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Den här studien syftar till att genom en kvalitativ metod pröva tillförlitligheten i Geert 

Hofstedes maskulinitetsdimension (MAS). MAS förklaras ingående i uppsatsens inledande 

kapitel, men är en del i Hofstedes mer övergripande kulturdimensionsteori, som ämnar att 

förklara kulturella skillnader mellan olika länder (De Moij & Hofstede, 2010). 

Kulturdimensionsteorin och MAS har prövats i flertalet tidigare interkulturella 

jämförelsestudier, där man jämfört medieinnehåll i två eller fler länder. Många av dessa 

studier har varit av kvantitativt slag, och har genom statistiskt säkerställda resultat kunnat 

legitimera teorin i flera avseenden (Wiles, Wiles & Tjernlund, 1995; An & Kim, 2007; Stoica, 

Miller & Ardelea, 2011). 

I vår studie har vi med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys jämfört reklambilder 

publicerade i livsstilsmagasin i Sverige och USA. Vi har genom att titta på hur genus 

konstrueras i reklambilder i de båda länderna funnit att reklambilder i svenska 

livsstilsmagasin innehåller mer icke-stereotypa framställningar av män och kvinnor jämfört 

med reklambilder funna i amerikanska livsstilsmagasin. Studiens teoretiska grund bygger på 

ett socialkonstruktionistiskt ramverk, där genusteori och stereotyper utgör en fundamental 

utgångspunkt för studien. Analysen av materialunderlaget har gjorts med hjälp av bland 

annat Goffmans (1979) klassifikationer för könsframställning, där även feministisk 

blickanalys har inkluderats i analysverktyget. 

Studiens resultat är inte entydiga då det finns många likheter mellan reklambilder 

publicerade i svenska och amerikanska livsstilsmagasin, men det finns en märkbar skillnad i 

hur genus konstrueras i reklambilder i de båda länderna, något som går att härleda till den 

teoretiska grunden i Hofstedes MAS-dimension. 

Sökord: Hofstede, MAS, genusteori, stereotyper, Goffman, reklam, Sverige, USA. 
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ABSTRACT 

Author(s): Marcus Dennemark & Marcus Lewander 

Title and subtitle (English): Feminine men and… Masculine women? 

Language: Swedish 

Pages: 60 

 

This study aims to – through a qualitative method – examine the reliability of Geert 

Hofstede’s theory of cultural dimensions. More specifically, we are interested in Hofstede’s 

dimension masculinity/femininity (MAS), which for one tries to explain differences 

regarding the view on sex and gender between different cultures – a more thorough 

explanation of MAS follows in the initial chapter of this thesis. There have been several prior 

studies testing the reliability of MAS; using a quantitative method they have compared media 

content and advertising in two or more countries, and the results have in most cases 

legitimized MAS and the theory of cultural dimensions (Wiles, Wiles & Tjernlund, 1995; An & 

Kim, 2007; Stoica, Miller & Ardelea, 2011). 

In this study we have compared advertising images published in lifestyle magazines in 

Sweden and the US using a qualitative text/content analysis. Through examining how gender 

is constructed in advertising images found in magazines from the two countries, we have 

found that images published in Swedish magazines contain more non-stereotypical 

portrayals of men and women than those published in American magazines. When we say 

more, we don’t mean as in a higher frequency, that would take a quantitative method to 

determine, but there are more unique themes regarding the construction of gender in 

Swedish advertising images compared to American.  

Gender theory and stereotypes have been theoretical foundations of this study, and the actual 

analysis of images has been conducted using feminist gaze analysis together with Goffman’s 

(1979) classifications of gender portrayal. The results are not unequivocal since we found 

similarities regarding gender construction in advertising images in the two countries; 

however, despite the similarities, there is also a noticeable difference in the construction of 

gender that can be linked to the theoretical foundation in Hofstedes MAS-dimension.  

Keywords: Hofstede, MAS, gender theory, stereotypes, Goffman, advertising, Sweden, 

USA. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1. Introduktion och problemformulering 

Under de senaste decennierna har en uppsjö studier inom forskningsdisciplinerna 

kommunikation, marknadsföring, psykologi och genusstudier undersökt hur män och 

kvinnor porträtteras i reklamsammanhang (An & Kim, 2007; Stoica, Miller & Ardelea, 2011; 

Wiles, Wiles & Tjernlund, 1995). Denna forskning har utökats markant den senaste tiden, 

dels för att män och kvinnor ofta används som del av reklamstrategier, dels då reklamen har 

en socialiserande makt som påverkar, och ofta reflekterar rådande attityder, ideal och 

normer i olika kulturer och samhällen (Pollay, 1986; Kang, 1997; Milner & Higgs, 2004; Wei-

Na, 1993; Casey, 1998). Forskningen som har bedrivits på området indikerar tydligt att 

reklam oftare gestaltar kvinnor – i större utsträckning än män – i dekorativa och underlägsna 

roller, och i kontexter som ofta exploaterar deras fysiska attribut (Kang, 1997; Ford, Voli, 

Honeycutt & Casey, 1998; An & Kim, 2007; Lin & Yeh, 2009; Döring & Pöschl, 2006). 

Hur män och kvinnor porträtteras i reklam har väckt stort intresse ur internationell 

synpunkt, där studerandet av marknadsföring och reklam i olika länder har genererat en rad 

olika interkulturella jämförelsestudier. Flera av dessa studier har påvisat att skildringar av 

män och kvinnor i reklam skiljer sig mycket beroende på vilken kulturs reklam man tittar på 

(Wiles et al, 1995; An & Kim, 2007; Gregory & Munch, 1997). Resultaten från dessa studier 

pekar mer specifikt på att länder vars kulturer är präglade av en feminin värdegrund har ett 

mer jämställt sätt att framställa män och kvinnor i reklam. Reklam sprungen ur maskulina 

länder å andra sidan, tenderar oftare att utmåla både män och kvinnor i traditionella och 

stereotypa könsroller (Wiles et al, 1995). De Mooij och Hofstede (2010), samt An och Kim 

(2007) menar att det som kännetecknar antingen ett feminint eller maskulint samhälle, kan 

exempelvis vara synen på vad som är manligt och kvinnligt. Det är till exempel vanligare att 

män och kvinnor har en jämn fördelning av hushållsarbetet i ett feminint samhälle, och det 

råder en högre acceptans för kvinnor att axla vad som i maskulina samhällen kan anses vara 

typiskt manliga egenskaper och positioner. Hur maskulina eller feminina samhällens 

kulturellt förankrade normer och ideal ger sig till uttryck i reklam kan förklaras utifrån sättet  

män och kvinnor framställs i olika stereotypa roller. Milner och Higgs (2004) menar att 

reklamen kan ses som ett fönster in i ett lands kultur, då den i stora drag reflekterar 

kulturella normer och ideal utifrån sättet den skildrar vissa fenomen, exempelvis synen på 

könsroller. 

Denna studie ämnar att undersöka om ett lands antingen feminina eller maskulina 

värdegrund ger sig till uttryck utifrån sättet män och kvinnor framställs i reklam. För att 
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undersöka detta har vi valt att titta närmare på hur stereotyper och genus konstrueras i 

reklambilder i två länder med olika kulturell värdegrund, där vi har valt ett land med feminin 

värdegrund, och ett land med maskulin värdegrund. De länder vi har valt som underlag för 

denna studie är Sverige och USA. Dessa länder valdes ut då Sverige är ett av världens mest 

feminina länder, medan USA är ett land som är präglat av en maskulin värdegrund (de Mooij 

& Hofstede, 2010). Att Sverige är feminint och USA maskulint har vi kunnat etablera utifrån 

Geert Hofstedes kulturdimensionsteori och maskulinitetsdimension, som kartlägger olika 

länders kulturella skillnader, bland annat hur maskulint eller feminint ett land är.  

Vår studies centrala punkt befinner sig i fältet genusforskning, där vi med Hofstedes 

maskulinitetsdimension som utgångspunkt ska analysera hur genus konstrueras i 

reklambilder i Sverige och USA. Reklambilder valdes som studieobjekt just på grund av dess 

egenskap som en kulturell spegel (Eriksson & Göthlund, 2004), och för att ge vår studie en 

tydlig koppling till forskningsfältet medie- och kommunikationsvetenskap. Det är för vår 

studie viktigt att förstå vad både kulturdimensionsteorin och dess maskulinitetsdimension 

syftar till att förklara, då dessa utgör grunden för vår studie. Därför följer en mer ingående 

redogörelse av dessa i efterföljande kapitel. 

1.2. Hofstedes kulturdimensionsteori och 

maskulinitetsdimension 

Valet av att studera reklambilder i Sverige och USA grundar sig i Hofstedes 

kulturdimensionsteori, vilket är ett välkänt verk som har använts i flertalet interkulturella 

jämförelsestudier (Wiles et al, 1995; An & Kim, 2007; Stoica et al, 2011; Milner & Collins, 

2000). Teorin kan betraktas som ett ramverk för interkulturell jämförelse, som bidrar med 

indikationer på kulturella skillnader mellan olika länder (An & Kim, 2007). 

Kulturdimensionsteorin kartlägger olika länders kulturellt etablerade värderingar utifrån de 

sex dimensionerna Power Distance, Individualism/Collectivism, Masculinity/Femininity, 

Uncertainty Avoidance, Long Term Orientation och Indulgence/Restraint (De Mooij & 

Hofstede, 2010). Varje dimension har ett eget index, där alla länder som omfattas av teorin 

har tilldelats ett värde mellan 1 och 100 i varje enskilt dimensions-index. 

I den här studien utgår vi endast ifrån dimensionen masculinity/femininity 

(maskulinitetsdimensionen, eller MAS, som vi framöver kommer referera den till). 

Anledningen till att studien enbart utgår från MAS beror för det första på att dimension 

förklarar hur länders kulturer skiljer sig åt vad gäller synen på bland annat genus och 

könsroller, vilket är relevant för vår studie då vi ska analysera genuskonstruktioner i ett 

feminint och ett maskulint lands reklam. Detta gör vi för att se om det finns mönster i 

reklamen i dessa länder som går att härleda till ländernas MAS-värde. För det andra är 
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Sverige och USA två länder som skiljer sig åt väsentligt i MAS-dimensionen, vilket kan tänkas 

ge upphov till intressanta skillnader i framställningen av män och kvinnor i reklamen vi ska 

analysera. Dessutom krävs tydliga avgränsningar för att vi ska kunna utföra en djupgående 

studie inom ramarna för den här uppsatsen. 

Alla länder som ingår i MAS har tilldelats ett värde mellan 0 och 100, där ett land med värdet 

100 är ett absolut maskulint samhälle och ett land med värdet 0 ett helt feminint samhälle. 

De länder som har ett högt MAS-värde (exempelvis USA och Japan) har en dominerande 

maskulin värdegrund, där professionell framgång anses vara viktigt. Det är i maskulina 

samhällen också viktigt att demonstrera sin framgång genom materiella ting och andra 

statussymboler. Sverige, som har det lägsta MAS-värdet av alla 76 inkluderade länder, är ett 

land vars samhälle domineras av en feminin värdegrund, där omtanke, livskvalitet och 

relationer prioriteras högre än i maskulina länder (De Mooij & Hofstede, 2010). 

Den mest centrala aspekten av MAS är för den här studien samhälleliga skillnader i synen på 

män och kvinnor, där feminina samhällen tillåter bredare definitioner av vad som är manligt 

och kvinnligt. Det är till exempel vanligare i feminina samhällen att ha en mer progressiv 

inställning till sociala roller kopplade till män och kvinnor, och det råder högre acceptans för 

en mer flytande social könsrollstillhörighet (De Mooij & Hofstede, 2010; An & Kim, 2007). 

1.2.1. MAS – Sverige och USA 

För att kunna se om MAS är tillförlitlig i vår studie valde vi två länder som befann sig på olika 

sidor av spektrat i MAS. För vår jämförelsestudie fanns det huvudsakligen två faktorer vi 

behövde ta i beaktande i valet av länder. Först och främst var vi tvungna att välja två länder 

vars språk vi behärskar, för att över huvud taget ha möjlighet att genomföra en analys. För 

det andra behövde ländernas MAS-index skilja sig åt väsentligt för att vi ska ha möjlighet att 

utreda om reklambilderna sprungna ur respektive land återspeglar det MAS-värde länderna 

har blivit tilldelade, och således ta reda på om det MAS säger har bäring. Med dessa två 

faktorer i åtanke valde vi att jämföra just Sverige (MAS-index: 5) och USA (MAS-index: 62), 

detta då Sverige och USA är de länder som skiljer sig mest åt enligt MAS-indexet och vars 

språk vi behärskar. 

1.2.2. MAS – reklam och genus 

Länder vars samhällen domineras av olika kulturella värdegrunder bör – enligt tidigare 

studier som prövat kulturdimensionsteorin – också uppvisa dessa skillnader på olika sätt. 

Denna studies utgångspunkt i MAS intresserar sig således för hur denna kulturella 

dimension ger sig till uttryck i svensk och amerikansk reklam, och om reklamen i dessa 
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länder kan återspegla de genusrelaterade ideal och normer som är kopplade till de två 

ländernas olika MAS-värden. 

När man talar om vad som anses vara manligt och kvinnligt återkommer man ofta till 

begreppet genus. Syftet med den här studien är inte att studera genus per se, men att jämföra 

hur genus konstrueras i reklambilder i Sverige och USA är för oss ett tillvägagångssätt som 

låter oss pröva tillförlitligheten i Hofstedes MAS-dimension. Genus är ett begrepp som 

används för att tala om skillnader mellan män och kvinnor som grundar sig i kulturella 

snarare än biologiska skillnader; genusvetenskapen ser alltså genus som något socialt 

konstruerat och grundat i kulturella överenskommelser (Fagerström & Nilsson, 2008; 

Obeng, 2015; Dozier, 2005). Vad kan då anses vara traditionellt manliga och kvinnliga 

egenskaper? Graus & Zotos (2016) omfattande sammanställning av genusforskning i 

reklamsammanhang, från dess begynnelse till i dag, framhäver att den konventionella bilden 

av kvinnan är att hon ska vara ung, vacker, öm och fokuserad på familjeorienterade 

åtaganden. Kvinnor presenteras sällan i professionella eller auktoritära roller, istället är det 

oftast män som syns i auktoritära ställningar, där de ideligen instruerar eller bevakar 

kvinnor. Den typiska framställningen av män är – förutom att de visas i ledande och 

auktoritära roller – att de är kunniga, drivna och självständiga. 
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2. Syfte 

Den här studien ämnar att undersöka ifall Hofstedes MAS-dimension är tillförlitlig i 

reklamsammanhang. Det vi vill undersöka är ifall det finns skillnader i hur könsstereotyper 

och genus konstrueras i reklambilder i två länder som skiljer sig avsevärt åt på MAS-indexet. 

Med utgångspunkt i Hofstedes MAS-dimension bör det feminina landet Sverige tillåta 

bredare definitioner av vad som är manligt och kvinnligt, och ha ett mer nyanserat och icke-

stereotypt sätt att skildra män och kvinnor i reklam jämfört med det maskulina landet USA. 

3. Frågeställningar 

Frågeställning 1: Finns det stereotypa eller icke-stereotypa konstruktioner av genus och kön i 

ett land med lågt MAS-värde (Sverige) som inte återfinns i ett land med högt MAS-värde 

(USA), eller vice versa? 

Underfråga 1: Vilka mönster gällande stereotypa eller icke-stereotypa 

genuskonstruktioner (om några) går att hitta i reklambilder i ett land med högt 

MAS-värde (USA)? 

Underfråga 2: Vilka mönster gällande stereotypa eller icke-stereotypa 

genuskonstruktioner (om några) går att hitta i reklambilder i ett land med lågt 

MAS-värde (Sverige)?  



Marcus Dennemark & Marcus Lewander 
 

8 
 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi framstående forskning som gjorts på området 

genuskonstruktion och -representation i media. Som vi nämnde i tidigare kapitel är vårt syfte 

att pröva tillförlitligheten i Hofstedes MAS-dimension, genom att ta reda på vilka 

genuskonstruktioner och könsstereotyper som återfinns i reklamen i två länder som skiljer 

sig åt enligt MAS. Först och främst ger vi en bredare inblick i den tidigare forskningen 

gällande könsstereotyper i media, därefter ger vi en mer specifik forskningsöversikt av 

studier som syftat till att utforska könsstereotypisering och genuskonstruktion i reklam 

utifrån just Hofstedes kulturdimensionsteori och MAS-dimension. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av forskningsfältet, och en redogörelse för den kunskapslucka vi ämnar att 

fylla med vår studie. 

Detta kapitel refererar återkommande till Erving Goffmans kategorier för könsstereotyper. 

Se kapitel 6.4.1 - Goffmans klassifikationer för en detaljerad förklaring av dessa begrepps 

innebörder. 

4.1. Könsstereotypisering i reklam 

Hur genus och kön konstrueras och representeras i reklam är ett välstuderat fält som har sett 

stor utveckling under de senaste 50 åren (Grau & Zotos, 2016). Samtida forskning pekar 

delvis på en förändring gällande traditionella porträtteringar av män och kvinnor; bland 

annat mannens roll i nutida reklambilder tillåts anta mer typiskt feminina egenskaper, där 

män exempelvis oftare ses i ömsinta och omhändertagande relationer med barn (ibid). 

Gällande framställningen av kvinnor har det även där skett förändringar. Kvantitativ data 

visar att det tycks ske en långsam växling mot mer positiva och färre traditionella stereotypa 

porträtteringar i reklambilder, men att kvinnor fortfarande i hög grad framställs som 

underordnade män. Som med det mesta här i världen finns det motstridande data; en 

omfattande studie av Milner & Higgs (2004) visar exempelvis att kvinnor porträtteras i 

stereotypa roller i en högre grad i dag än någonsin tidigare. Att utvecklingen pekar åt olika 

håll i olika studier är emellertid naturligt, och grundar sig förmodligen i kulturella skillnader 

snarare än att studier skulle ha en bristande validitet eller reliabilitet. Det tycks till exempel 

vara så att könsstereotypisering i reklam i mer maskulina länder som Japan, har upphört i en 

högre grad än feminina länder som Sverige, något som antagligen har sin förklaring i att 

maskulina länder har haft en högre frekvens av stereotypisering historiskt sett, men nu ser en 

positiv utveckling (Grau & Zotos, 2016).  

