11). Studien utförs därför kvalita-

tivt med diskursanalytiska verktyg, för att identifiera förgivettagna föreställningar och 

oskrivna eller outtalade regler som döljs i diskursen. Diskursanalysens ifrågasättande stånd-

punkt kan anses vara ett försök till social förändring och metoden har ofta för avsikt att av-

slöja betydelsen som en diskurs har för upprätthållandet av ojämlikhet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:70).  

Empiriskt material & tillvägagångssätt 

Nedan presenteras tillvägagångssätt och hanteringen av det empiriska materialet i studien. 

Avsnittet inleds med att beskriva hur datainsamling gått tillväga och vilket datamaterial som 

samlats in. Sedan följer en presentation av det urval som ligger till grund för studien, samt hur 

materialet kodas och analyseras. Metoden problematiseras sedan genom att redogöra för po-

tentiella begränsningar gällande forskarroll och sanningsanspråk. Till sist presenteras studiens 

kvalitetskriterier, samt de etiska aspekter som beaktats i arbetet.  

Datainsamling & datamaterial 

Insamling av data sker genom att fotografera och analysera de framställningar och bilder som 

är naturligt förekommande i den centrala staden. Likt resonemanget i ovan avsnitt kring ana-

lytiska begrepp är det av vikt att i föreliggande studie ha en medvetenhet om att själva in-

samlingen av datamaterialet innebär att göra medvetna eller omedvetna meningsskapande val, 

i samband med att bilderna fotograferas. De insamlingsplatser som förekommer i studien rör 

sig om skyltfönster med dess skyltdockor och tryckta material, reklam-pelare, busskurer, affi-

scher och andra former av bilder som på olika sätt innehåller eller framställer män eller kvin-

nor. Då studiens syfte och frågeställning handlar om hur genus framställs i reklam och annon-

sering i det offentliga rummet handlar urvalet om vilka bilder, reklamer eller annonser som 

väljs ut för analys. Det offentliga rummet syftar till den centrala staden i Sverige och däri den 

plats där många människor rör sig. Data samlas därför in från gator som är välbesökta, där re-

klam och annonser som många människor kan tänkas möta fotograferas. Det är också sådana 

gator som innehåller mest reklam och annonsering, eftersom att de når ut till flest människor 

där. Datainsamlingen förhåller sig till nedan beskrivet urval och analyseras med hjälp av de 

teoretiska begrepp som ovan presenterats. Eftersom att studien saknar intervjuer eller fysiska 

möten med människor är datainsamlingen inte en tidskrävande del av studien.  

Urval 

Inom kvalitativa studier används ofta ett relativt litet urval, med ett visst syfte i åtanke (Pat-

ton, 2002:230). I föreliggande studie har ett ändamålsenligt urval med en maximal variation 

använts och urvalet är relativt litet. Urvalet består av 40st bilder som fotograferats i den cen-

trala staden. De är ändamålsenliga i form av att de har följande kriterier: 

 De gestaltar någon form av genus 

 De visar en skyltning, reklam eller annons 

 De är synliga från det offentliga rummet, d.v.s. gatan 

 De visar en maximering av variation 

 

En form av maximering av variation som gjorts är att urvalet skett på flera platser och orter 

och att urvalet också inkluderat olika sätt som genus framställs på. Det som har maximerat ur-

valets variation ytterligare är att studien analyserar reklam och annonser från flertalet olika ty-



14 

 

per av aktörer och företag – för att därmed skapa en sorts översiktlig bild av hur genus fram-

ställs. Att ha i åtanke är dock att de kvalitativa metoderna innebär att forskaren förväntas nå 

en mer detaljerad förståelse för ett fenomen snarare än en generalisering, trots att en maxime-

ring av variation sker i urvalet (Patton, 2002:231). När denna typ av urval används kommer 

alla former av mönster som kan urskiljas ur materialet vara av intresse, samt att fånga centrala 

och gemensamma dimensioner av fenomenet. Urvalet förväntas också hjälpa studien att nå ett 

resultat som är en hög-kvalitativ och detaljerad beskrivning av fenomenet, samt visar på vik-

tiga delade mönster som återfinns på flera platser och som får sin betydelse genom heteroge-

nitet (Patton, 2002:235). 

Kodning & analys  

Sättet att göra analys inom diskursanalys är nära kopplat till det teoretiska perspektivet ef-

tersom att analysen hela tiden refererar till teoretiska antaganden om språk, interaktion och 

samhälle. Analysen utgår därför alltid från de grundläggande teoretiska tankarna om diskurs, 

makt och kunskap (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:39). Första steget i analysen sker genom 

att lära känna sitt insamlade data för att på så sätt underlätta för en rimlig tolkning. Genom att 

läsa igenom data om och om igen kan en förtrogenhet skapas till materialet. Under denna fas 

görs anteckningar för att skapa en känsla för vad insamlat data handlar om (Wetherell et al., 

2001:282). När förtrogenhet och känsla för materialet skapats utförs en kodning där teman, 

kategorier och objekt som kan urskiljas i data identifieras. Det handlar då om att leta efter be-

vis för förhållanden som kan finnas mellan diskursen och andra diskurser samt identifiera de 

diskursiva strategier och tekniker som används i området (Wetherell et al., 2001:281-285). I 

frågan om hur genus konstrueras i det offentliga rummet handlar diskursiva strategier och tek-

niker om hur kön framställs på olika sätt, hur rekvisita eller semiotiska resurser används för 

att förstärka och reproducera ett visst genus eller hur överskridanden sker och skapar ett ge-

nustrubbel. Analysen söker finna motsägelser och diskurser som står i kontrast till data, vilka 

effekter som diskursen kan tänkas ha samt frånvarande eller outtalade faktorer som kan vara 

betydelsefulla (Wetherell et al., 2001:281-285). För att synliggöra vad som är reproduktion 

kontra överskrivande måste även en kontextuell analys göras, där bakgrunden för fenomenet 

och makt/kunskaps-relationer studeras (Wetherell et al., 2001:281-285).  

Metodens begränsningar 

Forskaren i en diskursanalys är ute efter att avslöja de självklarheter som gör att vissa utsagor 

blir ”naturligt” accepterade som sanna, eller inte. Diskursanalytikern är dock alltid förankrad i 

en eller annan diskursiv strukturering, vilket kan försvåra en distansering från diskursen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:28). Forskaren har personliga ställningstaganden och be-

finner sig redan någonstans i diskursen innan studien inleds. Då forskaren inte kan inta en po-

sition utanför diskursen utan ofta själv är en del av den kultur som studeras måste hen försöka 

ställa sig främmande inför materialet för att komma åt och uppmärksamma de självklarheter 

som skall studeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:28). De tolkningar forskaren gör i 

analysen av diskursen kan ses som självklara eftersom att forskaren själv befinner sig i ett fält 

där en viss diskurs är rådande. Om en konstruktion av genus i en annons tolkas som ett över-

skridande utgår tolkningen från en rådande diskurs om vad som förväntas av ett visst kön 

idag. I föreliggande studie ses materialet som något helt främmande och personliga ställnings-

taganden läggs åt sidan. På så sätt kan samtliga genuskonstruktioner uppmärksammas, för att 

sedan, i förhållande till bakgrund identifieras som överskridanden eller accepterade självklar-

heter.  

 



15 

 

Utöver forskarrollen finns även en problematik kring den sanning som skapas i arbetet. Ett 

problem som tillkommer alla socialkonstruktionistiska förhållningssätt är hur forskarens re-

presentation av världen kan vara bättre eller mer möjlig än andra. Sanningen själv är enligt te-

orin alltid en diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:29). Detta teoretiska 

förhållningssätt innebär att föreliggande studies resultat är en diskurs som producerar en, av 

många möjliga bilder av verkligheten. Genom att studien synliggör diskursen av genus sker 

det samtidigt en reproduktion, vilket innebär att studien är en medskapare av genusdiskursen. 