En av de mest citerade författarna inom forskningen om genus- och könskonstruktion är 

Erving Goffman, som i sin studie Gender Advertisements (GA) (1979) presenterar stereotypa 



Marcus Dennemark & Marcus Lewander 
 

9 
 

könsroller vilka är vanligt förekommande i reklambilder. Studien är av kvalitativt slag och 

resulterade i flertalet klassifikationer som agerar som modeller för hur könsroller och genus 

konstrueras i reklambilder. Bland annat menar Goffman (1979) att kvinnor, i större 

utsträckning, porträtteras som passiva och hjälplösa, där kvinnor ofta framställs i en passiv 

roll där de instrueras av auktoritära män i bilder där både män och kvinnor figurerar i. Detta 

förhållande förklaras genom Goffmans klassifikation function ranking. Goffmans studie är 

förvisso inte den mest aktuella, men hans teman och klassifikationer är fortfarande relevanta, 

och återkommer i flertalet mer aktuella studier inom forskningsfältet (An & Kim, 2007; 

Döring & Pöschl, 2006; Wiles, Wiles & Tjernlund, 1995; Lidener 2004; Kang 1997). 

Många studier, vars huvudsakliga avsikt har varit just att undersöka stereotypisering av män 

och kvinnor i media och reklam, har använt Goffmans klassifikationer för att kartlägga 

tematiska mönster som är återkommande i konstruktionen av maskuliniteter och 

femininiteter. Exempelvis fann Döring och Pöschl (2006) i sin studie om hur män och 

kvinnor har gestaltats i tryckreklam att könsstereotypisering och kvinnlig underlägsenhet 

hittas i mer subtila former än tidigare, men att det fortfarande är vanligt förekommande. 

Studien fann bland annat att den undersökta reklamen återkommande porträtterade kvinnor 

– i större utsträckning än män –  i avslöjande kläder och i dekorativa roller. Studiens 

hypoteser ställdes utifrån Goffmans klassifikationer kring hur män och kvinnor porträtteras i 

förhållande till varandra, där hypoteserna bland annat var att män oftare skulle skildras i 

exekutiva roller (function ranking), att de skulle uppta mer utrymme i reklambilderna 

(relative size), och att kvinnor oftare skulle ses vidröra sig själva eller objekt på ett ömsint 

och förförande sätt (feminine touch). Studiens resultat kunde motsäga hypotesen om 

function ranking och relative size, då inga märkbara skillnader kunde hittas för dessa 

kategorier. Studien fann emellertid att reklamen ofta bekräftade hypotesen om feminine 

touch. 

Döring och Pöschl (2006) jämförde även sina resultat med tidigare studier som har gjorts 

utifrån Goffmans modell, där en av studierna som jämfördes (Kang, 1997) hade för avsikt att 

återskapa Goffmans studie i en ny tappning, för att utröna om några skillnader i 

porträtteringen av män och kvinnor i tryckreklam gick att hitta nästan 20 år efter Goffmans 

ursprungliga studie. Kang (1997) utförde ett slumpmässigt urval av reklambilder från 1979 

och 1991, där resultaten pekar på att könsstereotypisering och sexistiska framställningar 

förekom i ungefär lika stor utsträckning i den reklam som undersöktes från de båda årtalen. 

Specifikt hade porträtteringen av kvinnor inte förändrats markant mellan de två 

tidpunkterna utifrån klassifikationerna feminine touch, function ranking och ritualization of 

subordination. Kang (1997) fann även att det förekom större segregation i reklamen i den 

bemärkelsen att kvinnor och män mer sällan porträtteras tillsammans i reklambilder, vilket 
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kan vara tecken på att reklamskapare har utvecklat mer specifika strategier för att nå ut till 

önskade målgrupper. På grund av den stora avsaknaden av familjebilder i reklam 

exkluderade Kang (1997) Goffmans klassifikation the family från studien. 

Lindners (2004) studie som undersöker hur kvinnor har gestaltats i tidningsreklam mellan 

åren 1955 och 2002 analyserade reklam i tidningarna Vogue och Time Magazine, där 

Goffmans modell för stereotypa könsroller användes som analysredskap. Studien fann att 78 

procent av reklamen som analyserats porträtterat kvinnor, med hänsyn till Goffmans 

kategorier, i stereotypa roller. Huvudsakligen förekom objektifiering av kvinnor, men studien 

fann även att reklamen ofta utmålade kvinnor som underordnade män (ritualization of 

subordination), eller som mentalt frånvarande i förhållande till den givna kontexten skildrad 

i reklamen. Trots att studien undersökte material producerat över ett tidsspann på nästan 50 

år, hittades väldigt få skillnader i sättet reklamen konstruerade kvinnliga stereotyper. 

Resultaten pekade även på att reklamen i Time Magazine oftare cementerade stereotypa 

framställningar utifrån Goffmans kategoriseringar relative size och function ranking, vilket 

innebär att kvinnor oftare konstruerades som underordnade män och i mindre prestigefulla 

arbetsroller (Lindner, 2004). I reklamen i Vogue kunde man dock skönja andra stereotypa 

framställningar, exempelvis att kvinnor ofta visade fysisk underlägsenhet i förhållande till 

män (ritualization of subordination) när de båda könen figurerade i samma reklambild, och 

att förekomsten av självberöring (feminine touch) med sexuella eller förföriska anspelningar 

var vanligare bland kvinnorna som porträtterades i reklamen (ibid). 

För att undersöka skillnader i hur västerländska respektive koreanska män och kvinnor 

stereotypiseras i reklam i Korea, utförde Nam, Lee och Hwang (2010) en studie av reklam i 

koreanska modetidningar riktade till tonåringar. Resultaten från studien påvisar, likt Döring 

och Pöschl (2006) samt Lindners (2004) studier, att stereotypa framställningar av speciellt 

kvinnor hittas i återkommande teman utifrån Goffmans klassifikationer. Exempelvis visar 

studiens resultat att både västerländska och koreanska kvinnor återkommande 

porträtterades som kortare och mindre (relative size) än män. Vidare pekar resultaten på att 

kvinnor oftare sågs beröra sig själva utifrån klassifikationen feminine touch, där även samma 

tematiska tendenser kunde kartläggas för koreanska män. Studien tillämpade även 

ytterligare en klassifikation (body display) som Kang (1997) definierade i sin studie, som vi 

har nämnt tidigare i detta kapitel. Här fann Nam, Lee och Hwang (2010) att reklamen oftare 

porträtterade koreanska kvinnor sexualiserande, då de ofta förekom i avklädda roller. Detta 

var även någonting som var återkommande för västerländska kvinnor, som i större 

utsträckning än koreanska kvinnor, också porträtterades i avklädda roller. 
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4.2. Genusforskning och Hofstedes MAS-dimension 

I det här kapitlet sammanställs den forskning som gjorts på konstruktion och 

representation av kön och genus i media utifrån Hofstedes MAS-dimension. Alla studier 

som nämns nedan har haft en komparativ ansats, där reklam från två eller fler länder har 

jämförts för att utröna hur kulturella skillnader manifesteras i reklambilder.  

Wiles et al (1995) har utfört en komparativ studie där de utgått från Hofstedes MAS-

dimension och jämfört reklambilder i Sverige, Nederländerna och USA. Studien är 

genomförd på 90-talet och de har kvantitativt analyserat innehållet i fem tidskrifter från 

varje respektive land. Wiles et al (1995) har bland annat tagit reda på hur ofta kvinnor 

representeras i professionella roller jämfört med män, samt i vilka sammanhang män och 

kvinnor porträtteras när det kommer till icke jobbrelaterade representationer. Studien visar 

att reklambilderna i USA mer än dubbelt så ofta porträtterar kvinnor i en dekorativ roll 

jämfört med Sverige. Även män syns oftare i en dekorativ roll i det förstnämnda landet, 

medan Nederländerna hamnar någonstans mitt emellan USA och Sverige. Det är dessutom 

vanligare att både män och kvinnor syns i familjeroller i reklambilderna från Sverige jämfört 

med de från USA, dessa resultat går hand i hand med studiens hypoteser och dess 

utgångspunkt i Hofstedes kulturdimensionsteori. Det är dock viktigt att notera att studiens 

analysmaterial är från tidigt 90-tal och således kan dessa förhållanden se annorlunda ut i 

dag. Att representationen och konstruktionen av män och kvinnor har förändrats över tid är 

ett rimligt antagande, framför allt när det kommer till digitala reklamkanaler, där 

globaliseringen har lett till att allt fler stora internationella företag ser fördelar i att 

standardisera sina reklamkampanjer (Okazaki, Taylor & Zou, 2006).  

En annan studie med en liknande utgångspunkt som den i Wiles et al (1995) är utförd av An 

och Kim (2007). Deras studie syftar till att, utifrån Hofstedes MAS-dimension, jämföra 

representationen av könsroller i digitala reklamkanaler i USA respektive Korea. Likt Wiles et 

al (1995) har studien en kvantitativ ansats, där de har jämfört 200 web-annonser från 

respektive land. Resultaten visar att Korea, som utifrån MAS-indexet är ett land med mer 

feminina värderingar, oftare porträtterar både män och kvinnor i relationer. Kvinnor är även 

oftare annonsens huvudkaraktär, och ses oftare i professionella roller i de koreanska web-

annonserna jämfört med de amerikanska. De kommer i sin studie således fram till att 

Hofstedes MAS-dimension är synlig och giltig gällande könsrepresentation även i 

reklambilder som återfinns i moderna digitala medier (An & Kim, 2007).  

Likt An och Kims (2007) studie fann även Stoica, Miller och Ardelea (2011) intressanta 

resultat i sin studie som undersökte hur män och kvinnor porträtteras i rumänsk TV-reklam. 

Studien hade i avsikt att ta reda på om TV-reklamen i Rumänien återspeglade landets MAS-
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värde, där man mer specifikt undersökte i vilka sociala och professionella roller män och 

kvinnor figurerade i. Rumänien, som har MAS-värdet 42, betraktas som ett land med varken 

dominant maskulin eller feminin värdegrund; det är dessutom ett land som har genomgått 

stor förändring, då landets nya samhällspolitiska struktur har banat väg för ett mer 

progressivt jämställdhetstänk (Stoica, Miller & Ardelea, 2011). Studiens resultat pekar dock 

på att kvinnor fortfarande, i större utsträckning än män, figurerar i reklam för personlig 

hygien och kosmetika, samt reklam för rengöringsprodukter för hushållet. Män figurerade 

oftare i reklam för mat och dryck, alkohol och tobak, elektronikprodukter och datorer, samt i 

finansiella och professionella kontexter. Vidare skildrades även kvinnor oftare i hem- och 

studiomiljöer, medan män oftare figurerade i arbetsmiljö (ibid). 

4.3. Sammanfattning av forskningsfältet 

Forskningen kring hur män och kvinnor porträtteras i reklam har utvecklats kraftigt under de 

senaste decennierna. I detta kapitel har vi presenterat en sammanställning av framstående 

forskning som har undersökt både hur stereotypa könskonstruktioner reproduceras i reklam, 

och hur Hofstedes MAS-dimension har använts för att jämföra länders sätt att skildra 

stereotypa framställningar av män och kvinnor. 

De återkommande mönster som går att skönja ur de studier som har bedrivits inom området 

genus- och könskonstruktion i medier är att det än i dag förekommer stereotypa skildringar 

av män och kvinnor i reklam (Nam, Lee & Hwang, 2010; Grau & Zotos, 2016; Milner & Higgs, 

2004). Exempelvis tyder resultaten från Nam, Lee och Hwangs (2010) studie på att kvinnor i 

större utsträckning än män fortfarande porträtteras i avklädda roller och i kontexter där de 

konstrueras utifrån syftet att vara sexuellt åtråvärda. I sin studie som handlade om att 

kartlägga kvinnliga stereotypers förekomst i reklam för modemärken fann Díaz och Muñiz 

(2008) att kvinnor ofta utmålades som passiva och fragila, men i vissa kontexter även 

sexuellt aggressiva. 

Mycket av den tidigare forskningen vi sammanställt har varit av ett kvantitativt slag, där 

Goffmans (1979) modeller, tagna från Gender Advertisements (GA), har använts för att 

klassificera reklambilder och kvantifiera frekvensen av olika genusstereotyper kopplade till 

det manliga och kvinnliga könet. Anledningen till att kvantitativ forskning har presenterats 

är på grund av att mycket av forskningen som inkluderat Goffmans modeller har syftat att 

undersöka just hur genus och kön representeras. Ett undantag från detta är Kang (1997) som 

genomfört en teoriutvecklande studie av GA, där han genom en mixad metod både adderade 

två nya klassifikationer till Goffmans modell, och prövade den frekventiella förekomsten av 

dem genom kvantifierbar data. Kang (1997) menar att ett problem i Goffmans studie är att 

han använt ett strategiskt urval där han endast presenterar bilder som ger exempel på hans 
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klassifikationer, vilket innebär att han inte kan uttala sig generaliserande om hur genus 

konstrueras i reklambilder. Även om Goffman inte hade i avsikt att kunna uttala sig svepande 

ville Kang (1997) genom ett slumpmässigt urval pröva Goffmans klassifikationer på ett mer 

generaliserbart sätt. Resultaten från Kangs (1997) studie visar att klassifikationerna function 

ranking och relative size inte var särskilt utbredda i tidskrifters reklambilder, men att de 

andra klassifikationerna förekom i större utsträckning. 

4.4. Forskningslucka 

I det här kapitlet motiveras studiens relevans, och kunskapsluckan som den ämnar att fylla 

förklaras.  

Vår studie tillför ett kvalitativt element som saknas i mycket av den tidigare forskningen då vi 

på ett mer djupgående sätt ska undersöka eventuella skillnader i hur genus konstrueras i ett 

maskulint och ett feminint land, och härleder detta till syftet vilket är att pröva 

tillförlitligheten i MAS. Som vi nämnt tidigare i kapitel 1.2 Hofstedes 

kulturdimensionsteori och maskulinitetsdimension skedde urvalet av länder med 

hjälp av Hofstedes MAS-dimension, där det maskulina landet USA jämförs med – enligt MAS 

– världens mest feminina land Sverige. 

Det finns tidigare studier som har prövat tillförlitligheten i MAS genom att titta på 

reklambilder, resultaten har skiljt sig lite beroende på vilka länder som analyserats, men på 

ett generellt plan har man kunnat dra slutsatsen att MAS är någorlunda tillförlitlig som teori 

(Wiles et al, 1995; An & Kim, 2007). Det finns dock vissa luckor och nya förutsättningar som 

motiverar att vi genomför den här studien. För det första har många tidigare studier använt 

en kvantitativ metod, där man helt enkelt analyserat exempelvis hur ofta män eller kvinnor 

representeras i chefsroller i reklam. För det andra tycks den ökande globaliseringen sedan 

90-talet ha lett till att stora företag lanserar mer enhetliga reklamkampanjer världen över 

(Okazaki et al, 2006). Problematiken med kvantitativa metoder i det här sammanhanget och 

globaliseringens inverkan diskuteras nedan. 

När det kommer till att analysera reklambilder genom kvantitativa metoder – vilket många 

tidigare studier gjort – finns det ett problem. Även om man har ett avancerat och detaljerat 

kodschema kan det uppstå problem i det att varje bild ska tillskrivas en viss variabel. Bilden i 

sig kan framställa ett objekt på ett flertydigt sätt, det kan därför bli svårt att tillskriva bilden 

”rätt” variabel utifrån något så stringent som ett kodschema. Genom en kvalitativ 

innehållsanalys har man istället större möjligheter att ta i beaktande vad bilden 

kommunicerar i sin helhet. För att presentera ett exempel: en objektifierande framställning 

av en kvinna skulle kunna ackompanjeras av en textrad, eller något mer subtilt bildinnehåll, 

som förändrar vad bilden i sin helhet kommunicerar. I ett sådant sammanhang är en 
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kvalitativ metod mer pålitlig, då den erbjuder större tolkningsutrymme för vad bilden i sin 

helhet kommunicerar. Kvalitativa metoder – som vi valt i den här studien – har sina klara 

nackdelar, men när man som vi vill avlocka vad en bild kommunicerar på ett holistiskt plan, 

fungerar metoden bra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).  

Eftersom att mycket av den tidigare forskningen kring MAS i reklamsammanhang är daterad 

är det också nödvändigt att ta reda på om det som MAS säger fortfarande har bäring i dag. 

Vad som är ”daterat” i forskningssammanhang finns det självklart inget entydigt svar på, 

men ny kunskap och nya förutsättningar leder ofta till att man omprövar tidigare kunskaper. 

När det kommer till reklam har det skett stora förändringar bara sedan 90-talet vilket 

Okazaki et al (2006) lyfter fram i sin studie. Ett begrepp som är intressant i den här 

kontexten är globalisering, och även om den här studien inte ämnar att förklara eller 

undersöka någonting gällande just globalisering, är det rimligt att anta att globaliseringen 

har lett till allt mindre påtagliga kulturella skillnader mellan olika länder (Giddens, 2010). 

Med den utgångspunkten är det relevant att studera ifall något som gör anspråk på att vara 

så allmängiltigt gällande olika kulturers värdegrunder som MAS, faktiskt fortfarande har 

bäring i dag.  
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5. Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk bestående av socialkonstruktionism, 

genusteori och stereotyper. Socialkonstruktionismen utgör studiens fundamentala 

teoretiska grund, där vi sedermera har inkluderat genusteori och stereotyper, då dessa är 

utgreningar av den socialkonstruktionistiska tanketraditionen. 

5.1. Introduktion 

Hur män och kvinnor konstrueras i reklam, och vad vi tillskriver för värderingar kopplade till 

de bilder vi ser ute i det verkliga livet, bygger på överenskomna uppfattningar som 

konnoterar till meningsfulla betydelser. Våra uppfattningar kring världsliga ting är 

förankrade i kulturella överenskommelser som vi genom tiden har anammat, och det är 

viktigt att göra distinktionen här att de gemensamma överenskommelser vi människor 

förlitar oss på, våra generella referensramar, inte bygger på någon universell objektivitet. Den 

verklighet vi navigerar oss i är konstruerad utifrån en subjektiv tolkning av verkligheten; vi 

har därför valt att inkludera socialkonstruktionismens tankesätt som en övergripande meta-

teori, just för att den tillåter oss att se på verkligheten som någonting konstruerat utifrån vår 

gemensamma världsuppfattning (Berger & Luckmann, 1966).  

Socialkonstruktionismen är en skola vars perspektiv mynnar ut i flera andra mer specifikt 

riktade teorier, som till exempel genusteori och stereotyper. För vår studies syfte är det 

angeläget att vi inkluderar både genusteori och stereotyper i vår teoretiska ram. Vi utvecklar 

även dessa teorier längre fram, men gemensamt för de teorier som på något sätt är 

förankrade i socialkonstruktionismen är tanken om att saker som vi ofta ser som objektiva 

sanningar om verkligheten, egentligen är konstruktioner skapade av våra gemensamma 

överenskommelser. 

5.2. Socialkonstruktionism 

“The world of everyday life is not only taken for granted as reality by the ordinary 

members of society in the subjectively meaningful conducts of their lives. It is a world that 

originates in their thoughts and actions, and is maintained as real by these”. (Berger & 

Luckmann, 1966, p. 33) 

Socialkonstruktionism är som vi kortfattat beskrev tidigare ett teoretiskt perspektiv som ser 

vår uppfattning och vetskap om världen som konstruerad i sociala sammanhang. Vår 

förståelse för vad som är manligt eller kvinnligt, exklusivt eller vardagligt, beundransvärt 

eller förkastligt och så vidare, grundar sig inte i någon observerbar verklighet, det är helt 

enkelt produkter av mänskliga tankar och sociala konstruktioner människor emellan (Burr, 
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2015). Erving Goffmans Gender Advertisements (1979) är en studie vi återkommer till i den 

här uppsatsen, då den fungerar som både tidigare forskning och metod. Goffmans 

klassifikationer, som beskrivs utförligt i kapitel 6.1.3.1 Goffmans klassifikationer, 

bygger på ett socialkonstruktionistiskt tankesätt, där alla hans klassifikationer grundar sig i 

samhälleliga överenskommelser om vad som är manligt och kvinnligt. 

Ett exempel som Gergen (1999) tar upp för att “enkelt” förklara det grundläggande 

tankesättet inom socialkonstruktionismen, är ett scenario där en far och hans son pratar om 

vädret. En kväll sitter en far och son i sin bil och sonen säger att han hört på radion att det 

ska bli regn under natten, fadern påpekar då att det uppenbarligen redan regnar då det 

smattrar på vindrutan. Han förklarar även för sonen att vi inte behöver tro på allt som sägs i 

radio; vi kan använda våra sinnen för att se vad som sker i verkligheten. Sonen bestämmer 

sig då för att utmana faderns tro på sina sinnen, han säger att ljudet kan lura oss, och att vi 

med våra sinnen inte kan se någon objektiv verklighet. Låt säga att fadern inte att hört något 

smatter på vindrutan, hade det inneburit att det inte funnits något regn? Andra djur med 

skarpare sinnen kanske hade hört ett smatter, eller sett regndroppar som våra sinnen är för 

oskarpa för att registrera. Sonen fortsätter att utmana fadern, och ber honom svara på om 

han under pistolhot hade kunnat stå bakom att det faktiskt just nu regnar. Allt fadern 

behöver göra för att den fiktiva gärningsmannen skulle stoppa undan sin pistol är att svara 

sanningsenligt på frågan ifall det regnar. Vems sanning är det gärningsmannen vill åt? Kan 

fadern säga att det just nu regnar bara för att han hör smatter på vindrutan och ser vad han 

kallar regndroppar? Orden just nu refererar ju i samma millisekund som man säger dem till 

en historisk punkt i tiden. Sonen ber också fadern att förklara vad regn är för något, på vilket 

han svarar att regn är det där som faller från himmelen och som gör en blöt. Sonen nöjer sig 

inte där, och påpekar att varken han själv eller fadern är blöta där de sitter skyddade i sin bil. 

Till slut kommer fadern till insikt – eller så tröttnar han på sonens filosofiska utmaningar – 

och tycks acceptera att det faktiskt inte finns någon verklighet som inte grundar sig i våra 

sinnens subjektiva tolkning av den (ibid). 

Det kanske kan tyckas väl filosofiskt att förklara detta teoretiska perspektiv med ett scenario 

som ovan, men det är ett relativt handfast sätt att förklara det grundläggande tankesättet 

inom socialkonstruktionismen, vilket är att det allra mesta vi vet om den verklighet vi lever i 

bygger på sociala överenskommelser som ger oss möjligheten att se någonting som något. Vi 

har kommit överens om att olika skeenden som vi kan uppleva med våra sinnen, eller mäta 

med våra verktyg, säger någonting om verkligheten – men bara den verklighet vi tillsammans 

byggt upp. Detta kan appliceras på många sammanhang, där genusvetenskapen, och 

begreppet genus, är grundade i sociala överenskommelser som således inte kan säga 

någonting om någon absolut sanning. När man – som vi – utför en studie där man analyserar 
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bilder genom ett genusperspektiv, är det utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt alltså 

omöjligt att inte göra det utifrån kulturella, samhälleliga och teoretiska överenskommelser 

som grundar sig i en subjektivitet (Gergen, 1999; Burr, 2015; Berger & Luckmann, 1966). 

5.3. Genusteori 

Startskottet för den aktuella genusforskningen är sprungen ur den kamp för jämställdhet 

som kvinnorörelsen ägnat sig åt i modern tid. Kvinnorörelsens kamp för jämställdhet har en 

enkel förklaring i det att många av dagens genusstrukturer gynnar män och missgynnar 

kvinnor. Att de genusordningar som finns oftast är till männens fördel är giltigt i ett globalt 

perspektiv, även om variationer i jämställdhet mellan olika länder och platser självklart 

förekommer. Genusforskning är med denna grund ett fält som är av vikt i hela världen, och 

den globalisering som den senaste tiden har pågått, i både mediesammanhang och politiska 

sammanhang, ställer krav på att vi närmar oss studerandet av genus på ett mer enhetligt sätt 

världen över (Connell, 2009). 

Att genusteori utgör en grund i den här studien är både naturligt och nödvändigt. Eftersom 

att vi ska studera reklambilder, och redogöra för eventuella stereotypa eller icke-stereotypa 

framställningar av män och kvinnor i svensk och amerikansk reklam, behöver vi ha en 

fundamental förståelse för hur dessa eventuella stereotyper kan se ut, och hur de är kopplade 

till samhällets nuvarande genusordningar. Ett begrepp som återkommer i genusteoretiska 

skrifter är genusregim, det finns flera exempel på genusregimer i historien, och ofta 

definieras de av en tids- och platsenlig förhållning till genus och regler som är kopplade 

därtill. Exempelvis talar Connell (2009) om institutioner som skolan, som tidigare – och 

fortfarande på vissa platser i världen –  hade en tydlig uppdelning av skolgården, där ena 

sidan var ämnad för pojkar och den andra för flickor. Denna tydliga uppdelning av 

skolgården känns främmande för många, och definierar en genusregim som sedan dess har 

genomgått förändring.  

Genusregimer som förekommit i historien kan man i dag lätt avfärda och se som komiska, 

men faktum är, som antytt tidigare, att dessa regimer sällan försvinner – de antar i stället nya 

former. Exemplet med uppdelningen av skolgården grundar sig i Aristoteles tanke om 

essentialismen, som bygger på att män och kvinnor är fundamentalt olika. Detta är ett 

tankesätt som har haft, och fortfarande har, en stor följarskara, och står alltså i motsats till 

det socialkonstruktionistiska synsättet på genus. Exempelvis bygger boken Men are from 

Mars, women are from Venus, av John Gray, på den essentialistiska tanken om maskulinitet 

och femininitet som något oföränderligt och biologiskt medfött (Fagerström & Nilson, 2008; 

Pilcher & Whelehan, 2004).  
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Det finns säkerligen genusrelaterade strukturer i dag, som i framtiden kommer ses som 

absurda. Den här studien syftar inte till att kunna presentera någon oupptäckt genusregim, 

men det är viktigt att bära med sig vetskapen om att saker som för stunden ses som normala 

och oproblematiska, kan komma att upplevas som främmande i framtiden. Man måste alltså, 

när man som vi, ska studera och analysera nutida reklambilder, försöka gräva djupare och 

tolka det som vid första anblick kanske tyckas sakna betydelse. 

5.3.1. Genus och kön 

Genusvetenskapen har en lång tradition av att argumentera för genus som någonting socialt 

konstruerat (Dozier, 2005; Obeng, 2015; Fagerström & Nilson, 2008; West & Zimmerman, 

1987). Alltså, begreppet genus gör det möjligt att särskilja på de skillnader mellan män och 

kvinnor som grundar sig i kultur snarare än biologi. När man talar om biologiska skillnader 

använder man sig istället av termen kön. Nicholson beskriver betraktelsen av kön som 

“klädhängaren varpå genus är socialt konstruerat” (Nicholson refererad i Dozier 2005, s. 

298). Olika sociala och beteendemässiga attribut associeras till män och kvinnor när vi talar 

om kön. Dessa karakteristiska särdrag kan förklaras i de förväntningar som tillskrivs både 

män och kvinnor, i form av könsroller, vilket förutsätter ett dikotomiskt tillstånd där endast 

två könsroller, ett manligt och ett kvinnligt, existerar inom alla kulturella miljöer (Connell, 

1996). 

Raewyn Connell (2009), en framstående forskare inom genusvetenskapen, menar att de 

onyanserade biologiska argumenten för vad som konstituerar skillnader på män och kvinnor 

är problematiska, och att genusvetenskapen som fält har tillfört ett bredare perspektiv kring 

genusfrågan. Connell (2009) menar bland annat att den naturvetenskapliga forskningen 

kring genus är bristfällig då den i stora drag fokuserar på skillnader mellan könen. Hon 

hävdar att fokus bör läggas vid sociala relationer, där återkommande mönster och tendenser 

inom sociala grupper och relationer bildar så kallade ’strukturer’. De biologiska indikatorerna 

som utgör de socialt accepterade kännetecknen för hur vi klassificerar en människa som 

antingen man eller kvinna betraktar West och Zimmerman (1987), likt Connell (2009), som 

otillräckliga. Den traditionellt rigida definitionen av kön kan befinna sig i dissonans med en 

människas könskategori, som syftar till den egenupplevda tillhörigheten hos antingen det 

manliga eller kvinnliga könet (ibid). En man kan, till exempel, uppleva sig vara kvinna trots 

att han inte är av kvinnlig biologisk könstillhörighet. Som kontrast till distinktionen mellan 

kön och könskategori, benämns genus som en konstruerande aktivitet, där en person agerar i 

förhållande till socialt accepterade konventioner utifrån sin egen könskategoriska tillhörighet 

(ibid). 
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Erving Goffmans (1976) idé om gender display, eller könsframställning, beskriver genus 

som “en socialt författad dramatisering baserad på kulturens idealisering av maskulina och 

feminina värden” (West & Zimmerman, 1987, s. 130). Goffman (1976) menar att 

framställningen av genus kan anta olika former, där femininitet och maskulinitet kan 

kommuniceras flytande i olika sociala kontexter utifrån konventionella kulturella 

föreställningar. West och Zimmerman (1976) menar att denna uppfattning är onyanserad; att 

konstruktionen av genus inte bara är någonting som sker i flyktiga sociala interaktioner, utan 

att konstruktionen av genus är en ständigt pågående aktivitet som genomsyrar hela livet. 

5.3.2. Genusperspektiv på medier och reklam 

Genus- och medieforskningen har länge intresserat sig av att undersöka hur män och kvinnor 

framställs i media. Centrala delar av forskningen har fokuserat på att utröna hur medier 

fungerar som medskapare till att konstruera föreställningar om den verklighet vi lever i, 

bland annat utifrån sättet män och kvinnor skildras i mediala kontexter, och hur detta bidrar 

med att forma vedertagna uppfattningar kring vad som är manligt och kvinnligt (Fagerström 

& Nilson, 2008). 

I tidigare kapitel har vi skrivit om hur den moderna genusforskningen tagit form och vad den 

syftar till att bidra med. Något som också är viktigt att förtydliga är den inflytelsserika makt 

som medier har (Wiles et al, 1995). Det är väldigt få saker i vår världsuppfattning som 

grundar sig i egna sinnesupplevelser, mycket av det vi vet eller tror oss veta om verkligheten 

härstammar från just medier, därför är studier av vad medierna förmedlar och representerar 

viktiga (Connell, 2009). Studiens syfte leder oss till att analysera just reklambilder; 

reklambilder är intressanta då de alltid har en medveten agenda och en kommunikativ 

strategi, då de syftar till att övertyga någon om något (Barthes, 1977; Fagerström & Nilson, 

2008). Eriksson och Göthlund (2004) argumenterar för att bilder specifikt, fungerar som 

bärare av kulturella normer och värderingar. Hur reklambilder framställer män och kvinnor i 

olika roller har en inverkan på hur vi skapar vår identitet, och detta i sig innebär att reklamen 

är medskapare av olika genusidentiteter som män och kvinnor förhåller sig till. På så vis 

agerar bilder som både spegel och aktör, då de å ena sidan reflekterar rådande kulturella 

attityder och normer, samtidigt som de reproducerar och cementerar dessa utifrån sättet de 

konstruerar identiteter och ideal kopplade till exempelvis genus.  

Det som representeras i reklambilder kan alltså ge en talande bild av en kulturs värdegrund; 

denna kulturella värdegrund och verklighetsuppfattning legitimerar sedan sig själv, detta 

eftersom att människors verklighetsuppfattning till stor del formas med mediernas hjälp, och 

att medie- och reklambudskapen sedan talar till människors redan existerande 
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verklighetsuppfattning och värdegrund resulterar i skapandet av normativa uppfattningar 

(Pollay, 1986; Kang, 1997; Milner & Higgs, 2004). 

5.4. Stereotyper 

Stereotyper är homogena föreställningar om individer och grupper som bidrar med ett 

standardiserat sätt att se på världen, där könsstereotyper mer specifikt kan betraktas som 

generella föreställningar kring vad som anses vara manligt eller kvinnligt (Browne, 1998). 

Frith och Mueller (2003) beskriver stereotyper som mentala ritningar som människor förlitar 

sig på för att sortera information, varpå mening tillskrivs olika stereotypa föreställningar. 

Stereotyper är ofta kopplade till specifika grupper, där medlemmar av en specifik grupp 

tillskrivs olika karakteristiska och beteendemässiga drag beroende på social grupptillhörighet 

(Hilton & von Hippel, 1996; Stangor, 2009). De karakteristiska drag och attribut som är 

kopplade till en specifik stereotyp är baserade på gemensamma kulturella uppfattningar. Det 

finns ingen objektiv standard för vad som kännetecknar en viss stereotyp, just eftersom att 

stereotyper är knutna till kulturella uppfattninar om vissa individer, grupper, eller fenomen 

(Hilton & von Hippel, 1996). När vi därför pratar om stereotypa, eller icke-stereotypa 

konstruktioner måste vi utgå från kulturellt vedertagna uppfattningar som är bekanta för oss, 

och den kultur vi lever i. 

Inkluderandet av stereotyper i vår teoretiska grund är väsentligt då vi – för att kunna besvara 

studiens frågeställning – ska undersöka hur genus konstrueras i reklam. En fundamental 

förståelse för vad stereotyper är, och hur stereotyper används av reklamskapare och 

distributörer för att förenkla kommunikationen till mottagaren är viktig i undersökandet av 

konstruktionen av genus. Vare sig stereotyper i sig kan betraktas som positiva eller negativa 

så bidrar de med en förväntningshorisont kring olika fenomen, och agerar som krassa, 

effektiva redskap för att förenkla kommunikation som annars kan vara svårtolkad. Rent 

förenklat kan de ses som en brygga för gemensam förståelse då de anspelar på vedertagna 

uppfattningar kring olika sociala grupper och världsliga fenomen (Ross & Lester, 2011; Díaz 

& Muñiz, 2008). 

5.4.1. Skadliga stereotyper 

Att skildra stereotyper i bilder är ett väldigt effektivt sätt att kommunicera, men det har sina 

klara nackdelar (Eriksson & Göthlund, 2004). Det finns ett flertal teorier och metoder som 

utgår från idén att bilder ofta når mottagaren effektivare än det skrivna ordet (Ross & Lester, 

2011). Det är i sig inget problem, men när medierna prioriterar bilder i sina skildringar av 

verkligheten, och när dessa bilder nyttjar stereotyper för att enklare nå förståelse hos 

mottagaren uppstår problem, framför allt i det att vår konstruktion av det vi kallar 

“verkligheten” kan bli felaktig (ibid). De tankar vi har om sagd verklighet kan grunda sig i de 
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stereotyper vi exponeras mot genom vår mediekonsumtion, vilket innebär att skaparna och 

förmedlarna av den media vi konsumerar bär ett stort ansvar. De stereotyper som konstant 

förmedlas genom medierna blir också modeller för hur vi ska, och bör, bete oss. Detta är 

något som Ross och Lester (2011) understryker, och de lyfter fram forskning som förespråkar 

etiska ramverk som medieskapare och mediedistributörer bör förhålla sig till, vid skapande 

och publicering av bilder som förmedlar skadliga eller orättvisa stereotyper.  

5.4.2. Stereotyper och Hofstedes MAS-dimension 

Anledningen till att vi inkluderar stereotyper i vår teoretiska ram är att vår studies syfte leder 

oss till att undersöka hur genus konstrueras i länder med olika värden i Hofstedes MAS-

index. Det är inte ovanligt när man talar om stereotyper att behandla just stereotyper som i 

grunden är kopplade till det manliga och kvinnliga könet. Kön är ofta det första attribut som 

används för att differentiera människor, och både män och kvinnor har stereotyper kopplade 

till sig som är både missvisande och skadliga. En stereotyp är rent generellt missvisande och 

skadlig eftersom att den förmedlar allmängiltiga egenskaper som förväntas gälla för alla som 

ingår i den grupp som stereotypen omfattar (Stangor, 2009; Hilton & von Hippel, 1996). 