Resultatet placerar sig därmed som en, bland andra definitioner av diskursen och deltar på så 

sätt i kampen om vilken beskrivning som är den rätta (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:29). Med en utgångspunkt att verkligheten är socialt konstruerad kan forskaren alltså 

inte göra anspråk på någon form av högre sanning, som är mer möjlig än någon annan 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:154) 

Kvalitetskriterier 

Symon & Cassel (2012:221) menar att det viktigaste gällande en studies kvalitetskriterier är 

att forskaren själv väljer vilka element som är mest relevanta i förhållande till den egna stu-

dien. Kriterierna kan presenteras genom att beskriva vilka mål den kvalitativa forskaren ställt 

på sig själv, för att på så sätt kunna bli bedömd av andra. Inom kvalitativ forskning är subjek-

tivitet, tolkning och emancipation viktiga delar och därmed finns inte samma krav på exem-

pelvis validitet som i kvantitativa studier (Symon & Cassel, 2012:205). I föreliggande studie 

handlar det istället om att skapa en trovärdighet för arbetet och en överförbarhet som gör det 

möjligt att referera arbetet till liknande platser, snarare än att generalisera resultatet. Istället 

för att nå en reliabilitet skall strävan efter en pålitlighet finnas, som visas genom att detaljerat 

kunna beskriva hur forskningsprocessen och dess tolkningar gått tillväga. Data skall överens-

stämma med resultatet, för att försäkra läsaren om varifrån resultaten kommer (Symon & Cas-

sel, 2012:207-208). I studien presenteras ett urval av bilder för att tillåta läsaren att själv be-

döma hur tolkningen gjorts och möjliggöra för en egen tolkning av innehållet.  

Etiska överväganden 

Föreliggande studie analyserar reklam och annonsering som syns i samhället idag och därmed 

blir inte de etiska aspekterna lika självklara som om personlig information från informanter 

skulle användas. Studien kommer inte att använda någon form av direkt personlig kontakt 

med någon människa, utan analyserar fotografier på redan offentligt publicerad reklam och 

annons. I sådana offentliga material får forskaren anta att likvärdiga etiska aspekter, likt Ve-

tenskapsrådets (2002:6) fyra individskyddskrav, redan tagits hänsyn till innan dessa publice-

rats. Det är troligt att de personer som syns i media och reklam redan har fått utförlig inform-

ation om vad bilderna skall användas till, och att de ställer upp av egen vilja. Att dessa bilder 

sedan kommer att spridas vidare till andra platser är själva poängen med reklam och annonse-

ring. 

 

Föreliggande studie kan ses som en ”observation” där insamlingen sker på naturligt förekom-

mande data från offentliga platser. Analysen handlar om vilken bild reklam och annonsering 

förmedlar, och då kan det snarare vara bra att tänka på huruvida det finns samtycke av den 

person eller det företag som ansvarar för bilden. Fotografier får tas på offentliga platser, men 

det kan förefalla problematiskt att på nytt publicera dessa bilder hur som helst – med tanke på 

föreskrifter om t.ex. copyright. De bilder som presenteras i studien kommer att censureras och 

inte avslöja vilken aktör eller vilket företag som publicerat dem, och inte heller var bilden är 

tagen. Arbetet undviker på så sätt att någon person som indirekt deltar i studien kommer att 

skadas, och likt Nygren (2012:26) skriver torde skaderisken i dessa naturligt förekommande 
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material vara minimal eftersom att miljön kan anonymiseras. Att på annat sätt publicera foto-

grafierna offentligt kan innebära ett hänsynstagande till samtliga etiska aspekter (Vetenskaps-

rådet, 2002:7), men då snarare gentemot ägaren av de ursprungliga bilderna.  

Resultat 

I nedan avsnitt presenteras studiens resultat, i form av en tematisering över vilka genuskon-

struktioner som synliggjorts. Resultatdelen kommer att belysa på vilka olika sätt som genus 

förstärks eller utmanas och vilka semiotiska resurser som används för detta arbete. De fram-

trädande teman som funnits i studien är främst hur genus framställs i förhållande till kropps-

hållning, positioneringar och handens uttryck. Sedan följer en analys av genusmönstret i för-

hållande till allvarlighet, seriositet och lättsamhet. Efter det presenteras användningen av an-

siktsuttryck samt vilka platser och placeringar som tillskrivs ett visst genus. Efterföljande re-

dogörs för ett tema kring hur närhet och intimitet framställs i förhållande till genus, samt vilka 

stora normöverskridanden som sker. Till sist presenteras ett tema kring hur sammanhang utan-

för kontext gestaltas samt hur genus framställs i förhållande till kroppen och synliga kropps-

delar. Resultatdelen tar genom tematiseringen upp de mönster som används för att framställa 

genus, och dessa sker på två nivåer. Den ena nivå är vad som visas i resultatet – med andra 

ord vad som uttryckligen går att se, såsom kroppshållning, positionering, ansiktsuttryck och 

platser. Den andra nivån speglar vad resultatet förmedlar, genom modellernas allvarlighet, se-

riositet, lättsamhet eller intimitet. I slutet av resultatdelen presenteras en sammanfattning över 

samtliga teman som identifierats i datamaterialet.  

Kroppshållning och positioner 

I analysen identifieras ett mönster som visar att kvinnor och män i materialet framställs på 

olika sätt, vad gäller dess kroppshållning och sätt att stå på. Manliga skyltdockor ställs nästan 

uteslutande med vikten jämnt fördelat mellan båda benen och armarna fallandes ner längs si-

dorna. Detta skapar ett fyrkantigt sätt att stå på och det sker nästintill aldrig några utsväv-

ningar från den positionen. De manliga dockorna ställs upp på ett sätt som liknar ”en enad 

front”, med kläder i likande färger, former och material och den klassiska poseringen. I nedan 

bildexempel kan vi se ett och samma skyltfönster, där de manliga skyltdockorna står upp-

ställda enligt ovan beskrivning. De kvinnliga dockorna förmedlar en helt annan bild, dels ge-

nom att de är färre och dels genom att de inte har samma enade posering, utan istället står på 

helt olika sätt.  

På den högra kvinnliga dockan 

ses armarna längre ifrån kroppen 

och vikten är placerad på ena höf-

ten, med benen brett isär. Även 

den vänstra kvinnliga dockan, 

som står med vikten jämnt förde-

lad mellan fötterna, har en viss 

utåtvinklad handställning i jämfö-

relse med de manliga. Denna mer 

spretiga posering är ett klassiskt 

sätt att ställa kvinnliga skylt-

dockor och modeller. Kvinnliga 

gestaltningar görs i materialet of-

tare med dockan sittandes eller liggandes, med ett därtill snedvridet huvud. Att stå rakryggad, 

med båda fötterna på jorden på ett fyrkantigt sätt konnoterar en självsäkerhet och ger därmed 
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en mer respektingivande position. Sneda linjer skapar mer osäkerhet och att placera vikten 

snett och låta armar eller händer stå ut åt ena sidan konnoterar en osäkrare positionering. 

 

Genomgående i datamaterialet identifie-

ras ett tydligt mönster om att kvinnliga 

och manliga gestaltningar positioneras på 

olika sätt. Det fyrkantiga sätt som man-

liga dockor och modeller står på är ett 

ständigt återkommande fenomen, och det 

sker få undantag. Till denna fyrkantighet 

ställs manliga modeller emellanåt med 

armarna i kors, vilket inte förändrar det 

icke-utsvävande kroppsspråket, utan be-

håller en position som i kombination 

med ett sammanbitet och intensivt an-

siktsuttryck konnoterar bestämdhet. 

Nedanstående bild ger ytterligare exem-

pel på hur kvinnliga skyltdockor placeras 

i positioner som inte skapar en fyrkantighet, utan ger ett yvigare och spretigare intryck – vil-

ket aldrig i materialet ses gestaltas av manliga skyltdockor. Det manliga sättet att stå på kon-

noterar en känsla av säkerhet, som om de på förhand bestämt sig för hur de tänkt stå eller som 

att alla helt enkelt visste hur de förväntas stå. De spretiga uttryck som de kvinnliga dockorna 

ställs i konnoterar att det inte finns samma struktur i uppställningen, att det sker mer spora-

diskt och utan en gemensam bestämdhet.  

 

Handens placering 

Det som visat sig vara en stor särskiljande semiotisk resurs mellan kvinnliga och manliga 

dockor är dess sätt att placera och positionera sina händer. Likt ovan exempel i de två bilderna 

föreställande skyltdockor gestaltas detta på ett tydligt sätt. Kvinnliga dockor och modeller har 

i materialet oftare händer i midjan eller utsvävandes medan manliga motsvarigheter har dem 

hängandes nära sidan eller i fickorna. Andra semiotiska resurser som konnoterar kvinnligt ge-

nus är att modellen har en hand upp mot halsen. Ett manligt genus förstärks på samma sätt ge-

nom armar som är korsade över bröstkorgen. Kvinnliga modeller kan emellanåt ses med ar-

marna korsade eller händerna i fickorna, men de manliga modellerna framställs inte i det aktu-

ella materialet med en hand i sidan eller en hand vid halsen.  