Hofstedes MAS-dimension lägger särskild vikt vid kulturers normativa och stereotypa 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt, vilket är direkt kopplat till synen på 

genus, och där man i ett mer maskulint land förväntas hitta könskonstruktioner i medierna 

som är mer stereotypa och konservativa än de i ett feminint land.  
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6. Metod 

I det här kapitlet presenterar vi de analys- och urvalsmetoder vi använder i studiens 

utförande. Först redogör vi för de metoder vi använder för att genomföra själva 

bildanalysen som tillåter oss säga någonting om materialet, därefter förklaras 

urvalsmetoderna, vilka används för att avgöra vilka tidningar vars reklambilder vi ska 

analysera. 

6.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är i sig en ganska bred metod, som innehåller olika 

tolkningsbaserade forskningsansatser sprungna ur den hermeunetiska skolan. Metoden 

används för att tolka och förstå de budskap som en medietext innehåller både på ett 

denotativt och konnotativt plan. Vad gäller begreppet medietext innefattar det all typ av 

rörlig, audiovisuell och tryckt media som kan läsas som en text. I vår studie, där vi ska 

analysera reklambilder, kan bilderna alltså benämnas som medietexter och det är vad dessa 

texter förmedlar som vi har i avsikt att analysera (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004; Bryman, 2008). Att ta fram de budskap som texten förmedlar kräver att forskaren tar i 

beaktande vilken kontext den ingår i, och vad den faktiskt säger i ett bredare perspektiv, som 

är större än summan av textens delar (Esaiasson et al, 2007). Detta innebär att man 

applicerar ett teoriperspektiv som bidrar med en tolkningsaspekt som är relevant utifrån den 

verklighet man analyserar. Då vi ska analysera hur genus konstrueras utifrån eventuella 

könsstereotypa skildringar i reklam, kommer teoritraditionerna genus och stereotyper, 

semiotik, samt feministisk blickanalys tillsammans med Erving Goffmans (1979) och Kangs 

(1997) mer handfasta modeller för könsframställning, användas som metod för att analysera 

de medietexter vi valt ut. Utifrån dessa synsätt kommer vi kunna förhålla oss till en 

tolkningsram som ger oss möjlighet att: 

- Tolka hur män och kvinnor skildras i reklam som ett uttryck för hur genus 

konstrueras i respektive länder (Sverige och USA). 

- Avlocka stereotypa skildringar konstruerade utifrån kulturella uppfattningar om vad 

som är vedertaget manligt och maskulint, samt kvinnligt och feminint. 

- Se på framställningen av män och kvinnor i reklam som meningsbärande tecken som 

bär på underliggande värderingar om kulturers uppfattningar kring vad som är 

manligt och kvinnligt. 

- Kategorisera teman i de reklambilder som analyseras och härleda dessa till stereotypa 

eller icke-stereotypa framställningar av män och kvinnor. 
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6.1.1. Semiotisk bildanalys 

Semiotik är ett paraplybegrepp som syftar på olika teorier och förståelser kring tecken. Som 

vetenskaplig disciplin syftar semiotiken till att befästa explicita, denotativa budskap, så väl 

som att tolk latenta, implicita budskap i kommunikativa sammanhang (Kress & Van 

Leeuwen, 2006). Semiotik som forskningsredskap är användbart för oss då vi ska undersöka 

vad reklambilder av olika slag konstruerar för mening i sina respektive kontexter. Eriksson 

och Göthlund (2012) anger att semiotiken som verktyg är användbart för att förstå hur olika 

sorters bilder påverkar och samverkar med betraktaren, och att människor har förmågan att 

tyda bilder, texter eller visuella uttryck som meningsbärande företeelser. 

6.1.1.1.     Denotation och konnotation 

En av semiotikens förfäder, Ferdinand de Saussure, beskriver ett teckens uppbyggnad som 

tudelat, där varje tecken består av en signifier och en signified (Berger, 2003; Gergen, 1999). 

Relationen mellan signifiers och signified är godtycklig, och det finns inga rationella 

samband mellan ett teckens manifesta form – vare sig det rör sig om en visuell avbildning, ett 

objekt, eller ett ljud – och det koncept som associeras med tecknet (Berger, 2003). För att 

exemplifiera detta skulle ordet bil likväl kunna associeras med någonting annat än det 

fyrhjuliga motordrivna fordonet vi associerar med ordet, men just på grund av gemensamma 

överenskommelser betraktar vi ordet bil som en benämning för fordonet kopplat till ordet. 

Roland Barthes (1977), en central figur inom lingvistiken och semiotiken, skriver i sin bok 

Image, Music, Text att signifiers, eller direkta avbildningar av verkligheten, kan skildras i 

olika kommunikativa kanaler, och ackompanjeras alltid av en inneboende betydelse, en 

signified. Dessa begrepp är knutna till kulturella uppfattningar om vad för innebörd och 

mening som tillskrivs signifiers och signified, där signifiers är manifestationer av tecken, 

medan signified konstituerar det arbiträra, kulturellt förankrade inneboende budskapet 

(Barthes, 1977).  

När man analyserar bilder ur ett semiotiskt perspektiv, utifrån en semiotisk bildanalys, tolkar 

man bildens olika element som meningsbildande skildringar av någonting, som tecken. Som 

metodologiskt angreppssätt handlar det om att ställa sig frågande till vad bilder, på ytan, 

representerar, och vilka latenta budskap och innebörder som ger sig till uttryck på ett mer 

djupgående plan. Den explicita föreställningen, det som går att utläsa rent denotativt, 

signalerar helt enkelt vad bilden föreställer för det blotta ögat, medan de implicita 

innebörderna, det konnotativa, ger uttryck för vad bilden kommunicerar för dolda 

värderingar eller associationer (Eriksson & Göthlund, 2012). 
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För att applicera semiotiken som metod i denna studie kommer vi använda oss av semiotisk 

bildanalys, där vi huvudsakligen kommer att lägga tyngd vid begreppen denotation och 

konnotation. Detta gör vi för att kunna avlocka vad det är för explicita och implicita 

betydelser och budskap reklambilderna vi analyserar kommunicerar. För att kunna förstå vad 

reklambilderna kommunicerar behöver vi även beakta den kontext varje enskild bild befinner 

sig i. Exempelvis kan en bild ackompanjerad av en bildtext tolkas på ett annorlunda sätt än 

vad en bild utan någon bildtext hade kunnat göra. Barthes (1977) anger att förhållandet 

mellan skrift och bild är viktigt att ta hänsyn till, då bara bilder i sig själva är för flertydiga. 

För att bilda sig en mer djupgående förståelse kommer vi därför även att ta hänsyn till 

eventuella bildtexter, just för att kunna förankra det bilden kommunicerar i ett 

meningsbyggande sammanhang. 

6.1.2. Feministisk blickanalys 

“Men see women as objects, while women see themselves and other women through a male 

gaze.” (Chong, Molyneaux & Fournier, 2012, p. 420) 

The male gaze är en blickteori som försöker förklara den manliga betraktarblickens 

objektifierande av kvinnor i bilder av olika slag (Göthlund, 2003). Begreppet används för att 

förklara de blickar som finns i visuell konst, där en blick tillhör betraktaren, en blick 

fotografen eller konstnären, och en blick de subjekt eller objekt som figurerar i bilden. Ett 

problem som teorin tar upp är att när kvinnor avbildas i visuella medier framställs de nästan 

uteslutande utifrån en manlig voyeuristisk blick; detta innebär att även kvinnor som 

betraktar bilder där kvinnor avbildas gör detta utifrån en manlig blick som objektifierar 

kvinnan (ibid). The male gaze kan även liknas med blickpositionen come on look som Anette 

Kuhn (1985) har definierat. Denna blickposition förklarar att den manliga betraktarblicken 

fortfarande kan vara närvarande även i bilder där den avbildade kvinnan möter betraktarens 

blick. Detta sker utifrån sättet den avbildade kvinnan bjuder in betraktaren till att begrunda 

henne utifrån ett sexuellt, voyeuristiskt perspektiv. Kvinnans blick är aktiv och inbjudande, 

men trots detta objektifieras hon utifrån sättet hon är avbildad. Ofta rör det sig om 

ansiktsuttryck, kroppsspråk eller gester som lätt uppfattas förföriska eller inbjudande.  

Bildforskaren Mieke Bal (1996), som har ett mer nyanserat sätt att se på blickar, menar att 

blickpositioner och visuell makt har bredare tolkningsmöjligheter än att de alltid skulle 

tillhöra den manliga betraktaren, och lyfter fram att bilder som ofta används för att 

underbygga teorin om the male gaze också kan tolkas på sätt där den avbildade kvinnan får 

mer makt och undviker objektifiering. Bal (1996) förklarar detta bland annat utifrån blicken 

the glance, vilket är en medveten och engagerad blick som talar för att den avbildade och 

betraktaren befinner sig på en jämställd maktnivå. 
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Det finns olika sätt att avgöra om en person som avbildas i en visuell kontext antingen 

objektifieras eller inte. Om den avbildade “äger” sin blick innebär det att den möter 

betraktarens blick, att den tittar tillbaka. Detta innebär att den avbildade innehar makt, att 

den har möjlighet att framstå som ett subjekt och inte ett objekt (Eriksson & Göthlund, 

2004). I flera sammanhang när kvinnor porträtteras i visuella kontexter, speciellt i 

reklambilder av olika slag, är deras blickar avväpnade och fråntagna dem. Detta betyder att 

kvinnan i bilden har en passiv blick som är bortvänd från betraktaren, vilket gör henne 

maktlös och lättare att betrakta på ett lustfyllt sätt (Eriksson & Göthlund, 2004; Chong et al, 

2012). Mulvey (1975) beskriver detta utifrån termen skoptofili, en form av voyeurism, som 

beskriver en sexuell tillfredsställelse som uppstår när man som betraktare finner njutning 

och makt i att iaktta andra människor. Detta kopplar Mulvey (1975) till ett manligt begär för 

makt och dominans, och att när kvinnor objektifieras i visuella sammanhang görs detta 

utifrån ett skoptofiliskt synsätt för att tillfredsställa den manliga blicken. Ytterligare en 

strategi som avväpnar den avbildades blick är att “hugga av” den huvudet, det vill säga att 

den avbildades sexuellt betydelsefulla delar presenteras i avsikt för att väcka åtrå (Göthlund, 

2003). Att “hugga av” huvudet är ett vanligt tillvägagångssätt, framförallt när det kommer till 

kvinnliga porträtteringar i reklamsammanhang, där denna strategi bjuder in till betraktning 

av en objektifierad kvinnokropp.  

Förutom maktförhållanden i blickar finns även en ytterligare dimension som är talande för 

maktförhållandet mellan betraktaren och den som avbildas i en bild, nämligen vinklar. 

Eriksson och Göthlund (2004) beskriver detta utifrån den interaktion som upprättas mellan 

betraktaren och den avbildade, och hur denna interaktion påverkar betraktarens tolkning av 

bilden. Hur man som betraktare interagerar med bilden kan skilja sig utifrån vilket 

perspektiv man tillåts anta, och perspektivet uppstår beroende på var man som betraktare 

tillåts att “gå in” i bilden (ibid).  

Kress och Leeuwen (2006) talar om betraktarens perspektiv med hjälp av den horisontella 

och vertikala vinkeln. Den horisontella vinkeln förklarar hur involverad betraktaren “tillåts” 

vara i bilden, alltså, till vilken grad betraktaren upplever att de som representeras i bilden är 

en del av hans eller hennes värld. En bild där betraktaren ser objekten eller subjekten från 

sidan involverar inte betraktaren lika mycket som en bild tagen framifrån. Den sneda bilden 

låter alltså betraktaren gå in i bilden som en observatör som betraktar en verklighet som inte 

är en del av dennes egna värld, vilket leder till att de som representeras i den sneda bilden 

kan få lägre status i betraktarens ögon (ibid). Den vertikala vinkeln försöker förklara hur 

makt förmedlas i bilden beroende på om den eller de som avbildas ses ovanifrån, underifrån 

eller från ögonnivå. Kress och Leeuwen (2006) lyfter fram att den vertikala betraktarvinkeln 

är viktig för hur betraktaren ser på maktrelationen mellan sig själv och subjektet. En bild 
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tagen ovanifrån sägs porträttera subjektet i en låg maktposition där det ser oviktigt och litet 

ut, i motsats till en bild tagen underifrån, som istället framställer subjektet som maktfullt och 

respektingivande. Slutligen talar Kress och Leeuwen (2006) om bilder tagna ur ögonnivå som 

den enda betraktarvinkeln som har en jämn maktbalans mellan betraktare och subjekt. 

Varifrån betraktaren ser på subjektet utifrån den vertikala vinkeln kan ibland vara svårt att 

avgöra då kameran kan vara placerad på ett nästintill oändligt spektrum av vinklar, men 

generellt kan man säga att en bild tagen nära ögonnivå leder till mer jämn makt mellan 

betraktare och subjekt (ibid). 

6.1.3. Goffmans bildanalys 

Erving Goffmans klassifikationer från Gender Advertisements (1979) om hur kvinnor och 

män porträtteras, används ofta som grund i nutida studier, om än ibland med vissa 

modifikationer. Relative size, feminine touch och function ranking är några av Goffmans 

(1979) klassifikationer, vilka effektivt kan användas för att tolka vad en bild faktiskt 

kommunicerar på ett mer subtilt plan.  

Efter att ha studerat ett stort urval reklambilder, pekar resultaten från Goffmans (1979) 

studie på att kvinnor ofta porträtteras lägre i den sociala hierarkin jämfört med män. Han 

finner bland annat att män i reklambilder har en fokuserad och bestämd blick, medan 

kvinnors blick ofta är drömmande och diffus, och att kvinnor visas behöva en man som 

skyddar och styr dem i olika situationer. I vår studie är Goffmans (1979) klassifikationer 

användbara för att analysera vårt material och för att hjälpa oss kategorisera och se de 

könskonstruktioner vi hittar som någonting. Vad hans klassifikationer innebär utvecklar vi 

nedan utifrån Goffmans (1979) egna beskrivningar. 

6.1.3.1.     Goffmans klassifikationer 

Relative Size: Kvinnor är ofta fysiskt mindre i reklambilder än män, dessutom är män med 

hög status fysiskt större än hans underordnade (både män och kvinnor). Makt förmedlas i 

bilderna genom att huvudkaraktären (oftast man) är fysiskt större än andra människor som 

figurerar i bilden. Väldigt sällan är en kvinna längre än en man, och i de fallen har mannen 

vanligtvis lägre status än kvinnan. 

The Feminine Touch: The feminine touch är en beröring som kännetecknas av att den är 

väldigt mjuk och nästan gudalik, där en eller några fingertoppar varsamt vidrör någonting. 

Det är vanligt att kvinnan berör sig själva på detta sätt, vilket framställer henne som skör och 

ömtålig. Motsatsen till feminine touch – och den mer maskulina typen av beröring, 

kännetecknas istället av ett handfast och säkert grepp om någonting. 
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Function Ranking: I en reklambild som på något sätt porträtterar ett samarbete mellan 

män och kvinnor, exempelvis om en kvinna och en man idrottar, är det mannen som 

dirigerar eller instruerar kvinnan. Detta gäller både i professionella och personliga 

sammanhang där en man och kvinna figurerar. Det händer också att kvinnan instruerar 

mannen, men i de fallen är det nästan uteslutande i hushållsaktiviteter som ansetts vara 

typiskt kvinnliga, exempelvis matlagning. 

The Family: När kärnfamiljen porträtteras i reklambilder går det ofta att utläsa vilken 

social struktur som råder i familjen genom analys av den visuella framställningen. Något som 

är vanligt är till exempel att familjebilden inkluderar ett barn av vardera kön, och att bildens 

komposition berättar om ett extra starkt band mellan modern och dottern, likaså mellan 

fadern och sonen. En förekomst som kännetecknar klassifikationen the family i bilder är att 

fadern – eller sonen i faderns frånvaro – är distanserad och beskyddande gentemot resten av 

familjen, vilket kommunicerar att det är mannens uppgift att bevaka de övriga 

familjemedlemmarna för att se till att de är säkra. 

The ritual of subordination: Människor som figurerar i bilder hamnar på olika nivåer i 

den sociala hierarkin beroende på hur deras kroppar porträtteras. En rakryggad och reslig 

människa med hakan uppåt ses som starkare och mäktigare än någon som kryper ihop och 

gör sig själv liten. Detta är universala porträtteringar som fungerar i de flesta kulturer för att 

berätta något om en människas social status. En kropp som ligger på en säng eller ett golv får 

ofta en lägre status än någon som står eller sitter, och kommunicerar också en sexuell 

tillgänglighet. Att kvinnor betydligt oftare än män porträtteras i denna socialt underordnade, 

liggande positionen är något som påpekas av Goffman. 

Licensed withdrawal: Denna klassifikationen innefattar hur bilder förmedlar 

undergivenhet, exempelvis genom hur huvudet är positionerat, där ett framåtböjt huvud gör 

kroppen kortare och symboliserar undergivenhet och skyddande från direkt granskning. 

Även andra beteenden som kommunicerar undanflykt och brist på kontroll, exempelvis 

händer som täcker ansiktet, innefattas av denna klassifikationen. 

6.1.3.1.1. Tilläggskategorier  

Kang (1997) definierade i sin studie, som komplement till Goffmans sex kategorier, de två 

tilläggskategorierna body display och independence/self-assertiveness. Vi kommer att 

inkludera dessa kategorier i vårt analysredskap. Nedan förklaras dessa kategoriers innebörd 

som beskrivna i Kangs (1997) studie. 

Body display: Reklam som skildrar modeller i avslöjande kläder på gränsen till nakenhet 

faller under denna kategori. Avslöjande kläder, utifrån denna kategori, kan vara allt från 

korta eller åtstramade kjolar, nattlinnen med urringning, korta shorts, eller genomskinliga 
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kläder. Modeller som figurerar i underkläder eller enbart handduk omfattas även av denna 

kategori, samt modeller som är helt avklädda. Närbilder på modeller vars axlar eller 

överkropp är blottade betraktas även de som avklädda. 

Independence/self-assertiveness: Denna kategori fokuserar på den mer holistiska 

skildringen av modellerna som figurerar i reklamen. Tonvikten här ligger främst på att utläsa 

vad reklamen kommunicerar för implicita budskap kring könsroller i stort. Förutom att fästa 

blicken vid gester, ansiktsuttryck, kroppspositionering och det eventuella 

storleksförhållandet mellan män och kvinnor i reklamen, handlar det om att förstå vad 

reklamen uttrycker för övergripande budskap. Denna kategori utvecklades främst för att 

förstå hur kvinnliga modellers självständighet och självsäkerhet kommuniceras i 

reklambilder som analyseras. 

6.2. Material, urval och avgränsningar 

Som vi har redogjort för i studiens syfteskapitel är avsikten med denna studie att pröva 

tillförlitligheten i MAS genom att undersöka hur män och kvinnor framställs i reklambilder 

sprungna ur länderna Sverige och USA. Mer specifikt är vi intresserade av att ta reda på om 

reklamen i respektive länder kan återspegla de två ländernas MAS-värde utifrån sättet män 

och kvinnor konstrueras i reklambilderna, och om förekomsten av stereotypa, eller icke-

stereotypa skildringar på något sätt kan kopplas till ländernas antingen feminina eller 

maskulina värdegrund. 

När vi valde att analysera reklambilder fanns det ett par saker vi behövde ta hänsyn till. Först 

och främst var det viktigt att vi hittade tidningar från de båda länderna som liknade varandra 

gällande genre och utformning. Det var också viktigt att tidningarna hade en gemensam 

målgrupp, utan att för den sakens skull vara alltför nischade. En allt för nischad tidskrift 

baserad på ett specifikt bransch- eller intresseområde hade troligtvis innehållit reklam med 

en specifik och säregen prägel, som förvisso hade kunnat visa på intressanta resultat, men 

som i resultatdiskussionen hade varit svårare att härleda till intressanta och eventuellt 

överförbara tendenser. Mot dessa kriterier valde vi att analysera reklambilder i svenska 

respektive amerikanska livsstilsmagasin riktade till både män och kvinnor. Denna 

tidningskategori valdes ut av två skäl. Det första, och kanske viktigaste skälet, är för att dessa 

typer av tidningar i regel innehåller reklam som avbildar män och/eller kvinnor i olika 

kontexter, vilket är en förutsättning för att studien ska kunna genomföras. Att välja att 

analysera bilder från dessa källor är relevant då denna typ av tidningar utgör en social miljö 

som kan tänkas innehålla den empiri studien åsyftar att komma åt (Ahrne & Svensson, 2016). 

Det andra skälet är för att denna tidningskategori förekommer i både svensk och amerikansk 

motsvarighet, samt att dessa tidningar innehåller reklam som kan betraktas som unison och 
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jämförbar, då reklamen återfunnen i dessa tidningar generellt sett har avsändare från samma 

branscher och intresseområden. 

För att vi ska kunna uttala oss om rådande stereotypa eller icke-stereotypa konstruktioner av 

män och kvinnor var det även viktigt att materialunderlaget som analyserades var aktuellt, 

därför var ännu en förutsättning att bilderna som analyserades kom från aktuella utgåvor av 

den valda tidningskategorin. Vidare var vi tvungna att avgränsa oss efter de tidningar vi 

genom olika tjänster hade tillgång till. De tidningar vi därav valde att analysera reklambilder 

i är: 

● Lifestyle Magazine (livsstilsmagasin, svensk) 

● Hollywood Reporter (livsstilsmagasin, amerikansk) 

● Café (herrtidning, svensk) 

● Maxim (herrtidning, amerikansk) 

● Plaza kvinna (damtidning, svensk) 

● Nylon (damtidning, amerikansk) 

● Playboy (herrtidning, amerikansk) 

 

Ytterligare en avgränsning som gjordes för analysen av materialunderlaget var att 

reklambilderna som analyserades skulle vara direkt kopplade till vår studies syfte och dess 

forskningsfrågor. Detta betyder att man utifrån ett strategiskt urval inhämtar empiri som är 

relevant utifrån studiens frågeställningar (Ahrne & Svensson, 2016; Bryman 2008). För att 

utveckla detta är det viktigt att veta vad som kännetecknar ett strategiskt urval och att man i 

en kvalitativ studie använder det på rätt sätt. Enroth (1984) framför att ett strategiskt urval i 

en kvalitativ studie kännetecknas av att analysen utförs i samspel med det strategiska urvalet. 

Alltså, istället för att– som i ett statistiskt urval – samla in en komplett mängd data före 

själva analysen, jobbar man i ett strategiskt urval fortlöpande och utför analysen under 

insamlingens gång, på så sätt kan man under arbetets gång hitta så många unika preliminära 

teman eller kategorier som möjligt. Detta arbete fortgår sedan fram tills dess att den totala 

bilden börjar stagnera, och tills dess att man upplever att man genom att undersöka 

ytterligare material inte skulle finna några nya eller kompletterande aspekter av den 

verklighet man undersöker (ibid). 
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6.3. Datainsamling och utförande av analys 

Här beskrivs i detalj hur vi gick tillväga när vi samlade in den data som vi sedan 

analyserade. 

Själva utförandet av studien började med att vi genom tjänsterna Readly och Pressreader 

gick igenom de tidningar vi hade valt att analysera reklambilder i. Vi började med att 

analysera reklambilder i de svenska livsstilsmagasinen, följt av de amerikanska, där vi gick 

igenom den senaste upplagan av varje enskild tidning och jobbade oss bakåt i tiden tills vi 

genom vårt analysschema inte hittade några nya konstruktioner av män och/eller kvinnor, 

vilket var indikativt på att vi hade uppnått teoretisk mättnad. Reklambilderna som vi 

påträffade i de olika livsstilsmagasinen närmade vi oss med vårt analysschema som finns 

bifogad som bilaga (bilaga 1). Analysschemat i fråga konstruerades utifrån den semiotiska 

bildanalysens två betydelsenivåer denotation och konnotation. Detta innebär att analysen av 

varje enskild reklambild bestod av två separata faser, där vi först analyserade vad respektive 

reklambild kommunicerade för manifesta tecken på ett denotativt plan, för att således kunna 

härleda den konnotativa tolkningsprocessen (Eriksson & Göthlund, 2004). 

De denotativa markörer som för oss var viktiga att ta i beaktande för att kunna härleda den 

konnotativa tolkningsprocessen var exempelvis: 

 De avbildade männens och/eller kvinnornas eventuella styling i form av klädsel och 

hudexponering. 

 De avbildade männens och/eller kvinnornas kroppspositionering, ansiktsuttryck 

och/eller gester. 

 Det eventuella samspelet mellan de avbildade männen och/eller kvinnorna. 

 Interaktionen mellan de avbildade männen och/eller kvinnorna och oss som betraktare. 

 Miljön och kontexten de avbildade männen och/eller kvinnorna befinner sig i. 

 Eventuell bildtext som samspelar med reklambilden. 

Ovanstående denotativa markörer tillät oss att tolka vad reklambilden kommunicerade på ett 

djupare, konnotativt plan. På det konnotativa planet utgick vi från Goffmans (1979), Kangs 

(1996), Eriksson och Göthlunds (2004), Göthlunds (2003), Bals (1996), Kress och van 

Leeuwens (2006) och Mulveys (1975) forskning som gav oss en tolkningsram för två 

konnotativa teman i form av blickar och vinklar samt kroppsspråk. Genom dessa 

konnotativa teman kunde vi analysera vad reklambilden kommunicerade för latenta 

värderingar och budskap. 
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De frågor relaterade till blickar och vinklar vi ställde materialet var: 

 Varifrån kommer man som betraktare in i bilden? 

 Har den avbildade en passiv eller aktiv blick? 

 Förekommer blickpositionerna the male gaze, come on look, eller the glance? 

Vad gäller de avbildades kroppsspråk utgick vi från Goffmans (1979) och Kangs (1997) 

kategoriseringar för stereotypa könsframställningar (se kapitel 6.1.3.1). Med hjälp av dessa 

kategoriserade vi de värderingar och budskap som gick att utläsa konnotativt, och som var 

kopplade till de avbildades kroppsspråk. 

Under processens gång påträffades olika konstruktioner av både män och kvinnor i reklamen 

vi analyserade; dessa kategoriserade vi i olika stereotypa och icke-stereotypa teman baserat 

på gemensamma egenskaper och kvaliteer utifrån sättet reklamen konstruerade män och 

kvinnor. De reklambilder som mötte våra insamlingskriterier, och som efter en djupgående 

analys kunde kategoriseras i ett givet tema, samlades i separata mappar tillägnade varje 

enskilt tema. Totalt hittade vi fem teman för framställningen av kvinnor, fyra teman för 

framställningen av män, och tre teman för framställningen av män och kvinnor tillsammans. 

Dessa teman utgörs både av stereotypa och icke-stereotypa konstruktioner, och presenteras i 

studiens resultatkapitel med hjälp av ett urval reklambilder som är representativa för sina 

respektive teman. De reklambilder som presenteras i varje enskilt tema kommer både från 

svenska och amerikanska livsstilsmagasin, med undantag för vissa teman, som enbart gick 

att hitta i de svenska livsstilsmagasinen vi inhämtade empiri från. Vilka dessa teman är 

redogörs för i studiens analys- och resultatkapitel. 

6.4. Metodkritik 

När man bedriver kvalitativ forskning, speciellt utifrån en semiotisk ansats, förekommer 

oundvikligen ett mått av subjektiv tolkning av materialet som analyseras. Hade tolkningarna 

som gjorts av materialet varit godtyckliga, och inte varit förankrade i en viss förståelse av 

verkligheten utifrån specifika teorier, hade intersubjektiviteten i analysen varit bristande. 

Har en studie god intersubjektivitet kan de tolkningar som gjorts i analysen rättfärdigas 

genom de teorier och begrepp som analysen grundar sig på (Eneroth, 1984). Har man som vi, 

analyserat framställningen av män och kvinnor i reklam utifrån ett genusperspektiv med 

hjälp av en förståelse av stereotyper, förefaller det sig naturligt att vi i våra tolkningar 

upptäcker kvalitéer i materialet som talar för olika stereotypa företeelser kopplat till genus. 

Hade vi enbart förlitat oss på genusteori och stereotyper hade dock vår analys kunnat bli för 

subjektiv och kulturellt betingad i sättet vi tolkade vårt analysmaterial på. Till exempel hade 

vissa konnotationer kunna härledas till vår egna kulturellt förankrade uppfattning kring vissa 

företeelser, vilket en utomstående från en annan kultur hade kunnat uppfatta på ett 
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annorlunda sätt. Vi valde därför att inkludera mer handfasta teoretiska ansatser i vårt 

analysverktyg i form av semiotisk bildanalys, feministisk blickanalys och Goffmans (1979) 

och Kangs (1997) klassifikationer för kroppsframställning, för att på så sätt kunna göra 

analysen mer nyanserad och heltäckande. Inkluderandet av dessa teorier i vårt analysverktyg 

eliminerade ett stort mått av subjektiv tolkning, då vi genom dessa teoretiska ansatser fick 

tillgång till en mer pragmatisk tolkningsram att förhålla oss till. 

Samspelet mellan tolkningsmöjligheterna den feministiska blickanalysen erbjuder och 

Goffmans (1979) och Kangs (1997) klassifikationer för könsframställning fungerade i flera 

avseenden kompletterande i förhållande till varandra. I vissa fall kunde motstridiga 

tolkningar göras, där Goffmans (1979) klassifikationer kunde tala för tendenser som tydde på 

underlägsenhet, medan den feministiska blickanalysens tolkningsram talade för motsägande 

tendenser. Exempelvis i figur 8 på sida 38, kunde kvinnan i bild klassificeras utifrån 

Goffmans (1979) kategori feminine touch, som tyder på skörhet och ömhet hos den avbildade 

som faller under klassifikationen; här talade emellertid den feministiska blickanalysen för att 

den avbildade kvinnan hade makt då hennes blick var aktiv och mötte betraktarens. I dessa 

typer av fall beaktade vi vad bilden i sin helhet kommunicerade för budskap, och drog en 

slutsats utifrån detta. 

6.5. Tillförlitlighet 

När det kommer till tillförlitligheten i kvalitativa studier finns det en del som skiljer sig från 

de studier som använder en kvantitativ metod. Hansen och Machin (2013) understryker 

exempelvis att kvalitativa studier till sin natur är förhållandevis subjektiva, och att 

reliabiliteten – eller överförbarheten som den ofta benämns i kvalitativa studier – således är 

svår att fastställa. Med överförbarhet menar man hur sannolikt det är att andra forskare 

skulle få liknande resultat vid upprepande eller liknande studier som mäter samma sak. I 

kvantitativ forskning kan man fastställa denna reliabilitet eller överförbarhet genom att 

statistiskt räkna på sannolikheten, detta är något som alltså är omöjligt i en kvalitativ studie, 

där man som forskare istället bör försöka värdera hur väl studiens teorier, metod och övriga 

ramverk har fungerat i genomförandet av studien, och att detta ramverk har följts i studiens 

utförande. 

En vanlig kritik mot kvalitativa metoder är just den att det är svårt att uttala sig allmängiltigt 

om hur studiens resultat kan tänkas gälla i andra sammanhang. Även om man med en 

kvalitativ metod inte kan fastställa någon statistisk överförbarhet är det viktigt att diskutera 

hur väl resultaten kan tänkas gälla i andra sammanhang eller i upprepande studier. Ett annat 

begrepp för att mäta en studies tillförlitlighet är validitet – eller trovärdighet som den kallas i 

kvalitativa studier – och handlar om hur väl man har undersökt det man har avsett att 
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undersöka (Hansen & Machin, 2013). Trovärdigheten är ofta hög i kvalitativa studier 

eftersom att man har möjlighet att göra strategiska urval, och på så vis har möjlighet att 

undersöka en specifik del av verkligheten som är relevant utifrån studiens syfte. En 

ytterligare aspekt som bör diskuteras i kvalitativa studier är hur pass pålitlig studien är. När 

man talar om pålitlighet talar man om hur väl den kvalitativa studiens delar är redovisade, 

där allt från initial problemformulering till utförande av studien och slutligen analys och 

resultat bör vara utförligt presenterade. Detta är viktigt just då man som forskare bör ha ett 

transparent arbetssätt genom hela forskningsprocessen för att läsaren ska kunna följa 

studiens arbetsgång från början till slut (Bryman, 2008). 

Gällande vår studiens tillförlitlighet menar vi att vi – utan att kunna underbygga det 

statistiskt – har nått en hög grad av tillförlitlighet. Först och främst har vi hållit oss till teorier 

och analysmetoder som är relevanta och nödvändiga för att undersöka det vi avsett att 

undersöka på ett vetenskapligt sätt. Som vi nämnde tidigare har vi bland annat använt oss av 

Goffmans (1979) och Kangs (1997) klassifikationer för att kunna härleda det vi ser i bilderna 

till redan etablerade kategorier för könsframställning som inte bara är sprungna ur vår egna 

subjektiva världsuppfattning. Detta i kombination med relevanta teoretiska utgångspunkter 

menar vi har eliminerat ett stort mått av subjektivitet i analysen som har gjorts. Vi har även 

ingående redovisat alla olika faser i forskningsprocessen, vilket styrker studiens pålitlighet. 

Slutligen är det upp till utomstående att bedöma hur tillförlitlig studien är utifrån studiens 

helhetsmässiga struktur, då vi inte kan underbygga varken överförbarhet eller trovärdighet 

statistiskt. 
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7. Analys och resultat 

I detta kapitel kommer vi utifrån våra frågeställningar redovisa de resultat vi har kommit 

fram till i genomförandet av studien. Resultaten har kategoriserats i olika teman, där vi har 

sammanställt teman för olika – stereotypa och icke-stereotypa – framställningar av män, 

kvinnor, samt män och kvinnor tillsammans. I dessa teman följer redogörelser för dels de 

denotativa markörerna som är vanligt förekommande för respektive tema, dels en konnotativ 

analys av vad respektive tema kommunicerar för budskap och värderingar kopplade till 

framställningen av de hittade stereotypa teman. 

Respektive tema innehåller exempel från empirin hämtat både ur svenska och amerikanska 

livsstilsmagasin. Totalt analyserades 34 reklambilder från 15 upplagor svenska 

livsstilsmagasin och 31 reklambilder ur 13 upplagor amerikanska livsstilsmagasin. Av de 

totalt 65 analyserade reklambilderna fann vi fem distinkta stereotypa och icke-stereotypa 

teman för framställningar av kvinnor, fyra för framställningar av män, och tre för 

framställningar av både män och kvinnor tillsammans. I varje enskilt tema för män, kvinnor, 

samt män och kvinnor tillsammans, presenteras ett selektivt urval av bilder som är 

representativa för temat som utgör en genuskonstruktion. Att presentera ett selektivt urval av 

empirin som är representativt för den totala empirin är vanligt inom kvalitativ forskning, just 

för att urvalet som presenteras har gemensamma egenskaper som är talande för empirin i 

stort (Ahrne & Svensson, 2016). 

Alla reklambilder analyserades med hjälp av det analysschema (se bilaga 1) vi konstruerade 

utifrån vårt teoretiska och metodologiska ramverk. Varje enskild analys av varje enskild 

reklambild sammanställdes i sin tur i varsin tabell i excel för att vi skulle få en lättöverskådlig 

summering av varje analyserad reklambild. Varje separat tabell placerades sedan i separata 

arbetsblad i excel dedikerade till specifika teman för att vi på ett lättfattligt och strukturerat 

sätt skulle kunna få en överblick över vilka reklambilder, sprungna ur vilka livsstilsmagasin, 

som lades in i respektive kategori. Tabellerna för de reklambilder vi presenterar i vår analys 

finns att se i bilaga 2. 
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7.1. Framställning av kvinnor 

I detta kapitel presenteras fem huvudsakliga teman som förekom i framställningen av 

kvinnor i reklambilder. Dessa teman förekom både i svenska och amerikanska 

livsstilsmagasin, med undantag för temat ”den neutrala kvinnan”, som enbart förekom i 

svenska livsstilsmagasin, och som presenteras i slutet av kapitlet. I slutet på varje temas 

kapitel redovisas var reklambilderna som har presenterats är hämtade ifrån. 