 

Ett mönster som tydligt går att urskilja i materialet och som hänger samman med handens pla-

cering är att kvinnliga modeller berör sina egna kroppar. Framförallt sker beröring i det egna 

ansiktet eller kring halsen. Detta sätt används aldrig som en resurs för att förstärka ett manligt 

genus, medan det är vanligt förekommande för kvinnliga gestaltningar. I exemplet nedan vi-

sas två bilder, vilka är tagna från samma butiks skyltfönster för den manliga, respektive 

kvinnliga avdelningen. De visar tydligt att den manliga modellen håller sig till en traditionellt 

manlig posering, genom att ha sin hand i byxfickan och stå stabilt med båda benen. Den 

kvinnliga modellen har visserligen en hand i byxfickan, men vikten är ojämnt fördelad mellan 

benen och den andra handen har tagit med sig en hårslinga och fört den till munnen. Likt den 

kvinnliga modell nedan sker i materialet många liknande porträtteringar av kvinnor, där en 

hand är högt placerad och berör kropp och ansikte. En sådan beröring kan därmed ses som en 

semiotiks resurs som förstärker ett kvinnligt genus. Resursen används främst av annonsering 

som säljer kosmetiska produkter, underkläder eller parfymer men förekommer, som bilden vi-

sar, även för kvinnliga klädskyltningar. 
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Även i bilderna nedan exemplifieras hur en damavdelning kontra en herravdelning från 

samma företag framställt sina dockor på mycket olika sätt. Kroppsspråket, positionering och 

framförallt handens placering fungerar som en särskiljande resurs mellan kvinnlig och manligt 

genus, utöver kläder. Även den kvinnliga docka som med benen står på ett typiskt manligt sätt 

har tilldelats händer som pekar ut från kroppen, vilket inte återfinns i den manliga skylt-

ningen. Handens språk kan alltså i materialet tydliggöra och förstärka ett visst genus, och den 

resursen har visat sig vara frekvent använd i föreliggande datamaterial. 
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Mot jämnare framställningar 

Likt det klassiska samhällsfenomenet att kvinnor tillåts närma sig manliga attribut, medan 

manliga inte på samma sätt tillåts närma sig de kvinnliga, återspeglas på samma sätt skylt-

dockor i skyltfönstren. De manliga dockorna ställs nästan uteslutande enlig ovan beskriv-

ningar, på ett front-liknande sätt. Analysen visar att dessa formationer ibland, om än få 

gånger, används även för kvinnliga skyltdockor. Nedan exempel är taget från en butiks man-

liga, respektive kvinnliga skyltfönster och de står uppställda på mycket likartade sätt. Den 

högra bilden utgör det skyltfönster som i materialet framställer kvinnliga dockor mest likt den 

vanligt manliga positioneringen. Undantagen är att den kvinnliga framställningen har en liten 

twist där ena dockan är vänt åt ”fel” håll, vilket tar bort seriositeten något och signalerar en 

viss osäkerhet bland gruppen. Denna twist inger inte samma enighet som den manliga fram-

ställningen ger. 

 

De skyltfönster som innehåller mest lika sätt att porträttera kvinnor och män på har visat sig 

tillhöra företag som säljer sportprodukter. I dessa skyltningar ställs kvinna och man upp på li-

kadana sätt, iklädda varsin variant av likadana klädesplagg från samma märke. Sportkläder 

har vanligtvis manliga och kvinnliga kollektioner som liknar varandra, där den enda egentliga 

skillnaden mellan plaggen är dess storlek och färg. Traditionella klädföretag har istället två 

separata och mycket olika kollektioner i sina herr- och damavdelningar. På så sätt kan det 

vara enklare för företag med sportartiklar att göra en likartad uppställning utifrån den mer 

jämlika bakgrunden. Det som utmärker sportföretaget ytterligare är dock att även skyltdockor 

och modeller poserar på mer likartade sätt, vilket därigenom tyder på att aspekter som inte rör 

själva klädesplagget är mer likartat framställt. 

Allvarlighet, seriositet och lättsamhet 

I den skyltning, reklam och annonsering som samlats in i studien 

sker få skildringar som avslöjar vilken kontext modellerna befin-

ner sig i. Bilderna har ljusa eller neutrala bakgrunder vilket gör 

det svårt att analysera genus utifrån en viss kontext. Situationen 

kan oftast enbart avläsas genom personernas kroppsspråk och 

klädsel. Genom att analysera kroppsspråket i bilderna synliggörs 

dock tydligt att kvinnor i materialet oftare framställs i roller som 

utstrålar mindre seriositet än män, vilket fördjupas i nedan av-

snitt.  
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Kvinnor ses röra sig, dansa och sväva ut i luften medan män, likt ovan resonemang kring dess 

posering, uppträder mer sansat och stillsamt. I exemplet ser kvinnorna ut att befinna sig på en 

fest, med tanke på de rörelser de gör och att det finns konfetti på golvet. Festsammanhang sig-

nalerar en lättsamhet, men festsammanhang har också visat sig framställas på något olika sätt 

beroende på genus. De manliga modeller som kan läsas befinna sig i festsammanhang, trots få 

avslöjande bakgrunder, ser mer ut att hålla uppsikt över situationen. Denna mer stillsamma 

stil framställs genom att stå stilla med händerna i fickorna och blicka ut över rummet, snarare 

än att dansa och fysiskt utstråla lättsamhet. 

 

Det finns många andra sätt genom 

vilka en person kan framstå som all-

varlig och seriös eller inte. Likt reso-

nemanget ovan kan en viss kropps-

hållning och positionering skapa en 

konnotation av hur självsäker en per-

son är, och på samma sätt kan krop-

pens positionering skapa en konno-

tation av seriositet och allvarlighet. 

Som exemplet till vänster visar fram-

ställs tre stycken män på ett högst all-

varligt sätt. De står likt den klassiskt 

manliga uppställningen, på ett fyr-

kantigt sätt, rakt uppställda och ger 

inga uttryck för utsvävanden. Kvinnan däremot, har huvudet på sned och gör ett så kallat 

”victory sign” eller ”peace-tecken”, vilket kan ses som en resurs som tillskriver henne en 

mindre seriositet i situationen. Hon verkar, genom detta tecken, inte ta situationen på lika stort 

allvar som de manliga dockorna, utan poserar istället för åskådaren. Även denna kontext sig-

nalerar något sorts festsammanhang, i och med att bakgrunden är fylld med ballonger, men 

det är bara kvinnan som ger uttryck för att inte ta situationen på stort allvar. 

 

Överskridanden av seriositet och lättsamhet 

Även om majoriteten av så kallade oseriösa uttryck fram-

ställs av kvinnliga dockor och modeller, så sker också 

överskridanden. Det finns enstaka fall då en manlig ka-

raktär står med mer vikt på ena benet, samt kvinnliga ka-

raktärer som står på fyrkantiga sätt, vilket visats ovan i 

resultatet. Ett sorts överskridande som sker i materialet 

vilken utnyttjar både positioneringar, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck, visas i exemplet till höger. Likartade ut-

tryck används för både man och kvinna och de förmedlar 

en känsla av stor glädje och lättsamhet. Bilden saknar all-

var i sin framställning och finns inga spår av den klas-

siskt fyrkantiga poseringen hos mannen. Kvinnan fram-

ställs dock med rörelser likt övriga data i studien och där-

för kan inget större överskridande läsas in för kvinnans 

del. Till analysen bör dock ett kontextuellt sammanhang 

tas i beaktning, då reklamen genom en textrad skapar ett 

budskap om att ”du är perfekt som du är”. Med denna 

textrad sker en förankring kring vad som sker i bilden, nämligen att modellerna framstår som 

lyckliga och inte oroliga över att duga som de är. Den manliga poseringen befinner sig längre 
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bort från den traditionella bilden av mannen vilket visar att ett sådant sammanhang tillåter 

större överskridanden för manligt genus. Kvinnan framställs i materialet oftare på detta lätt-

samma sätt och hennes agerande på bilden kan inte ses som ett lika stort överskridande för 

kvinnligt genus. Kvinnan tillåts, likt tidigare presenterat resultat, agera på ett mer utsvävande 

sätt i flertalet situationer och kontexter. 

Upptagenhet 

I de fotografier som studerats synlig-

görs ytterligare en semiotisk resurs som 

används på olika sätt för kvinnan och 

mannen, gällande var modellerna har 

sin uppmärksamhet. Kvinnor som är 

modeller på bilderna är i högre ut-

sträckning fokuserade på den kamera 

som fotograferat dem. I bilden till 

vänster ser vi till exempel att kvinnan 

tittar in i kameran på samtliga bilder, 

medan mannen tittar bort eller döljer 

sin blick med solglasögon. Ett åter-

kommande mönster i materialet är att 

kvinnan oftare tittar in i kameran, och 

därmed fokuserar på att bli fotograferad. Det ser i ovan bildexempel inte ut att finnas något 

annat som intresserar henne i omgivningen och hon kan därmed titta in i kameran, som om 

hon inte har något annat för sig. I materialet återfinns ett omvänt mönster, där mannen är upp-

tagen av något annat och ofta tittar bort, som om det finns något annat som tar hans uppmärk-

samhet.  

 

I bilden till höger framstår den manliga upptagenheten ytter-

ligare, och bilden förmedlar en känsla av att modellen är på 

väg någonstans. Mannen har ett mål i sikte, och har inte tid 

att stanna upp för att bekräfta fotograferingen med sin blick. 

Modellen tittar inte in i kameran, vilket kan ses som en se-

miotisk resurs som konnoterar att det finns något annat, vik-

tigare som personen istället lägger fokus på. På omvänt sätt 

konnoterar en blick in i kameralinsen, likt ovan exempel, att 

modellen inte gör mycket annat än att just bli fotograferad. I 

materialet signalerar mannen oftare en upptagenhet och en 

målmedvetenhet som inte ger uppmärksamhet till kameran. 

På motsvarande sätt tillskrivs kvinnan inte samma upptagen-

het i situationen, och framställs som mindre upptagen. En 

blick kan på så vis konnotera en aktivitet eller passivitet. 

Modellen som tittar in i kameran signalerar en passivitet, ef-

tersom att blicken innebär att denne väntar på att bli fotogra-

ferad. Att istället titta bort från kameran signalerar att perso-

nen är aktiv i en situation utanför fotograferingen, och inte 

ger sig tid att blicka in i kameralinsen. Den bortvända 

blicken skapar på så sätt en känsla av att personen fortsätter 

den aktivitet som denne sysslat med innan fotograferingen 

skedde. 
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Ansiktsuttryck  

I resultatet synliggörs att både män och kvinnor framställs leendes och skrattandes i reklam 

och annonsering, även om kvinnor är överrepresenterade. Både kvinnor och män kan även 

framställas med allvarlighet i sitt ansiktsuttryck, men där gäller omvänt en marginell överre-

presentation av män. Att både kvinnor och män kan ses glada och allvarliga tyder på en allt-

mer jämlik framställning, i jämförelse med tidigare forskning (Goffman, 1978).  

 

Vad gäller skyltdockor framställs dessa idag på ett väldigt ne-

utralt sätt, utan tydliga ansiktsuttryck. Både kvinnliga och 

manliga dockor har skalats av övrig rekvisita, såsom frisyrer 

eller sminkningar. Med denna avskalning av rekvisita i form 

av hår och ansiktsattribut framställs genus på mycket lika sätt 

för både kvinnliga och manliga dockor och samtliga dockor 

skapas med neutrala ansiktsuttryck. Det som dock skiljer dem 

åt är att tolkningen av huruvida ett ansikte uttrycker allvarlig-

het eller inte kan konnotera med övrigt kroppsspråk, vilket i 

resultatet visat sig se olika ut beroende på genus. När en 

docka ställs på ett typiskt manligt, rakt och fyrkantigt sätt, kan 

ett neutralt ansikte skapa ett intryck av ett större allvar. Jämfö-

relsevis skapar ett mer 

kvinnligt, snedvridet an-

sikte med en snett pose-

rande kropp en känsla av 

att ansiktet inte är sär-

skilt allvarligt, även om 

de egentligen uttrycker 

liknande neutralitet. Att framställa kvinnliga dockor 

med neutrala ansiktsuttryck, tillsammans med ett mer 

spretigt kroppsspråk skapar inte samma allvarlighet som 

det fyrkantiga kroppsspråket konnoterar. Kroppsspråket 

fungerar många gånger som en förstärkning eller för-

mildring av hur ansiktsuttrycket kan uppfattas. Manliga 

dockor kan därför uppfattas som mer intensiva och all-

varliga i sitt neutrala ansiktsuttryck än de kvinnliga.  

Platser och placeringar 

Som ovan nämnt används ofta mycket neutrala och ljusa bakgrunder i skyltning, reklam och 

annonsering i det offentliga rummet. De företag som gestaltar sina modeller och skyltdockor 

på mest likartade sätt i förhållande till genus är de företag som säljer artiklar för sport och fri-

luftsliv. Det är även dessa företag som vid fler tillfällen placerar sina modeller på platser där 

situationen och kontexten går att avslöja. I dessa skyltningar och bilder går det att urskilja vil-

ken typ av plats modellen befinner sig i och vilken aktivitet denne sysslar med, och bilderna 

porträtterar ofta både kvinnor och män på platser utomhus. Övervägande skiljer sig dock 

dessa platser åt beroende på om modeller är kvinna eller man. Den manliga modellen syns i 

materialet oftare i miljöer såsom natur och berg, där han exempelvis sysslar med bergsklätt-

ring iklädd passande utrustning. Kvinnan syns istället i staden, där hon visserligen är klädd i 

sportiga kläder, men gestaltas utan någon särskild aktivitet. Även här sker dock överskridan-

den, även om de är få.  
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I en skyltning för jakt och fiske framställs en 

kvinna och en man på en promenad, iklädda ka-

mouflerande kläder och bärandes på varsitt ge-

vär. De gestaltas på mycket likartade sätt och 

ingen av dem har något tillsynes övertag över 

situationen, utan båda två uppfattas som jämli-

kar och lika vana i den kontexten. I bilden 

framställs därmed både kvinna och man på ett 

jämlikt sätt, där inga semiotiska resurser an-

vänds för att förstärka ett visst genus. I övriga 

bilder i samma skyltning förekommer dock en-

bart manliga modeller, vilket avslöjar vilka för-

väntningar som trots allt finns kring ett visst ge-

nus i en jakt- och fiskekontext.  

 

En annan framställning som kan avslöja semiotiska re-

surser för genus kan ses i exemplet till höger. I denna 

utomhuskontext ses den kvinnliga modellen befinna sig 

strax bakom mannen, som tar täten ut i världen. Hon 

håller honom i armen med båda händerna, och låter 

mannen möta världen först. Att gå först konnoterar ett 

ledarskap gentemot den andre, även om det bara hand-

lar om en promenad i staden. Att vara den som håller 

sig bakom någon annan och håller om dess arm kan 

konnotera ett behov av skydd, även om situationen i sig 

inte är farlig. Det förekommer många reklambilder där 

kvinnor och män framställs på jämlika sätt, där inget 

beskyddande eller ledarskap kan läsas i bilden. Det fö-

rekommer dock ingen omvänd framställning, där man-

nen följer eller håller sig tätt bakom kvinnan, i data-

materialet. På så sätt avslöjas att manligt genus inte 

framställs som i behov av skydd eller ledarskap.  

Närhet till andra 

Bilder i reklam och media framställer på olika sätt hur vän-

skaplighet och relationer mellan människor kan ser ut, och 

de denoterar därmed en närhet. De konnoterar dock olika sa-

ker beroende på om det är kvinnliga eller manliga modeller 

som framställs och relationerna uttrycks därmed på olika sätt 

beroende på genus. Analysen av bilderna visar att kvinnor 

framställs på ett sätt som uttrycker mer närhet till varandra, i 

jämförelse med män. De placeras nära varandra, och berör 

ofta varandra på ett sätt som speglar en nära och varm relat-

ion. På bilden till vänster kan vi se en av dessa gestaltningar, 

där kvinnorna förmedlar en känsla av att ha roligt tillsam-

mans och det skapas en bild av att de är nära vänner eller har 

nära familjeband. Många bilder innehåller en kvinna som 

hänger på en annan kvinnas axel, i en sorts spontan kram. 