7.1.1. Den objektifierade kvinnan 

Att objektifierande av kvinnor förekommer i 

reklambilder är knappast någon nyhet, men det var 

ändå något som var så pass vanligt förekommande i 

både amerikanska och svenska livsstilsmagasin att 

denna förekomst behöver presenteras och analyseras 

som ett eget tema. Det fanns egentligen ingen större 

skillnad gällande hur objektifieringen såg ut mellan de 

båda ländernas reklambilder, i många fall handlade det 

helt enkelt om väldigt avklädda bilder som exponerade 

stora delar av kvinnans kropp. Kangs (1997) 

klassifikation body display, som omfattar bilder där 

modeller skildras i väldigt avklädda roller, kunde 

appliceras på nästan alla bilder som tillhör det här temat (se figur 1, 2 & 3). I vissa fall fanns 

det också textbudskap i bilden som ytterligare förstärkte de sexuella anspelningarna och 

objektifieringen av kvinnan, ett tydligt exempel på detta är bildtexten ”Luscious scent for the 

playful woman” som finns i figur 1.  

Ofta när man talar om objektifierade kvinnor i bilder 

återkommer man till begreppet the male gaze, eller den manliga 

betraktarblicken på svenska. Begreppet används för att förklara 

den manliga voyeuristiska blicken som ofta är närvarande i 

bilder där kvinnor objektifieras (Göthlund, 2003). I vissa fall har 

kvinnan en passiv blick, något som innebär att modellen tittar 

bort från kameran och på något annat än betraktaren, vilket 

tillåter betraktaren att beskåda kvinnan utan motstånd eller 

distraktioner. Ett annat knep för att bjuda in till objektifierande 

beskådning är att helt enkelt ”hugga huvudet” av modellen (som 

visas i figur 2), detta förstärker objektifieringen av modellen ytterligare, och det finns inget 

som står i vägen för den voyeuristiska blicken. Det finns också gott om exempel på kvinnor 

 

 
 

 

Figur 1 - Panos Emporio 

Figur 2 - Maxim Fit 
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som har en aktiv blick in i kameran men som trots det objektifieras, i de fallen kan det röra 

sig om en blick som är riktad mot betraktaren, men som bjuder in denne att titta på bilden 

med den manliga voyueristiska betraktarblicken. Kuhn (1985) har definierat denna blick 

utifrån termen come on look, där figur 1 utgör ett tydligt exempel på när den aktiva blicken 

uppmuntrar betraktaren till beskådning.  

Även kvinnan i figur 3 har en aktiv blick som  möter 

betraktaren; här rör det sig dock inte om en blick som aktivt 

uppmuntrar betraktaren till beskådning, då blicken inte 

signalerar samma betydelse som blickpositionen come on look. 

Kvinnans blick må vara aktiv och tyda på att hon är ett subjekt 

och inte ett objekt, men framställningen av kvinnan i övrigt, 

speciellt utifrån Kangs (1997) klassifikation body display, 

skapar helhetsintrycket av att kvinnan objektifieras. Detta 

förstärks ytterligare av kontexten hon befinner sig i. Reklamen 

i fråga marknadsför en parfym, vilket gör kvinnans avkläddhet 

omotiverad i sammanhanget, då produktkategorin inte har 

någon logisk koppling till det faktum att kvinnan är avklädd. 

Den objektifierade kvinnan är ett tema som förekom både i de svenska och amerikanska 

livsstilsmagasin som vi analyserade reklambilder i. Reklambilderna (figur 1,2 & 3) som har 

presenterats i detta kapitel är hämtade från nedanstående tidningsupplagor. 

Figur 1 – Lifestyle Magazine, 4:e utgåvan, 2016. 

Figur 2 – Maxim, utgåva från november, 2016. 

Figur 3 – Hollywood Reporter, utgåva från 2 december, 2016. 

7.1.2. Den maskulina kvinnan 

Ett annat tema som förekommer i både amerikanska och svenska livsstilsmagasin är att med 

hjälp av vissa typiskt manliga konstruktioner framställa kvinnor som kaxiga och självsäkra – 

detta tema kallar vi därför den maskulina kvinnan. Det som denotativt är gemensamt för de 

bilder som ingår i detta tema är kvinnor som har ett sammanbitet ansiktsuttryck, en ofta 

uppåtvinklad haka, och en kroppspositionering som är utbredd och tar plats. Att sitta 

bredbent och att något överlägset möta betraktarens blick är saker som traditionellt sätt 

associeras mer med maskulinitet än feminitet. Detta tema var återkommande i både svenska 

och amerikanska livsstilsmagasin och utgör ett icke-stereotypt sätt att framställa kvinnor i 

reklambilder. 

 Figur 3 - Burberry Black 
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I figur 4 syns en kvinna som sitter på en pall i vad som – med 

tanke på miljön i bakgrunden och hennes klädsel – ser ut att 

vara ett exklusivt sammanhang i någon typ av konsthall eller 

ateljé. Kvinnan är iklädd en formell kostym och sitter 

bredbent, hennes underarmar och händer vilar på låren och 

håret är ledigt utsläppt. Hon sitter upprätt och har en blick 

som är stadigt fäst vid kameran, ena mungipan är lätt 

uppdragen och i övrigt har hon ett sammanbitet 

ansiktsuttryck. Utifrån detta passar konstruktionen in på 

Kangs (1997) klassifikation independence/self-assertiveness, 

och bilden i sin helhet framställer kvinnan som självsäker, 

överlägsen och kaxig. Många av dessa markörer är 

gemensamma med konstruktionen av kvinnan i figur 5, men 

en sak som skiljer dem åt är att betraktaren kommer in i 

bilden något underifrån i figur 5, medan det råder mer balans 

mellan betraktare och den avbildade kvinnan i figur 4. 

Kvinnorna i båda bilder framställs tydligt som subjekt och är 

delaktiga i samspelet med betraktaren. I figur 5 är dock 

kvinnan klädd i mer avslöjande kläder, där hennes armar, 

anklar och delar av torson är exponerade. Detta vägs dock upp 

av en mer uppåtvinklad haka, ännu mer utbredda ben och en 

lägre kameravinkel. I sin helhet framställs kvinnorna i figur 4 

och 5 på liknande sätt, och båda upplevs beskåda betraktaren 

med viss överlägsenhet.  

Figur 6 visar en kvinna som framställs på ett mer feminint 

sätt än de i figur 4 och 5, men helhetsmässigt har de 

tillräckligt mycket gemensamt för att placeras i samma tema. 

Precis som i de andra bilderna tar kvinnan i figur 6 mycket 

plats, där benen är positionerade med stort mellanrum och 

armbågarna hålls långt från kroppen. Det är framför allt 

kvinnans kläder i figur 6 som är mer feminina, där en 

genomskinlig blus syns under den svarta kostymen. Blicken 

är mindre överlägsen än hos kvinnorna i figur 4 och 5, men 

hon har ett sammanbitet ansiktsuttryck och ser ner på 

betraktaren med en stadigt fäst blick. I sin helhet framställs 

hon som självständig och mäktig, och inkluderas även hon i 

Kangs (1997) klassifikation independence/self-assertiveness.  

Figur 5 – Jimmy Choo 
 

Figur 4 - Morris Lady 

Figur 6 – Iconic Style 
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Den maskulina kvinnan är ett tema som förekom både i de svenska och amerikanska 

livsstilsmagasin som vi analyserade reklambilder i. Reklambilderna (figur 4, 5 & 6) som har 

presenterats i detta kapitel är hämtade från nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 4 – Plaza Kvinna, utgåva från 20 september, 2016. 

Figur 5 – The Hollywood Reporter, utgåva från 30 september, 2016. 

Figur 6 – The Hollywood Reporter, utgåva från 25 november, 2016. 

7.1.3. Den sköra kvinnan 

Den sköra kvinnan är ett tema som förekom både i svenska 

och amerikanska livsstilsmagasin. Detta tema utgörs av 

reklambilder på kvinnor som framställs i fragila och 

ömtåliga, och i vissa fall naiva dager. Detta signaleras främst 

genom sättet kvinnornas kroppsspråk iscensätts i 

reklambilderna, där vanligt förekommande tendenser är att 

de vidrör sig själva ömsint och försiktigt vid antingen 

ansikte eller huvud. Kvinnorna i denna kategori är sällan 

avklädda och exponerar heller inte mycket hud, och de 

befinner sig ofta i avskalade miljöer som inte är talande för 

bildens helhetsuttryck. Ofta porträtteras de i närbild, där 

ansiktet och överkroppen är det enda som syns i bilden.  

I figur 7 är den avbildade kvinnan framställd i närbild, där enbart en del av hennes överkropp 

och ansikte syns. Kvinnan har en aktiv blick som möter betraktarens, och som betraktare 

kommer man in i ögonnivå med den avbildade kvinnan. Detta talar för en maktbalans mellan 

betraktaren och kvinnan, men det blickarna och kameravinkeln inte förtäljer är sättet 

kvinnans kroppsspråk kommunicerar undergivenhet på. 

Kvinnan lutar försiktigt sitt huvud mot sin högra hand, vilket 

enligt Goffmans (1979) klassifikation feminine touch signalerar 

ömtålighet och skörhet hos kvinnan. Detta i kombination med 

kvinnans något besvärade och sorgsna blick överskuggar 

maktbalansen som hennes aktiva blick skapar, och ger snarare 

helhetsintrycket av att hon underkastar sig betraktaren. 

Goffmans (1979) klassifikation feminine touch är en 

klassifikation som är applicerbar på flera avbildningar av 

kvinnor i reklamsammanhang. I figur 8 exempelvis, är kvinnan 

i bild framställd på ett sätt som skiljer sig ganska väsentligt från 

Figur 7 – BCBGeneration   

 

Figur 8 – Drakenberg  
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kvinnan i figur 7, men även här kan vi hitta liknande stereotypa tendenser. Även denna 

reklambild framställer kvinnan i närbild – överkropp och ansikte syns i bild, och hon 

befinner sig i en avskalad miljö. Kvinnan är besmyckad med ringar och örhängen, och hon är 

vardagligt sminkad. Likt kvinnan i figur 7 är hennes blick aktiv och möter betraktarens blick i 

ögonnivå, vilket enligt blickteori talar för en jämn maktbalans mellan den avbildade kvinnan 

och betraktaren (Göthlund, 2003). Kvinnans blick är dock mer engagerad än kvinnans i figur 

7, och kvinnan i figur 8 har även en mer upprätt kroppshållning. I bilden ser vi även hur 

kvinnan på ett oskuldsfullt sätt för sin hand mot sitt ansikte, vilket återigen signalerar den 

stereotypa ömtåligheten som är vanligt förekommande för detta tema. Detta i kombination 

med kvinnans lite frågande och naiva ansiktsuttryck ger helhetsintrycket av att den avbildade 

kvinnan även här befinner sig i en underlägsen position i förhållande till betraktaren. 

De stereotypa tendenser som går att skönja ur figur 7 

och 8 är även förekommande i framställningen av 

kvinnan i figur 9, men i det här fallet ännu tydligare. 

Kvinnan är positionerad liggandes mot en soffarm, 

där ena handen vilar mot soffarmen medan den andra 

vilar på kvinnans nacke. Kvinnans blick är passiv och 

riktad iväg från kameran, vilket gör att hon framstår 

som ett objekt, och kan således betraktas utan 

motstånd (Eriksson & Göthlund, 2004). Även om kvinnan har en passiv blick och en 

underlägsen kroppspositionering är hon fullt påklädd, och blir inte ett objekt för den 

voyeuristiska blicken. Hennes kroppsspråk är även det passivt – hon är ihopsjunken, hon 

vidrör sig själv ömsint på nacken, och hon ser allmänt sorgsen och apatisk ut. Figur 9 är det 

tydligaste exemplet på konstruktionen av den underlägsna, sköra och ömsinta kvinnan som 

är mest representativ för det  stereotypa temat den sköra kvinnan. 

Temat förekom både i de svenska och amerikanska livsstilsmagasin vars reklambilder vi 

analyserade. Reklambilderna (figur 7, 8 & 9) som har presenterats i detta kapitel är hämtade 

från nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 7 – Nylon, utgåva från april, 2016. 

Figur 8 – Plaza kvinna, utgåva från 16 september, 2016. 

Figur 9 – Plaza kvinna, utgåva från 22 november, 2016. 

  

Figur 9 – Engelbert  
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7.1.4. ”Kvinnor kan också” 

Det finns vissa aktiviteter och egenskaper som traditionellt 

förknippas mer med män än med kvinnor. Gemensamt för 

alla kvinnor som figurerar i de bilder som ingår i det här 

temat, är att de axlar just sådana aktiviteter som 

traditionellt sett har varit mer maskulina än feminina. 

Bilderna som presenteras under det här temat innehåller 

kvinnor som spelar fotboll, är astronauter och spelar 

hårdrocksmusik. Att säga att dessa aktiviteter är typiskt 

manliga är i sig rimligt att debattera och ifrågasätta, men att 

hårdrock, fotboll och rymdäventyr åtminstone historiskt sett 

har präglats av manlig dominans är ett faktum, och därför är 

det intressant att belysa detta tema som utgör en icke-stereotyp konstruktion av kvinnor i 

reklambilder. Vad detta tema innebär i ett större sammanhang utifrån vår studies bakgrund 

och syfte utvecklas i kapitel 8 Diskussion.  

I figur 10 syns en kvinna som har ansiktet och händerna tryckta mot någon sorts glas- eller 

plastskiva. Hon har en astronautdräkt på kroppen och den amerikanska flaggan på ena axeln. 

Det som är extra intressant i den här bilden är just hur bildtexten ger bilden en helt annan 

helhetsmässig innebörd, just samspelet mellan bild och bildtext är något vi nämnt tidigare, 

och som Barthes (1977) understryker måste tas i beaktning när man gör en semiotisk 

bildanalys. Bilden i sig visar som sagt en kvinna som befinner sig i en knepig situation och ser 

ut att ha tappat kontrollen, astronauthjälmen och andra småprylar hänger i luften bakom 

henne, och hennes ansikte och händer är tryckta mot en glasskiva. När man läser bildtexten 

öppnas dock nya tolkningsmöjligheter, ”Graduate top of your class in robotics. […] Be 

selected to go to space. Have people ask how you’ll cope in 

space without makeup. Get in your shuttle. Show them.” 

(figur 10). Bildtexten som citerades innehåller budskap 

som motsätter sig gängse stereotyper, och förmedlar att 

kvinnor har alla möjligheter att strida emot människors 

uppfattningar av vad en kvinna kan göra.  

En annan bild som faller under detta tema syns i figur 11, 

och föreställer en kvinna som är fotbollsmålvakt och 

slänger sig efter en boll. Det finns vissa likheter med bilden 

som presenterades i figur 10, framför allt när det kommer 

till bildtexten. Även den här bilden har en text som Figur 11 – Always  

 

Figur 10 - Astronaut 
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uppmanar kvinnor att ta plats och utmana rådande stereotyper, dock finns det här ett 

tydligare samspel mellan bild och bildtext, detta då den avbildade kvinnan i figur 11 har en 

fokuserad blick på bollen som kommer emot henne, och ser ut att ha mer kontroll över 

situationen än kvinnan som avbildas i figur 10. Bildtexten innehåller meningar som 

”Nothing, not even a period, should get in a woman’s way.”, vilket är (eller vad avsändaren 

vill förmedla) ett budskap tänkt att styrka kvinnor. Analyserar man meningen mer 

djupgående kan man också tolka det som att avsändaren menar att det största hindret för 

kvinnors framgång kan vara de själva, eller deras röda vecka mer specifikt. Detta påverkas 

självklart av att avsändaren marknadsför mensbindor, och just ”[…] not even a period […]” 

kan ses som humoristiskt, men det för ändå med sig budskapet att det inte finns (eller inte 

bör finnas) något som står i vägen för en kvinnas framgång.  

Både figur 10 och 11 är tagna ur amerikanska livsstilsmagasin, men detta tema förekom även i 

svenska tidskrifter. Ett exempel på detta visas i figur 12, och föreställer två kvinnor som, vad 

man utifrån miljön och utsmyckningen i bilden kan utläsa, spelar hårdrocksmusik. 

Ytterligare en sak som skiljer bilden i figur 12 från de i figur 10 och 11 är kameravinkeln, i 

figur 12 kommer betraktaren in mer från sidan horisontellt sätt, vilket gör att kvinnorna 

avbildas på ett sätt som gör att betraktaren upplever bilden som mindre iscensatt. Kvinnorna 

blir inte modeller på samma sätt som om de hade positionernas rakt framför kameran, 

istället upplever man som betraktare att man får en inblick i deras vardagsliv, kvinnorna 

hade varit där och musicerat även om kameran inte hade varit där. Detta förklarar Kress och 

Leeuwen (2006) med den horisontella vinkeln, 

de menar också att det finns en risk att de som 

avbildas från en sned horisontell vinkel får en 

lägre status i betraktarens ögon och riskerar att 

objektifieras, men de framlägger också att det 

inte nödvändigtvis behöver vara så, och bilden i 

figur 12 menar vi är ett bra exempel på när den 

sneda horisontella vinkeln inte leder till 

objektifiering eller ojämn maktbalans. 

Bilden i figur 12 har förvisso ett mer vagt budskap än de de tidigare exemplen, framförallt i 

bildtexten, men det är ändå ett exempel på bilder där kvinnor framställs i ett icke-stereotypt 

och typiskt maskulint sammanhang, och omfattas därför också av temat kvinnor kan också.  

Kvinnor kan också är ett tema som förekom både i de svenska och amerikanska 

livsstilsmagasin som vi analyserade reklambilder i. Reklambilderna (figur 7, 8 & 9 ) som har 

presenterats i detta kapitel är hämtade från nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 12 – Ikea  
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Figur 10 – Nylon, utgåva från 5 oktober, 2016. 

Figur 11 – Nylon, utgåva från 4  december, 2016. 

Figur 12 – Café, utgåva 9, 2016. 

7.1.5. Den neutrala kvinnan 

Den neutrala kvinnan är ett tema som enbart gick att hitta i 

materialunderlaget som undersöktes i de svenska 

livsstilsmagasinen. Kvinnorna som framställs i 

reklambilderna som ingår i detta tema har gemensamma 

egenskaper i den bemärkelsen att de är skildrade på ett sakligt 

och neutralt sätt, i en vardaglig miljö, där inga stereotypa 

tendenser gick att hitta eller applicera via vårt analysverktyg. 

Kvinnorna som avbildas i bilderna som faller under detta 

tema är fullt påklädda, har en aktiv blick och neutral 

framtoning, och det råder ingen diskrepans mellan vad 

reklamen i sig marknadsför och sättet kvinnorna framställs i 

bilderna.  