De utstrålar en värme i gestaltningen, vilket inte lika ofta 

porträtteras hos manliga motsvarigheter.  
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De manliga modellerna står ofta bredvid 

varandra, utan att luta sig mot varandra och utan 

direkt beröring. I de få fall där beröring mellan 

manliga modeller faktiskt sker, likt bilden till hö-

ger, förmedlas inte en lika varm känsla mellan 

dem. Beröringen uppfattas snarare som praktisk 

än känslomässig, och de ser ut att vara fokuserade 

på något utanför den kontext som avslöjas i bil-

den, snarare än på varandra. Den kvinnliga vän-

skapliga beröringen sker mer ”här-och-nu”, där de 

tillsammans förmedlar en gemenskap och en 

känsla av att det är stunden i sig som de uppskat-

tar. Den vänskapliga beröringen för männen 

skapar snarare en konnotation för att de har ett 

mål, något utöver här-och-nu-momentet. De är på väg någonstans, genom att de fokuserar på 

något annat, och inte på varandra. De kvinnliga modellerna är upptagna av att titta i kameran 

eller på varandra medan de manliga är upptagna av något annat som inte framgår av bilden, 

vilket ligger i linje med den upptagenhet som presenterats i ovan resultatdel. Med dessa exem-

pel synliggörs hur gestaltningar av närhet mellan samkönade modeller sker olika beroende på 

genus. 

 

Intim närhet  

Analysen visar att beröring och kroppsspråk 

som kännetecknar intim närhet till en annan 

människa inte är vanligt förekommande i 

skyltning, reklam och annonsering. Det är få 

bilder som innehåller kyssar, kramar eller li-

kande beröringar som speglar en djupare 

känslomässig relation än den vänskapliga. I 

de fall bilder som förmedlar en intim närhet 

förekommer sker dock skildringen på ett 

mycket jämlikt sätt mellan könen. Mannen 

och kvinnan utstrålar lika mycket deltagande 

och har ett nästan identiskt kroppsspråk. Den 

intima närheten gestaltas inte genom något 

sorts övertag eller ett någon styr situationen 

enhälligt, utan som att det är en gemensam överenskommelse där båda parter agerar likartat 

och tar lika mycket initiativ. De intima relationer som gestaltas utgörs dock enbart av hetero-

sexuella par och ingenstans syns tecken på en intimitet mellan samkönade. I reklamkontexten 

finns därmed en stor heteronorm, oavsett genus. Likt ovan avsnitt visar, förekommer närhet 

mellan samkönade, men aldrig på ett intimt sätt. Närheten skapar en varmare känsla mellan 

kvinnor, medan män oftare framställs utan värme mellan sig.  

Stora överskridanden 

Det är få framställningar av genus som sker på radikalt normöverskridande sätt. Ett exempel 

som dock visar att överskridande framställningar existerar är bilden nedan, vilken är tagen i 

ett skyltfönster för ett företag som säljer kosmetiska produkter. En sådan kontext innebär ofta 
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en överdrivenhet, eftersom att kosmetiska produkter 

används för att skapa en förstärkning av det naturliga, 

ibland på ett teatraliskt sätt. Ett överskridande som 

sker är att det inte med säkerhet går att fastställa alla 

de genus som framställs, eftersom att semiotiska re-

surser från traditionellt sätt manliga samt kvinnliga at-

tribut blandas. På bilden syns en karaktär som gestal-

tar en manlig figur, med en förstärkande resurs i form 

av en målad mustasch. Denna resurs kombinerar dock 

manligt och kvinnligt eftersom att den är skapad med 

en teknik som vanligen uppfattas som kvinnlig, nämli-

gen smink. Även kinder och läppar är överdrivna ge-

nom smink, framförallt på den i övrigt manliga karak-

tären. Förutom användningen av smink sker även 

överskridanden genom den närhet som finns i posit-

ioneringen av modellerna. De gestaltar den mest nära 

uppställningen som innehåller både kvinnor och män 

utan intimitet, i jämförelse med övrigt datamaterial, 

där enbart kvinnor haft en sådan nära position. I övrigt 

sker överskridanden vad gäller de färger som används 

för kvinnor respektive män, i jämförelse med övrigt 

material. Färger och mönster kan i bilden tolkas som 

överdrivna både gällande kvinnliga och manliga semi-

otiska resurser, men framförallt manliga, då övriga 

manliga modeller och skyltdockor helt saknat färg-

glada eller starkt mönstrande kläder i materialet. Ex-

empelbilden innehåller däremot liknande framställ-

ningsmönster gällande seriositet och allvarlighet som 

traditionellt sett präglar manliga modeller, och att den 

mest kvinnliga modellen på motsvarande sätt ses le-

ende och mer utsvävande. Handrörelsen sker även för 

denna modell enligt de mönster som tidigare visats i 

materialet.  

Sammanhang utanför kontext 

En framställning som inte är den 

vanligaste, men som förekommer i 

materialet är en situation som fram-

står som osammanhängande och ut-

anför kontext. Denna osamman-

hängande situation manifesteras av 

kvinnliga modeller, vilket kan ses i 

exemplet nedan. I bilden framställs 

fyra stycken kvinnliga modeller i en 

situation där det inte går att finna 

något sammanhang inom kontexten. 

Tre av kvinnorna ligger ner i båten 

på ett högst passivt sätt, och blickar 

ut åt olika håll. Det ser inte ut att 

finnas något gemensamt mål och det 
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finns ingen aktivitet som försöker förändra situationen. Den fjärde kvinnan är något mer aktiv, 

genom att hon står upp, men ser inte heller ut att agera särskilt mycket för att skapa någon ny 

riktning åt situationen.  

 

Detta är inte ett vanligt sätt att framställa reklam och annonsering i det offentliga rummet, 

men det faktum att ett sådant sammanhang gestaltas av fyra kvinnliga modeller och aldrig fö-

rekommer för manliga modeller kan ändå läsas som att det finns olika sociala förväntningar 

kring ett visst kön. Passiviteten och bristen på sammanhang inom kontext symboliseras här av 

kvinnligt genus, vilket därmed säger något om kvinnans förväntningar från omgivningen. Bil-

den skulle kunna läsas på ett alternativt sätt, genom att den t.ex. vill förmedla någon form av 

konst eller överdrivenhet, men det faktum att den gestaltas av enbart kvinnor kommer trots 

allt säga något om kvinnan, i förhållande till mannen som utesluts från situationen.  

Kläder och kroppsdelar 

Genomgående i materialet syns tydliga mönster på att kvinnliga 

dockor och modeller visar fler bara kroppsdelar än manliga mot-

svarigheter. Det går tydligt att urskilja manliga respektive kvinn-

liga kollektioner och klädavdelningar, och de kvinnliga kollekt-

ionerna bär med sig ett mode där kroppsdelar blottas mer än i 

manligt mode. I en överblick av ovan presenterade exempelbil-

der visas detta mönster på ett tydligt sätt, där bara ben och armar 

endast gestaltas av kvinnliga modeller och dockor. Nakenhet är 

inte ett vanligt sätt att porträttera modeller i reklam och skylt-

ning, även om det förekommer emellanåt. I materialet förekom-

mer ett mönster som visar att produkter, snarare än kläder, oftare 

marknadsförs med mer nakenhet, även om viss nakenhet före-

kommer i båda kategorierna. Manliga modeller och dockor ses i 

materialet fullt påklädda, och behöver aldrig skyla någon 

kroppsdel. Likt exemplet till höger förekommer det bilder med 

så pass mycket nakenhet att kvinnan tydligt måste täcka över 

kroppsdelar med armarna. Även mellan de plagg som modeller 

bär, såsom mellan byxa och skor, lämnas också ett mycket 

mindre utrymme för huden att synas i de manliga kollektionerna 

i jämförelse med de kvinnliga. Sådana framställningar är en fråga om aktuella trender och be-

höver inte direkt kopplas till sexism, även om sexistiska framställningar ofta symboliseras av 

lättkläddhet. Olika sätt att framställa kroppar och synliga kroppsdelar visar att förväntning-

arna är olika för kvinnor och män, även om de idag ofta gestaltas med marginella medel.  

Sammanfattning 

Resultatet visar att det på olika sätt sker normöverskridanden i bilderna, även om de flesta 

framställningar sker på mer eller mindre traditionella sätt med hjälp av olika semiotiska resur-

ser för olika genus. Små överskridanden signalerar att en förändring har skett och fortfarande 

sker, i jämförelse med tidigare forskning. Det skapas inte enbart reproduceringar av tradition-

ella genus, utan de utmanas med hjälp av små semiotiska resurser här och var. Stora överskri-

danden är dock få, och kan med hjälp av situation och kontext ändå framstå som rimliga. 

    

Kroppshållning och positioner används på olika sätt för olika genus. Framförallt gäller det 

placering av armar och händer, vilket även bidrar till skillnader i kroppslig beröring. Manliga 

framställningar ses aldrig sväva ut, medan utsvävningar och en kroppslig spretighet är en 
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övervägande använd resurs för kvinnligt genus. Manliga karaktärer gestaltas på ett fyrkantigt, 

rätt uppstående sätt, medan kvinnliga karaktärer hittas sittandes, liggandes eller ståendes på 

obalanserade eller sneda sätt. Resultatet visar att framställningar av kvinnliga modeller och 

dockor idag tillåts likna den traditionellt manliga poseringen, men att få framställningar görs 

på omvänt sätt. 

 

Även allvarlighet, seriositet och lättsamhet är semiotiska resurser som används på olika sätt 

beroende på genus. Både kvinnor och män kan ses allvarliga eller lättsamma i materialet, vil-

ket visar att samtliga resurser är tillåtna för samtliga genus. De kvinnliga modellerna är dock 

överrepresenterade i lättsamma sammanhang, ger uttryck för ett mer utsvävande kroppsspråk 

och en något mindre seriositet än de manliga. Manligt genus förstärks med en större seriositet 

och ett större allvar, medan kvinnliga modeller oftare ses leendes och framställs med större 

lättsamhet. Liknande resonemang kan föras gällande modellens upptagenhet, då resultatet vi-

sar att manliga modeller ser ut att vara upptagna i en situation utanför fotograferingen och 

själva reklamskapandet. Kvinnligt genus framställs genom att titta in i kameran, medan man-

liga modeller ofta blickar ut över något annat. På så sätt framställs genus på olika sätt, då en 

målmedvetenhet utanför själva fotograferingen konnoterar med en större upptagenhet. Likt 

ovan resultattema kring seriositet och allvarlighet så förekommer omvända förhållanden i re-

klambilderna, men den manliga upptagenheten är överrepresenterad.  

 

Det finns även jämlika sätt att framställa genus, och ett av dessa är kvinnliga och manliga 

skyltdockors ansiktsuttryck. De framställs på neutrala sätt utan attribut som smink eller frisy-

rer och förstärker därmed i sig inget speciellt genus. Hur ansiktsuttryck kan läsas konnoterar 

däremot med övrigt kroppsspråk och eftersom att manliga dockor står på mer fyrkantiga och 

bestämda sätt kan detta skapa en hårdare tolkning av dockans ansiktsuttryck. Kvinnliga dock-

ors spretiga posering kan skapa ett mer osäkert intryck, och därmed göra att ansiktsuttrycket 

tolkas som mindre allvarligt eller bestämt. Även om ansiktsuttryck på skyltdockor framställs 

på likartade sätt, oberoende av genus, kan alltså konnotationen med dess kroppsspråk skapa 

olika framställningar. Likt de jämlika ansiktsuttrycken så framställs även kvinnor och män i 

liknande miljöer, och det går inte att urskilja uteslutande kvinnliga eller manliga platser. Plat-

ser är inte en semiotisk resurs som enhälligt förstärker ett visst genus utan båda könen före-

kommer i både utomhus- och inomhusmiljöer. Stora överskridanden gällande platser är få, 

men förekommer t.ex. genom att framställa en kvinnlig modell i en typiskt manlig kontext. De 

manliga modellerna framställs dock något oftare i utomhusaktiviteter än kvinnliga, vilka 

framställs i en utomhusmiljö utan någon särskild aktivitet. En förekommande placering som 

framställer genus på olika sätt i rummet är att mannen placeras i en något mer beskyddande 

position gentemot kvinnan, som håller sig bakom mannen och låter honom möta världen först. 

En omvänd placering, där kvinnan beskyddar mannen, förekommer inte.  

 

Att framställa en närhet till andra människor har visat sig ske på olika sätt beroende på genus. 

Kvinnliga modeller och dockor placeras närmare varandra, och berör varandra på ett varmare 

sätt än manliga motsvarigheter. Manligt genus framställs på motsvarande sätt med få berö-

ringar och med större avstånd mellan varandra. Kvinnlig närhet kännetecknas också av ett fo-

kus på stunden i sig, medan manlig närhet är mer praktiskt, med ett fokus utanför den synliga 

situationen. En stor likhet som går att finna i materialet är att kvinnor och män uttrycker intim 

närhet för varandra på ett mycket likartat sätt. Framställningen sker utan att någon har ett 

övertag eller är mer aktiv än den andre. Intimiteten sker dock i en uteslutande heteronormativ 

framställning.  
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Stora överskridanden är få och kan, när de förekommer, förklaras genom en tillåtande kon-

text. Kontexten som överskridande sker i kan anses tillåta större avvikelser från traditionella 

mönster, eftersom att reklamen avser produkter som är till för att skapa och framhäva uttryck 

utöver det naturliga ansiktet. Kontexten kan på så sätt ha som mål att visa en överdriven bild 

av människan, likt en teatralisk skapelse, och kan därmed förklara varför en överskridande an-

vändning av semiotiska resurser används. Att förstärka ett manligt genus på ett överskridande 

sätt har visat sig ske med hjälp av traditionellt sett kvinnliga resurser, såsom smink, men 

också genom en större närhet till andra. Ytterligare en mindre vanlig, men dock förekom-

mande framställning rör skapandet av genus i sammanhang utanför kontext. Resultatet visar 

att den osammanhängande situationen enbart framställs med kvinnliga modeller, och att man-

nen på så sätt utesluts från sådana sammanhang. Ett sådant mönster kan avslöja vilka sociala 

förväntningar som finns kring ett visst kön. 

 

Kläder och kroppsdelar har även visats användas som semiotiska resurser för att förstärka ge-

nus. Kvinnliga modeller framställs på ett sätt som visar mer hud än de manliga, vilket är ett 

mönster som återfinns i de allra flesta bilder som analyserats i studien. Att visa hud är på så 

sätt en semiotisk resurs som förstärker ett kvinnligt genus, medan kläder som lämnar litet mel-

lanrum för hud att synas används för manligt genus. Kvinnliga kollektioner som visas i skylt-

fönster innehåller plagg av kortare längd, medan manliga kollektioner i datamaterialet har full 

längd på samtliga plagg. Kvinnliga modeller ses också med mer naken hud och med skylande 

poseringar i reklamer, än sina manliga motsvarigheter.  

Diskussion 

Syftet med studien är att belysa och uppmärksamma vilka bilder av genus som framställs i 

den reklam och skyltning som marknadsförs i det offentliga rummet. Genom de tematise-

ringar som presenterats i resultatet skapas en översikt av hur genus framställs och vilka resur-

ser som används för att förstärka ett visst genus. I reklam och skyltning har semiotiska resur-

ser använts på olika sätt för att framhäva och förstärka ett visst genus, vilket därmed synliggör 

vilka sociala förväntningar som finns kring ett visst kön. Resultatet visar att det finns olika so-

ciala förväntningar för kvinnor och män, men att det även finns framställningar som sker på 

likartade sätt oavsett genus. Samtliga tematiseringar där genus framställs på olika sätt visar att 

det förekommer olika sociala förväntningar i samhället, kopplat till kön. På omvänt sätt syn-

liggörs vilka likheter som finns i sociala förväntningar av kön genom de bilder som framstäl-

ler olika genus på liknande sätt. I det offentliga rummet som kontext möter vi många olika sätt 

att framställa genus, vilka både reproducerar och utmanar traditionella mönster knutna till 

kön. Konstruktionen av genus har dock visats bero på kontext och situation, där vissa pro-

duktkategorier tillåter fler överskridanden medan andra kontexter bevarar mer traditionella 

sätt att framställa genus.  