Bilden i figur 13 visar en kvinna som sitter på en bänk i en 

husmiljö, hon är fullt påklädd och håller i en kopp med båda 

händerna. Hon blickar rakt in i kameran och möter 

betraktarens blick, vilket är talande för en jämlik 

maktfördelning mellan den avbildade kvinnan och betraktaren. 

Kvinnan som framställs i bilden i figur 14 är även hon fullt 

påklädd, vardagligt stylad och neutral i sin framtoning. 

Genom vårt analysverktyg tittar vi bland annat på styling, 

blickar och kroppspositionering för att skapa oss en 

helhetsmässig bild av hur genus konstrueras i de reklambilder 

vi analyserar, och gemensamt för bilderna i temat den neutrala kvinnan är just att subjekten 

är avbildade på ett neutralt och vardagligt sätt. Temat är återkommande i de svenska 

livsstilsmagasin vi tittat i, och i figur 13 och 14 presenteras två exempel på detta. I de 

amerikanska livsstilsmagasin vars reklambilder vi analyserat förekom inte detta tema över 

huvud taget. Detta är alltså ett tema som enbart förekom i de svenska livsstilsmagasin vars 

reklambilder vi analyserde, och vad detta sedermera innebär utifrån studiens syfte utvecklas 

mer ingående i studiens diskussionskapitel. 

Figur 13 – Shepherd  

 

Figur 14 – Pelle-P 

 



Marcus Dennemark & Marcus Lewander 
 

43 
 

Den neutrala kvinnan är ett tema som förekom i endast de svenska livsstilsmagasin som vi 

analyserade reklambilder i. Reklambilderna (figur 13 & 14) som har presenterats i detta 

kapitel är hämtade från nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 13 – Plaza kvinna, utgåva från 18 oktober, 2016. 

Figur 14 – Plaza kvinna, utgåva från 18 oktober, 2016. 

7.2. Framställning av män 

I detta kapitel presenteras fyra teman som var vanligt förekommande i framställningen av 

män i svenska och amerikanska livsstilsmagasin. Ett av dessa teman, som vi har benämnt 

”den feminina mannen”, förekom emellertid enbart i svenska livsstilsmagasin, och 

presenteras i slutet av kapitlet. 

7.2.1. Den objektifierade mannen 

Vi skrev tidigare om den objektifierade kvinnan vilket är ett återkommande tema i både 

amerikanska och svenska tidskrifter. Att kvinnor objektifieras i olika typer av medieinnehåll 

– inte minst i reklambilder – är välkänt, och problematiken kring det diskuteras längre fram i 

8.1 resultatdiskussion. Det här kapitlet handlar dock om de manliga teman vi hittat, och 

det manliga tema som mest liknade de kvinnliga var just den objektifierade mannen.  

Bilder som faller under temat den objektifierade mannen är 

vanligt förekommande i reklambilder i både amerikanska och 

svenska livsstilsmagasin, och i det här kapitlet presenteras tre 

bilder som är representativa för hur det kan se ut. Det finns 

definitivt vissa skillnader mellan objektifieringen av kvinnor 

och den av män, men att även den manliga kroppen blir ett 

objekt för åtrå och voyeuristiska blickar är trots det uppenbart. 

Ett typiskt exempel för när den manliga kroppen objektifieras 

syns i figur 15; bilden föreställer en man som står rakt upp och 

hans överkropp och mage hamnar i starkt fokus. Modellens 

blick är fråntagen honom efter det som Göthlund (2003) 

beskriver som att ”hugga av” huvudet av modellen. Begreppet används främst för att beskriva 

när kvinnor framställs på detta sätt, där kvinnor fetischeras genom att man presenterar delar 

som är lockande att betrakta med en voyeuristisk blick, och att detta kan ske utan 

distraktioner eller risker då modellen inte har möjlighet att avvärja den objektifierande 

blicken (Göthlund, 2003). Det avhuggna huvudet är dock förekommande även i 

framställningen av män, och detta för med sig en liknande typ av objektifiering som är vanlig 

i framställningen av kvinnor. I figur 15 läggs allt fokus på modellens kropp och det som ofta 

Figur 15 – Liias  
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anses vara sexuellt intressanta delar, modellens överkropp är starkt i fokus, och hans 

underarm är placerad bakom honom för att ytterligare exponera de delar som är intressanta 

att betrakta utifrån en voyeuristisk blick. När man talar om den voyeuristisk blicken utgår 

man just ifrån the male gaze, vilket är ett begrepp sprungen ur feministisk blickanalys. Den 

voyeuristiska blicken används alltså främst för att förklara den manliga blicken av kvinnor, 

men att det också skulle råda ett omvänt förhållande, där kvinnors (eller andra mäns) 

blickar, betraktar män på ett liknande objektifierande sätt menar vi är svårt att bortse från.  

Gemensamt för bilderna i figur 15, 16 och 17 

är att den manliga modellens kropp är i 

fokus och att de faller under Kangs (1997) 

klassifikation body display. Modellerna 

framställs dock på lite olika sätt, men de 

tillhör trots det samma tema och i sin helhet 

står de för en liknande konstruktion av män i 

reklambilder. I figur 16 syns en man med en 

aktiv blick in i kameran och ett mer livligt 

kroppsspråk än i tidigare exempel, hans armar hålls uppåt med händerna knutna bakom 

huvudet och hans muskulösa överkropp blir lätt att betrakta. Det som är unikt för modellen i 

figur 16 är dock det faktum att han har en aktiv blick och har därför en större chans att 

framstå mer som ett subjekt än objekt. I kapitel 7.1.1 Den objektifierade kvinnan skrev 

vi om blicken come on look, som används för att förklara bilder där kvinnliga modeller har en 

aktiv blick, men som trots det uppmanar betraktaren att se på henne utifrån den manliga 

voyeuristiska blicken. Modellen i figur 16 faller inte helt inom ramarna för blickpositionen 

come on look, hans blick är förvisso ganska inbjudande men utstrålar samtidigt en 

självsäkerhet och hårdhet som inte vanligtvis förknippas med come on look. Med det sagt hör 

bilden – sett ur ett helhetsperspektiv – hemma i temat den 

objektifierade mannen, detta på grund av att hans kropp är 

starkt i fokus, och att hans kroppsspråk ytterligare avväpnar 

honom och uppmanar betraktaren att beskåda hans mer 

”intressanta” delar.  

Den sista bilden vi valt att representera detta återkommande 

tema syns i figur 17, och föreställer en man i badshorts 

ståendes på en strand. Modellen har en passiv blick där han 

tittar ut ur bild och bort från kameran, bilden är ytterligare 

ett exempel på när den manliga modellens kropp står i 

centrum och där torson uppvisas utan några direkta 

Figur 16 – Tommy Hilfiger  

 

Figur 17 – Meander  
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distraktioner. Det som är mest gemensamt för bilderna i temat den objektifierade mannen är 

just att deras kroppar står i fokus, det finns dock viss variation i hur detta tar form och till 

vilken grad man kan anse att modellen objektifieras. I figur 17 ser vi att betraktaren kommer 

in i bilden något underifrån, något som vi tidigare förklarat ger den avbildade makt i 

förhållande till betraktaren. Kameravinkeln är dock bara en markör av flera, och när man 

läser bilden i stort riktas trots allt mycket fokus på delar som ofta anses vara sexuellt 

intressanta.  

När det kommer till skillnader mellan den objektifierade mannen och den objektifierade 

kvinnan finns det en distinkt skillnad som är viktig att lyfta fram, denna skillnaden 

diskuteras och problematiseras i studiens diskussionskapitel. 

Reklambilderna (figur 15, 16 & 17) som har presenterats i detta kapitel är hämtade från 

nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 15 – Café, utgåva 10, 2016. 

Figur 16 – Maxim, utgåva från december, 2016. 

Figur 17 – Café, utgåva 9, 2016. 

7.2.2. Den framgångsrika mannen 

Den framgångsrika mannen är ett tema som utgörs av 

reklambilder på män framställda i olika professionella och 

välklädda roller. Detta tema förekom i både de svenska och 

amerikanska livsstilsmagasinens reklambilder, och 

gemensamt för männen avbildade i reklambilderna som 

ingår i temat är att de är framställda på ett sätt som 

kommunicerar framgång och exklusivitet.  

I figur 18 ser vi en man framställd i en reklam för 

hårvårdsprodukter. Mannen i fråga är iklädd kostym, och 

han befinner sig i en miljö som ser ut att vara ett privatflyg. 

Mannen har ett avslappnat kroppsspråk, ett lugnt och 

självsäkert ansiktsuttryck, och hans blick är riktad från 

betraktarens då han tittar ur bild. Utifrån feministisk blickanalys talar man om hur avbildade 

modellers blickar antingen kan vara aktiva eller passiva utifrån sättet blickar iscensätts i 

bilder, där en aktiv blick som kollar in i kameran och möter betraktarens kommunicerar en 

jämn maktfördelning mellan den avbildade och betraktaren. En blick som kollar ur bild 

betraktas å andra sidan som en passiv blick, vilket tyder på en ojämn maktfördelning mellan 

den avbildade och betraktaren. 

Figur 18 – Groom to win  
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När man talar om antingen aktiva eller passiva blickar görs detta ofta utifrån the male gaze, 

som förklarar hur kvinnor ofta framställs objektifierande för att tillfredsställa en manlig 

betraktarblick (Göthlund, 2003). När man därför analyserar reklambilder som män figurerar 

i blir det svårt att applicera samma kritiska tankesätt, då feministisk blickteori och the male 

gaze syftar till att förklara hur iscensättandet av kvinnors blickar ofta assisterar de övriga 

elementen i en bild som talar för hur kvinnor objektifieras. Mannen i figur 18 har förvisso en 

passiv blick, men denna blick i sig är inte tillräcklig för att kunna dra slutsatsen att mannen i 

fråga skulle vara maktlös. Mannen befinner sig trots allt i en exklusiv miljö, han bär kläder av 

det finare slaget, och han har ett sammanbitet och fokuserat ansiktsuttryck. Som betraktare 

kommer man även på den vertikala vinkeln in i ögonnivå med mannen, vilket Kress och van 

Leeuwen (2006) menar tyder på en jämn maktfördelning mellan den avbildade och 

betraktaren. Utifrån ett horisontellt perspektiv kommer man 

däremot som betraktare in något från sidan, vilket ger känslan 

av att man som betraktare obemärkt observerar mannen i en 

naturlig miljö, utan någon vidare etablerad interaktion. Det 

bilden konnotativt kommunicerar samspelar även med vad 

bildtexten explicit säger; ”groom to win” försöker förmedla 

budskapet att produkterna som marknadsförs i reklamen kan 

associeras med det bilden i sig kommunicerar för latenta 

värderingar. Mannen är framgångsrik, han är exklusivt klädd 

och välstylad, och sitter i vad som kan betraktas vara hans 

egna privata flygplan. Orden ”groom to win” anspelar på dessa 

aspekter, och förmedlar att mannens livsstil är kopplad till 

och assisterad av produkterna som marknadsförs i reklamen. 

Reklambilden från figur 19 innehåller liknande denotativa markörer som de som finns i 

reklambilden i figur 18. Mannen är exklusivt klädd, och han har en passiv men fokuserad 

blick som spejar ur bild. Likt mannen i figur 18 har även denna man ett sammanbitet och 

självsäkert ansiktsuttryck, som i kombination med klädsel och kroppshållning kommunicerar 

framgång och självständighet. 

Reklambilderna som kategoriserades in i temat den framgångsrika mannen kommunicerade 

inga denotativa markörer som gick att härleda till Goffmans (1979) klassifikationer kopplade 

till könsframställning. Kangs (1997) klassifikation independence/self-assertiveness går 

däremot att koppla till sättet reklambilderna i detta tema framställer män i en stereotyp roll 

på ett holistiskt plan, där reklambildernas individuella komponenter tillsammans 

konstruerar ett helhetsintryck som känns unisont för temat i sig. Med detta menar vi att 

männen som framställs i reklambilderna som ingår i detta tema har gemensamma 

Figur 19 – Cavaliere  
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egenskaper i sättet de är skildrade på (utifrån klädsel, ansiktsuttryck, framtoning och miljö), 

och att dessa egenskaper tillsammans utgör en stereotyp av män som används i 

marknadsföringen av olika produktkategorier, exempelvis kläder och hudvårdsprodukter. 

Reklambilderna (figur 18 & 19) som har presenterats i detta kapitel är hämtade från 

nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 18 – Maxim, utgåva från april, 2015. 

Figur 19 – Café, utgåva 8, 2016. 

7.2.3. Den hårda mannen 

Temat den hårda mannen är kanske minst homogent av alla 

teman gällande vilka typer av bilder som ingår i det. Den hårda 

mannen förekommer i reklambilder från många olika branscher 

och kännetecknas framför allt av att den avbildade har en hård 

och bestämd blick och dominant kroppshållning. Den bestämda 

blicken är inte den enda markören som kännetecknar den hårda 

mannen, men gemensamt för de bilder vi placerat under det här 

temat är just att de har en liknande blick, medan övrig 

bildkomposition kan skilja sig en del åt. I figur 20 och 21 lyfter 

vi fram två bilder som utgör bra exempel på bilder som skiljer 

sig något men som ändå ingår i temat.  

I den förstnämnda syns en muskulös manlig modell iklädd t-shirt och jeans, med en 

jeansjacka slängd över axeln som han greppar tag i. Modellen är avbildad ståendes och 

betraktaren kommer in i bilden lite nedifrån, något som ofta ger den avbildade mer makt i 

förhållande till betraktaren, och i det här temat är det ofta 

just så att den avbildade tycks vara i en maktposition. Han 

har skäggstubb och kort rakat hår, och en blick som är 

stadigt fäst vid kameran. Hans ansiktsuttryck är 

sammanbitet och pannan ordentligt rynkad, det samlade 

intryck han förmedlar – både genom blick/ansiktsuttryck 

och kroppshållning – är att han är hård, självsäker och 

kanske något besvärad.  

I figur 21 syns ytterligare ett exempel på den hårda mannen, 

men i ett annorlunda utförande än föregående figur. I den 

här bilden syns en man som sitter i ett mörkt rum, 

bakgrunden är dunkel men en motorcykel går att urskilja 

Figur 20 – Guess  

 

Figur 21 – J. Harvest & Frost 
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bakom honom. Han sitter ganska högt upp i någon sorts stol, med ena armen vilandes på 

armstödet, och andra armen vilandes på en motorcykelhjälm. Den avbildade modellen är 

formellt klädd i kostym, samtidigt som han förknippas med motorcykelåkande vilket inte kan 

anses vara särskilt formellt – man kan tolka det som att han både är en affärsman och en 

våghals. Att han är en affärsman förstärks genom avsändarens bildtext ”Corporate 

shirtmaker”, och våghalsigheten genom motorcykeln, vilket ofta ses som en farlig och typiskt 

maskulin produkt. Även om kompositionen skiljer sig en hel del åt mellan figur 20 och 21 

förmedlas ett liknande helhetsintryck, där de avbildade i båda bilderna har en stadig aktiv 

blick och ett sammanbitet ansiktsuttryck. Betraktaren kommer dessutom in i bilden något 

underifrån i båda bilderna och den avbildade upplevs maktfull och hård. Temat var 

förekommande i både svenska och amerikanska livsstilsmagasin och utgör en ganska 

stereotyp framställning av män. 

Reklambilderna (figur 20 & 21) som har presenterats i detta kapitel är hämtade från 

nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 20 – Playboy, utgåva från november, 2016. 

Figur 21 – Lifestyle, utgåva från november, 2016. 

7.2.4. Den feminina mannen 

Den första – och kanske allra tydligaste – bilden som 

representerar temat den feminina mannen, syns i figur 22 

och föreställer en man iklädd grå tröja, rosa-/korall-färgade 

byxor och en vit knuten scarf. Mannen står upprätt och med 

händerna i byxfickorna framför en rosa bakgrund. Det finns 

mycket intressant att analysera i bilden då både bild och 

bildtext bidrar till en väldigt icke-stereotyp konstruktion av 

män. Först och främst klär sig mannen på ett sätt som inte 

kan anses vara typiskt manligt; både färger och plagg 

utmanar rådande stereotyper, samtidigt som hans hår och 

skägg är stajlat mer typiskt maskulint. Detta skapar en visuell 

krock där en till synes maskulin man är klädd i mer typiskt 

feminina kläder, något som bidrar med att vidga vyerna kring vad som är manligt och 

kvinnligt. Bilden tillsammans med bildtexten ”Bryt klädmaktsordningen. Klär vi oss 

omedvetet efter könsnormer? […]” syftar – utifrån vad vi kan anta – till just att få betraktaren 

att ifrågasätta vad som är manligt och kvinnligt gällande klädsel. Detta grundar sig i ett 

socialkonstruktionistiskt tankesätt som understryker att det finns allmänna ideal som är 

socialt konstruerade och som påverkar människors klädval utifrån deras könstillhörighet.  

Figur 22 – Åhlens  
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Vi har valt ut ytterligare två bilder tagna ur de svenska 

livsstilsmagasinen Café och Lifestyle som också utgör en 

feminin och icke-stereotyp konstruktion av män, dessa bilder 

syns i figur 23 och 24. Mannen som avbildas i figur 23 ses i en 

liggande position delvis omsluten av tre väggar, han bär mörka 

kläder och visar minimalt med hud. I den här bilden finns det 

inte något typiskt feminint i det hur modellen är klädd eller 

stylad, men bildens komposition och modellens 

kroppspositionering är icke-stereotypa för framställningen av 

män, och har mer feminina konnotationer. Modellen i bilden 

har en aktiv blick och tittar in i kameran, men den extrema 

vinkeln gör att betraktaren kommer in i bilden nästan rakt 

ovanifrån och beskådar mannen som liten och undergiven. Den 

avbildade mannen ser nästan ut att vara fast i ett hörn, och Goffmans (1979) klassifikation 

the ritual of subordination passar bra för att förklara vad bilden i sin helhet kommunicerar 

gällande maktförhållandet mellan subjekt och betraktare. The ritual of subordination 

innebär till exempel att modeller som på något sätt ligger ner ofta får lägre status och 

framstår som sexuellt tillgängliga, och förknippas också ofta med femininet och går därför 

vanligtvis att applicera på just framställningen av kvinnor. Det intressanta i temat den 

feminina mannen är alltså när typiskt feminina framställningar också används i 

framställningen av män. Klassifikationen the 

ritual of subordination kan användas även för 

att klassificera bilden i figur 24, där den 

avbildade mannen ligger på en soffa istället för 

på ett golv, men som genom en typiskt feminin 

framställning i sin helhet kommunicerar en 

liknande undergivenhet som den i figur 23. 