 

Genom att synliggöra vilka konstruktioner av genus som sker i det offentliga rummet öppnas 

också möjligheten att medvetet förhålla sig till dessa. Genom ett socialkonstruktionistiskt och 

diskursanalytiskt förhållningssätt kan resultatet förstås som en analys av genusdiskursen i 

samhället. Då språket inte är ett neutralt kommunikationsmedel, utan även anses skapa verk-

ligheten, kan resultatet framhäva hur sociala förväntningar kring ett visst kön skapas i den 

centrala staden. Datamaterialet är, likväl som studiens resultat, en medskapare till diskursen 

om genus genom sin beskrivning av den. De bilder som analyserats innehåller det språk som 

konstruerar genus i reklam och skyltning och dess framställningar är enligt det teoretiska per-
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spektivet en medskapare till vad som uppfattas som verkligt i diskursen om genus. Reklambil-

den är inte bara ett passivt medel för att förklara genus, utan är med och skapar de sociala för-

väntningarna som hör därtill. Olika framställningssätt synliggör en strid på den diskursiva ni-

vån och en förändring i en genusdiskurs innebär samtidigt att de sociala förutsättningarna för-

ändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:16). Reklambildens sätt att framställa genus får 

därför sociala följder genom de förändrade sociala förutsättningarna. Diskursanalysens stånd-

punkt är att en diskurs, och därmed vårt sätt att se på verkligheten, hade kunnat vara an-

norlunda och att diskurser ständigt är i förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11). 

Genom att i reklam och media reproducera traditionella sätt att beskriva kön upprätthålls 

också traditionella uppfattningar och värderingar. På omvänt sätt förändras genusdiskursen då 

överskridanden av genus sker, genom att den överordnade uppfattningen utmanas. 

  

Kring studiens metod kan föras en diskussion om huruvida det är en diskursanalys eller en se-

miotisk analys. Då de analysverktyg som används härstammar från semiotiken och inte klas-

siska diskursanalytiska perspektiv, kan hävdas att det handlar om en semiotisk analys. Som 

svar på en eventuell sådan kritik ställs det faktum att teoretiska grundantaganden om den soci-

ala konstruktionen av verkligheten och språkets konstruerande roll ligger till grund för stu-

dien, vilket återfinns i både socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska perspektiv. Valet 

att använda analysbegrepp från socialsemiotiken grundar sig i den typ av datamaterial som an-

vänds, eftersom att en nästintill uteslutande bildanalys kräver särskilda analysverktyg för att 

kunna genomföras. Den sociala semiotiken kan utöver detta anses vara en riktning som place-

rar sig inom det diskursanalytiska fältet, men som tar särskild hänsyn till den visuella semioti-

kens relation mellan språk och bilder (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:67).  

 

I skapandet av reklam används semiotiska resurser, eller rekvisita, som fungerar förtydligande 

för ett visst genus. Framställningssätten kan ses som syntagmer, vilka kombinerar ett visst ur-

val av de möjliga tecken som finns i paradigmet (Ekström, 2008:26). Skapandet handlar alltså 

om att välja vilka resurser som skall användas för att framställa genus, och i samma stund 

väljs de andra alternativen bort. När ett tydligt mönster går att finna i materialet tyder detta på 

att det finns en överordnad genusdiskurs som är stabil, och därför kommer igen på många 

platser. Att genom bildspråk beskriva en genusdiskurs på ett sätt som är allmänt accepterat i 

den givna kulturen, innebär med stor sannolikhet att den kommer att uppfattas som naturlig 

och sann. I resultatet sker detta ständigt, då kvinnor och män många gånger placeras och po-

sitioneras på traditionellt kvinnliga och manliga sätt. Genusstrukturerade uppdelningarna, 

vilka är kulturellt etablerade, kan förstärkas genom att hållas isär och förklarar på så sätt var-

för ett visst genus ofta tillskrivs en viss rekvisita (Hirdman, 2001:66). Att sådana framställ-

ningssätt uppfattas som naturliga sanningar härstammar från en överordnad diskurs om genus 

och hur den, genom språket, beskriver fenomenet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12). 

Framställningar där kvinnligt genus närmat sig traditionellt manliga framställningssätt har vi-

sats förekomma, vilket visar att kvinnan tillåts likna mannen och ändå kan uppfattas som möj-

lig. Få framställningar sker på omvänt sätt, vilket visar att reproduktionen av manligt genus är 

större än den kvinnliga. Likt diskussionen i den klädmaktsordning som Åhléns bedrivit som 

kampanj klär en man av sig sin makt om han närmar sig kvinnlig klädsel, medan en kvinna 

klär på sig makt när hon närmar sig manlig klädsel (Åhléns, 2016). Resonemanget ligger i 

linje med en socialkonstruktionistisk syn på genusordningen; den maktordning vilken under-

ordnar kvinnan och överordnar mannen (Giddens & Sutton, 2014:415). På liknande sätt som 

klädmaktsordningens logik kan en man tappa respekt och status om han poserar på ett tradit-

ionellt kvinnligt vis, medan en kvinna får större respekt om hon står på det traditionellt man-

liga sättet. Detta förklarar varför kvinnliga poseringar har börjat röra sig mot mer manliga ut-
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tryckssätt, medan mycket få överskridanden sker åt motsatt håll. Då överskridande framställ-

ningssätt förekommer skapas därför motprocesser mot den rådande maktordningen (Berg-

ström & Boréus, 2012:360). 

 

Att beskriva genus på ett överskridande och inte lika kulturellt accepterat sätt, kan ses som ut-

manande diskurser vilka genom sin framställning positionerar sig som ett motstånd mot den 

överordnade diskursen. Den genusverklighet som ligger till grund för vår kulturella uppfatt-

ning om kön kan synliggöras genom stora överskridanden, eller så kallade ”genustrubbel” 

(Butler, 2007:35). Överskridanden utmanar på så sätt den överordnade diskursen, då de be-

skriver verkligheten på ett annat sätt. Det är alltså utmanande diskurser, vilka härstammar från 

andra diskursordningar, som gör att sanningsanspråket kring genus förändras och inte enbart 

reproduceras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:16). Att det i resultatet sker få stora över-

skridanden kan förklaras genom att ett radikalt avvikande sätt att framställa genus inte kom-

mer att accepteras som en sann beskrivning av verkligheten. Att acceptera något nytt som sant 

innebär samtidigt att acceptera något gammalt som icke-sant. En utmanande diskurs som lig-

ger närmare den överordnade diskursen kan på så sätt ha en större chans att accepteras, ef-

tersom att acceptansen skulle innebära en mindre uppoffring av vad som tidigare tagits för 

sanning. Det teoretiska perspektivet förklarar därmed varför få stora överskridanden sker, och 

varför de sker tillsammans med en förklarande kontext. De stora överskridanden som finns i 

materialet framställs tillsammans med en kontext eller förankring som förklarar varför över-

skridandet är en möjlig framställning, såsom kosmetikaföretagets framställning av blandade 

genusresurser där det inte går att fastställa ett visst kön. Här är en möjlig förklaring att sådana 

företag vill positionera sig i framkant av utvecklingen av genusrelaterade normer, och på så 

sätt framställer sina modeller på icke-stereotypa sätt. Alternativet kan vara att den kosmetiska 

industrin redan kommit långt i sin utveckling, där samtliga kön tillåts representera produk-

terna. Företag som säljer kosmetik har redan en intern acceptans för samtliga kön och vinner 

säkerligen på det, även om den samhälleliga och kulturella uppfattningen är att sådana pro-

dukter uteslutande bör användas som rekvisita för kvinnligt genus. 

 

I jämförelse med tidigare forskning visar resultatet att framställningen av genus har föränd-

rats, även om vissa delar liknar tidigare framställningssätt. Det innebär att genusordningen 

som diskursordning har förändrats, eftersom att det i den ingår diskurser vilka genom histo-

rien konkurrerat om att beskriva och fastställa vad det innebär att vara kvinna eller man (Hird-

man, 2001:6). Till skillnad från tidigare forskningsbidrag kan det aktuella resultatet visa att 

användningen av platser och roller inte används som tydliga semiotiska resurser för att för-

stärka ett visst genus. Förr var plats och yrke stabila förstärkningar av kvinnan eller mannen, 

vilket inte återfinns på samma sätt i föreliggande resultat. Reklam och skyltning i den centrala 

staden idag vittnar om att sociala förväntningar kring ett kön har förändrats över tid. Den 

framställning som dock till stor del går att relatera till traditionella mönster och reprodukt-

ioner av genus är den gällande kroppens positionering och posering. Studier kring genus i re-

klam har i många decennier visat på liknande resultat, där kroppens posering fungerar som en 

förstärkning av ett visst genus (Goffman, 1978; Mager & Helgeson, 2011; Engdahl et al., 

2011). Föreliggande resultat visar att framställningar idag sker på alltmer liknande sätt, men 

aldrig fullt ut identiska. Det finns alltid någon form av resurs, såsom huvudets position, klä-

ders skärning eller handens placering, som skapar en reproduktion av manlig respektive 

kvinnligt genus och några totala överskridande återfinns inte. Jämfört med tidigare forskning 

har dock stora förändringar skett, och föreliggande resultat vittnar om att många genusfram-

ställningar sker på likartade sätt. Att identifiera de semiotiska resurser som används på olika 

sätt beroende på kön kräver en analys på en nivå där mycket små rekvisita uppmärksammas. 
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Ett yrke eller en plats som tidigare utgjort en tydligt särskiljande rekvisita i bilder har försvun-

nit, och den aktuella analysen hamnar på en nivå där en handvinkling eller en sned huvudpo-

sition är avgörande faktorer. De semiotiska resurser som kan synliggöras som förstärkande för 

genus i den aktuella studien är därmed sådana som ofta tar upp en mycket liten del av den to-

tala ytan i reklambilden. 

 

Dessa små faktorer kan tyckas vara betydelselösa, men det faktum att de existerar säger samti-

digt någonting om hur verkligheten är konstruerad och vilken diskursordning som är rådande. 

Små särskiljande medel avslöjar att skillnader finns i sociala förväntningar kopplat till kön. 

Med syftet i åtanke blir sådana små detaljer relevanta, om intresset finns att ta reda på hur ge-

nus faktiskt framställs i det offentliga rummet. Kritiska läsare skulle påstå att sådana små de-

taljer inte är stora nog för att kopplas till samhällsfrågor i övrigt, men de är fortfarande rele-

vanta i frågan om hur genus framställs och vilka resurser som används i framställningen. Med 

det teoretiska perspektivet i ryggen anses språket, med sina minsta beståndsdelar, vara viktiga 

för hur människan ser på sin egen verklighet. Även de minsta resurser som används i reklam 

och skyltning är därför av vikt att synliggöra, då dessa bidrar till möjligheten att kontrastera 

och göra skillnader mellan olika genus. 

 

Ur en samhällelig synvinkel, tillsammans med en socialkonstruktionistisk tanke om språkets 

konstruerande verkan, är det av vikt att lyfta fram resultatet som en bidragande faktor till hur 

människor ser på sig själva och sin omvärld. Om språket ständigt beskriver genus på ett visst 

sätt är det svårt att inte anta det förhållningssättet själv, eftersom att övriga beskrivningar upp-

fattas som omöjliga och mindre sanna. Att manligt genus framställs på fyrkantiga sätt innebär 

att ett spretigt uttryck inte är lika accepterat för mannen. På omvänt sätt kan den kvinnliga 

spretiga uttrycket förmedla en bild av att kvinnan inte kan inge samma säkra intryck som 

mannen. Perspektivet menar att de beskrivningar du hör och ser sätter gränser för vad du kan 

tänka och vara, och därmed kan genusframställningar begränsa vad en människa tillåts göra.  

 

Studien visar däremot en mycket liten del av vad som idag når människor i reklam och media. 

Vi lever i en visuell värld där vi ständigt matas med bilder som porträtterar rådande normer 

och ideal och samtidigt talar om för oss hur vi bör vara. Det offentliga rummet är en av de 

platser där marknadsföring sker, men platsen är nu för tiden en liten del av den enorma uppsjö 

av arenor där marknadsföring kan ske. Förslag till framtida forskning är därför riktad mot are-

nor av reklam som sker på andra ställen, såsom på nätet, och hänvisar därmed till platser som 

ligger utanför det offentliga rum som studerats i föreliggande studie. Resultatet visar att det 

offentliga rummet har förändrats och över tid blivit mer jämlikt i sin framställning av genus, i 

jämförelse med tidigare forskning. Att ha i åtanke är dock att det kan finnas andra kontexter, 

såsom virtuella offentliga rum av tv-reklam eller reklam på nätet, där framställningen inte 

sker på samma sätt som i det fysiska offentliga rummet. Kontexten i det fysiska offentliga 

rummet kan ytterligare anses vara begränsad, då den ofta innehåller reklam från kläder, per-

sonlig utrustning eller kosmetiska produkter. I en arena av internetreklam är det möjligt att 

många andra typer av aktörer marknadsför sig, vilket därmed kan ge andra typer av genus-

framställningar.  

 

En annan samhällelig, och något politisk diskussion är den huruvida reklam och skyltning 

skall kontrolleras eller inte. Problematiken ligger i var gränsen i så fall skall dras och att en 

kontroll vore en svår uppgift att genomföra, särskilt gällande reklam som sker på nätet. Om 

bildspråket konstruerar vår verklighetssyn vore det rimligt att kontrollera den för att uppnå 

mer jämlika framställningar. Diskussionen pendlar, från den ståndpunkten, tillbaka till åsikter 

om att en kontroll vore en begränsning av yttrandefriheten (DN, 2016). Att införa en statlig 
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kontroll skulle innebära att begränsa det språk och de diskursiva praktiker som används i re-

klam. Dessa diskursiva praktiker kan bidra till att skapa och reproducera ojämlika maktförhål-

landen mellan sociala grupper och kan därmed, ur ett jämlikhetsperspektiv, vara av vikt att 

kontrollera. Att inte införa en statlig kontroll innebär att låta diskursen kontrollera sig själv 

genom utmanande och överordnade diskurser, i en slags självreglering. Det sistnämna alterna-

tivet kommer också innebära att diskursen förändras på olika sätt, men det är troligt att företag 

kommer att utnyttja de framställningar som gynnar dem ekonomiskt, oavsett om dessa repro-

ducerar förlegade, stereotypa eller mindre jämlika framställningar. Diskussionen bör därför 

också ta hänsyn till hur skapare av skyltning, dockor, kläder eller fotografier ser på genusom-

rådet. Det är troligt att dessa skapar sina material efter hur det förväntas mottas av den publik 

som möter dem, och de genusaspekter som lyfts i föreliggande studie kan vara aspekter som 

inte är medvetandegjorda för de inblandade i reklamskapandet. Skaparna av reklam kan 

mycket väl ha en annan syn på sina egna material än vad som presenteras i den aktuella stu-

dien. Tidigare forskning vittnar också att företag och aktörer som skapar reklam förhåller sig 

till etiska aspekter genom föreskrifter och lagar, snarare än möjlig inverkan hos mottagaren 

(Tuncay Zayer & Coleman, 2015). Det blir därför en fråga om befintlig medvetenhet i skap-

andet, vem som ska få den kontrollerande makten och vem som ska ta ansvar för det som 

framställs. 

 

För att ta diskussionen till en mer kritisk nivå kan frågan ställas om de framställningar som 

görs i reklam och media verkligen återspeglar vad som kännetecknar ett visst genus i verklig-

heten. Är det reklamen som skapar genusframställningar i samhället, eller samhället som 

skapar genusframställningen i reklam. Det blir en fråga om vem som kommer först, vilken är 

svår att besvara. Det som är klart är i alla fall att språket i reklam inte är ett neutralt medium, 

utan konstruerar verkligheten i samma sekund som det offentliggörs. Som följd av att många 

framställningssätt sker i återkommande mönster, försvåras chansen för mottagaren att ställa 

sig på en annan plats i diskursen. Överordnade diskursiva mönster syns i de återkommande 

mönster som finns i reklambilderna, och att tillämpa dessa mönster innebär samtidigt att välja 

bort andra diskursiva beskrivningar av genus. Att enbart möta framställningar som skildrar 

genus på ett visst sätt försvårar för mottagaren att framställa sig själv på ett annat sätt, ef-

tersom att det vore ett avvikande. Det är inte en enkel uppgift att säga vad sanningsanspråket 

kring genus beror på, eftersom att det är en dynamisk och föränderlig struktur och att beskriv-

ningar av genus sker på så många olika platser och i så många olika former. Reklam baseras 

alltid på någon samhällelig och kulturell bakgrund, men är samtidigt med och bidrar till dess 

fortsatta utveckling och bör därför fortsätta studeras.  
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