Mannen avbildad i reklambilden som 

presenteras i figur 24 är, likt mannen i figur 

23, även betraktad ovanifrån, vilket ger intrycket av att han framstår som mindre och 

underlägsen. Mannen har en aktiv blick som tittar upp mot en som betraktare, men bildens 

komposition och iscensättning ger helhetsintrycket av att mannen är exponerad på ett 

underlägset sätt. 

Den feminina mannen är ett tema som förekom i endast de svenska livsstilsmagasin som vi 

analyserade reklambilder i. Reklambilderna (figur 22, 23 & 24) som har presenterats i detta 

kapitel är hämtade från nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 24 – Nikolaj d’étoiles  

 

Figur 23 – Tiger of Sweden 
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Figur 22 – Café, utgåva 8, 2016. 

Figur 23 – Lifestyle, utgåva från augusti, 2016. 

Figur 24 – Café, utgåva 7, 2016. 

7.3. Framställning av män och kvinnor tillsammans 

I detta kapitel presenteras ett urval reklambilder där både män och kvinnor framställs 

tillsammans i bild. Det vi märkte under insamlings- och analysprocessen av reklambilderna i 

svenska och amerikanska livsstilsmagasin var att bilder där både män och kvinnor figurerar i 

var ganska ovanligt förekommande. Trots att vi hittade relativt få bilder där både män och 

kvinnor framställdes tillsammans lyckades vi hitta tre distinkta teman, varav två förekom i 

både svenska och amerikanska livsstilsmagasin, medan ett var unikt för enbart svenska 

livsstilsmagasin. Dessa reklambilder presenteras i sina respektive teman nedan. 

7.3.1. Den beskyddande mannen 

Den beskyddade mannen är ett tema som vi etablerade utifrån sättet män och kvinnor 

framställs tillsammans i vissa reklambilder. Gemensamt för detta tema är att mannen i bild 

ofta omfamnar eller omsluter kvinnan med sin kropp, och att han tar upp mer utrymme i 

bilden. Detta kan härledas till Goffmans (1979) klassifikationer the ritual of subordination 

och relative size, som förklarar hur kvinnor ofta framställs på ett underlägset sätt i 

förhållande till män.  

I figur 25 ser vi exempelvis en man och en kvinna liggandes 

på vad som ser ut att vara en gummimadrass, där mannen har 

ett ledigt och utbrett kroppsspråk som tar mycket utrymme i 

bild. Mannens ena arm hålls bakom hans huvud, medan den 

andra är utsträckt bort från kroppen. Kvinnan ses ligga i 

mannens famn, där hon lutar huvudet mot och vilar armen på 

mannens bröst. Både mannen och kvinnan i bild har en passiv 

blick, där mannen kollar ur bild medan kvinnans blick döljs 

av ett par solglasögon. Dynamiken mellan mannen och 

kvinnan i bild går att härleda till Goffmans (1979) 

klassifikationer relative size och the ritual of subordination, 

då mannen ockuperar mer utrymme i bild, samt att kvinnans kroppsspråk kommunicerar en 

undergivenhet då hon söker skydd hos mannen genom att kura upp sig mot hans bröst. Dessa 

tendenser är vanligt förekommande för reklambilder i denna kategori, och går också att hitta 

i reklambilden presenterad i figur 26. 

Figur 25 – Bloomingdale’s 
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I figur 26 ser vi däremot att både mannen och 

kvinnan står upprätt. Bådas blickar är passiva och 

riktade ur bild, och båda är iklädda morgonrockar. 

Det reklambilderna i figur 25 och 26 dock har 

gemensamt är interaktionen mellan mannen och 

kvinnan, där mannen i figur 26 ses omsluta 

kvinnan med sin arm, medan kvinnan – likt figur 

25 – lutar sig med huvud och sin arm mot 

mannens bröst. Även i figur 26 upptar mannen 

mer utrymme i bild, och kvinnan söker skydd i mannens famn på ett sätt som kommunicerar 

en ojämn maktbalans mellan de två. Att döma på kvinnans ansiktsuttryck ser hon glad och 

förväntansfull ut, medan mannen ser ut att vara lugn och samlad. Detta förstärker intrycket 

av mannen som beskyddare, då det ger intrycket av att mannen har koll på läget, medan 

kvinnan ger hän till ett mer emotionellt uttryck. 

Reklambilden presenterad i figur 27 skiljer sig någorlunda 

från de andra två vi presenterar i detta kapitel, främst i sättet 

mannen och kvinnan iscensätts i bilden, och hur detta skapar 

en annorlunda dynamik mellan de två. Vi anser trots det att 

denna reklambild faller under samma kategori då den 

kommunicerar liknande värderingar. Här ser vi en man som 

ledsagar en kvinna sittandes på en cykel. Mannen har en rak 

och upprätt kroppshållning, och hans armar omsluter 

kvinnan som sitter på cykeln. Mannen har en munter blick 

som kollar ur bild, medan kvinnan betraktar mannens 

ansikte på ett anförtroende vis. Då mannen står upp ser han 

fysiskt större ut än kvinnan (relative size) som sitter på cykeln, och hans raka och upprätta 

kroppshållning ger intrycket av att han leder kvinnan framåt. 

Gemensamt för reklambilderna som faller under temat den beskyddande mannen är att 

männen som figurerar i bilderna ofta har en starkare, mer auktoritär position än kvinnorna 

som är med i bild. Kvinnorna framställs som handfallna och beroende av mannens närvaro, 

och underkastar sig ofta mannen genom att bli omfamnade och beskyddade. 

Den beskyddande mannen är ett tema som förekom i både de svenska och amerikanska 

livsstilsmagasin som vi analyserade reklambilder i. Reklambilderna (figur 25, 26 & 27) som 

har presenterats i detta kapitel är hämtade från nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 25 – Nylon, utgåva från maj, 2016. 

Figur 26 – Ystad Saltsjöbad  

 

Figur 27 – Givenchy  
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Figur 26 – Lifestyle, fjärde utgåvan, 2016. 

Figur 27 – Maxim, utgåva från juni/juli, 2016. 

7.3.2. Den styrande kvinnan 

Den styrande kvinnan är ett tema som förekom i både svenska och amerikanska 

livsstilsmagasin. Temat får ses som icke-stereotypt då bilderna som ingår i den styrande 

kvinnan går emot rådande stereotyper, och framställer kvinnor på ett sätt som traditionellt 

sett förknippas mer med män och maskulinitet än kvinnor och feminitet. Som Goffman 

(1979) lyfter fram, och som vi hittade och presenterade exempel på i föregående kapitel, är 

det vanligt att mannen intar en styrande eller dominant roll i bilder där både män och 

kvinnor framställs. I vårt analysmaterial har vi alltså hittat bilder – från både svenska och 

amerikanska livsstilsmagasin – där kvinnor avbildas på sätt som utmanar mannens ofta 

dominanta roll och istället antar den själva.  

I figur 28 syns ett exempel på temat, där en man och kvinna 

står på en högt belägen plats där en bro skymtas i 

bakgrunden. Både mannen och kvinnan står framåtlutade, 

och mannen lutar sig med sina underarmar mot ett räcke av 

något slag. Kvinnan står även hon framåtlutad, om än lite 

mer upprätt än mannen, och har sin ena hand placerad på 

samma räcke. Kvinnan omsluter delvis mannen och är till 

synes styrande i situationen. I den här bilden ingår mannen i 

Goffmans (1979) klassifikation the ritual of subordination. 

Det finns förvisso mer tydliga och extrema fall av denna 

klassifikation, exempelvis när den avbildade framställs i en 

liggande och sexuellt tillgänglig position, men man kan även 

applicera the ritual of subordination på mindre extrema fall som syns i både figur 28 och 29. 

I figur 28 är mannen mer framåtlutad med både kropp och huvud än kvinnan, och tar heller 

inte lika stor plats med sitt kroppsspråk. Detta är markörer som gör att vi helhetsmässigt 

tolkar kvinnan som styrande i bilden och mannen som underordnad.  

Figur 29 utgör ett till exempel på temat, och här går relative size att applicera utifrån 

Goffmans (1979) klassifikationer gällande mannens framställning. Kvinnan i bilden syns här i 

en ledsagande roll där hon står längre fram i bild och håller i mannens hand på ett styrande 

sätt, hon ser dessutom ut att vara i rörelse och tar honom med sig dit hon vill. Just att 

kvinnan ledsagar mannen kan beskrivas utifrån ytterligare en klassifikation som Goffman 

(1979) har etablerat, nämligen function ranking. Denna klassifikation beskriver hur män ofta 

ses instruera eller leda kvinnor i situationer där kvinnor och män tillsammans figurerar i 

Figur 28 – Calvin Klein  
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bilder. Klassifikationen förklarar ytterligare att när kvinnor ses instruera män görs ofta detta 

i tradtionellt sett kvinnliga miljöer (exempelvis i hemmiljö). I figur 29 ser vi dock hur 

kvinnan leder mannen i mer fritidsmässig kontext, vilket går emot den definition Goffman 

(1979) talar om i function ranking-klassifikationen.  

Både mannen och kvinnan bär solgalsögon och ser ut 

att titta ut ur bilden, de är alltså båda passiva och har 

ingen interaktion med betraktaren. Mannen som 

figurerar i bilden är betydligt mindre än kvinnan och 

klassifikationen relative size går därför att applicera. 

Att män framställs som fysiskt mindre än kvinnor är 

enligt Goffman (1979) ovanligt, och i de fall som det 

sker är mannen allt som oftast i en socialt 

underordnad roll och betjänar kvinnan på något sätt. I figur 29 är förvisso kvinnan placerad 

närmre kameran än mannen vilket naturligt gör henne större, men avståndet mellan de båda 

kan inte vara allt för långt då de håller varandras händer. Skillnaden i storlek mellan de båda 

är markant, och tillsammans med kvinnans ledsagande roll är bilden ett exempel på en icke-

stereotyp framställning av både män och kvinnor i reklambilder. 

Den styrande kvinnan är ett tema som förekom i både de svenska och amerikanska 

livsstilsmagasin som vi analyserade reklambilder i. Reklambilderna (figur 28 & 29) som har 

presenterats i detta kapitel är hämtade från nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 28 – Nylon, utgåva från april, 2016. 

Figur 29 – Café, femte utgåvan, 2016. 

7.3.3. Det jämställda paret 

Det som är gemensamt för bilderna i det här temat är att det inte finns någon uppenbar 

maktskillnad mellan de män och kvinnor som figurerar i bilderna. Vi nämnde tidigare att 

reklambilder där män och kvinnor porträtterades tillsammans är ovanliga i både 

amerikanska och svenska tidskrifter, men de flesta bilder som framställde män och kvinnor 

tillsammans uppvisade ändå ett förhållande där antingen mannen eller kvinnan var 

dominant och styrande. Temat det jämställda paret innefattar istället de bilder där kvinnor 

och män framställs som neutrala och jämställda, något som endast förekom i svenska 

livsstilsmagasin. I det här kapitlet presenteras två bilder som exemplifierar detta tema.  

Figur 29 – Sunglass Hut  
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I figur 30 syns en man och en kvinna som står bredvid 

varandra i upprätta positioner, både mannen och kvinnan 

har en väldigt neutral kroppshållning med armarna 

hängandes bredvid kroppen. Betraktaren kommer in i bilden 

i ögonnivå eller något underifrån, och möts av en aktiv blick 

både från mannen och kvinnan. De båda är klädda i 

heltäckande vinterkläder och endast händerna är 

exponerade. Kvinnan är något mindre än mannen, men att 

applicera Goffmans (1979) klassifikation relative size är 

hårdraget eftersom att skillnaden är marginell och bilden i 

sin helhet framställer inte mannen i en överordnad position. 

I sin helhet utgör helt enkelt bilden en ovanligt neutral, jämställd och icke-stereotyp 

framställning av män och kvinnor tillsammans i reklambilder.  

Det andra exemplet på temat det jämställda paret syns i figur 31, och föreställer en man och 

kvinna som sitter tätt intill varandra på vad som ser ut att vara en brygga. Jämfört med 

bilden i figur 30 har modellerna i den här bilden ett mer aktivt och livligt kroppsspråk. 

Kvinnan i bilden sitter något ihopsjunken och lutar sig lätt mot mannens kropp, och hennes 

armar täcker delvis hennes egen kropp. Dessa markörer tillsammans med det att mannens 

ena arm hålls runt kvinnan gör att Goffmans (1979) klassifikation the ritual of subordination 

går att applicera, även om det är något vagt. Att kvinnan i sin kroppshållning är något 

underordnad vägs dock upp genom att hon – till skillnad från mannen – har en aktiv blick 

som möter betraktaren, och hon ser ut att 

vara klarsynt och närvarande. Mannen har 

istället en passiv blick som ser drömmande ut 

och är riktad ut ur bild. I sin helhet 

kommunicerar alltså inte bilden ett ojämnt 

maktförhållande, utan både kvinnan och 

mannen framställs i en naturlig kontext där de 

båda befinner sig i samma situation och på 

samma nivå i den sociala hierarkin.  

Det jämställda paret är ett tema som enbart förekom i de svenska livsstilsmagasin som vi 

analyserade reklambilder i. Reklambilderna (figur 30 & 31) som har presenterats i detta 

kapitel är hämtade från nedanstående tidningsupplagor.  

Figur 30 – Café, utgåva 9, 2016. 

Figur 31 – Café, utgåva 4, 2016. 

Figur 30 – Woolrich 

 

Figur 31 – Cavalet  
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8. Diskussion 

I detta kapitel kopplar vi studiens bakgrund, syfte och teoretiska utgångspunkter till de 

huvudsakliga resultat vi har kommit fram till i genomförandet av studien. Vi kommer även 

diskutera hur våra resultat förhåller sig till de resultat som har framkommit från tidigare 

forskning, och vad resultaten från vår studie kan bidra med till genusrelaterad forskning i 

stort. 

Denna studies huvudsakliga utgångspunkt var att undersöka ifall de underliggande 

resonemangen för Hofstedes maskulinitetsdimension var synlig utifrån sättet män och 

kvinnor framställs i svensk och amerikansk reklam. Detta undersökte vi genom att studera 

reklam i svenska och amerikanska livsstilsmagasin, för att se om det gick att hitta skiljaktiga 

tendenser i reklamens framställning av män och kvinnor i det feminina landet Sverige, 

jämfört med det maskulina landet USA.  

Studien bedrevs utifrån teoritraditionerna socialkonstruktionism och genusteori. Dessa två 

teoritraditioner var fundamentala för oss i genomförandet av studien, då de bidrog med en 

förståelse för hur olika sociala roller konstrueras och cementeras utifrån sättet exempelvis 

reklamen framställer män och kvinnor i olika stereotypa roller. Att ha en grundläggande 

förståelse för hur vi människor tillsammans – utifrån vår subjektiva världsåskådning – 

skapar föreställningar och gemensamma överenskommelser kring saker och ting, och hur 

dessa sedan förvandlas till vedertagna normer och ideal, var viktig i undersökandet av 

reklamens framställning av män och kvinnor i olika sociala roller. 

Att reklam har en inflytelserik och socialiserande makt är någonting som vi har diskuterat 

och belyst tidigare i denna uppsats. Reklamen betraktas ofta som ett fönster in i ett lands 

kultur, då den i mångt och mycket reflekterar kulturella ideal och normer i sättet den skildrar 

vissa fenomen, exempelvis synen på könsroller, eller genus (Pollay, 1986; Milner & Higgs, 

2004). Studiens ändamål var inte att undersöka hur reklamen i Sverige och USA antingen 

skapar eller assisterar i reproducerandet av genusbundna stereotyper. Studerandet av reklam 

i de två utvalda länderna var för oss endast ett medel för att helga det mål studien hade, och 

agerade som en strategi för att få en förståelse för hur MAS kan ge sig till uttryck, där valet att 

studera reklam föll sig naturligt då reklamen, som tidigare nämnt, ofta speglar kulturellt 

förankrade ideal och normer. 
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8.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka ifall Hofstedes MAS-dimension var tillförlitlig i 

reklamsammanhang, där den huvudsakliga frågeställningen var ifall det finns stereotypa eller 

icke-stereotypa konstruktioner av genus och kön i ett land med lågt MAS-värde (Sverige), 

som inte återfinns i ett land med högt MAS-värde (USA), eller vice versa. Resultaten av vår 

studie visar att det finns mer unika och icke-stereotypa konstruktioner av genus och kön i det 

feminina landet Sverige, som inte återfinns i det maskulina landet USA. Dessa resultat visar 

att Hofstedes MAS-dimension är tillförlitlig gällande fenomenet genuskonstruktion i 

reklambilder. Som med mycket annat fick vi inte fram resultat som entydigt pekade på att 

MAS stämmer, men vår helhetsbedömning av resultaten visar ändå att mycket av det som 

MAS talar om har bäring, och inom ramarna för vår studie har vi fått fram resultat som visar 

att det finns både skillnader och likheter i hur genus konstrueras, och således hur män och 

kvinnor framställs i reklambilder i Sverige och USA.  

För att utveckla vad vi menar med dessa skillnader och likheter presenterade vi i kapitel 7 

analys och resultat de teman som förekommer gällande hur kvinnor, män, samt kvinnor 

och män tillsammans, framställs i reklambilder. Många teman, som till exempel den 

objektifierade kvinnan och den framgångsrika mannen förekom i både svenska och 

amerikanska reklambilder, medan några teman endast fanns i reklambilder publicerade i 

svenska livsstilsmagasin. Vad innebär då detta utifrån studiens bakgrund och syfte? 

Utgångspunkten i vår studie var som sagt Geert Hofstedes MAS-dimension, som är en del i 

hans övergripande kulturdimensionsteori. Vad MAS-dimensionen innebär finns förklarat 

mer djupgående i kapitel 1.2 Hofstedes kulturdimensionsteori och 

maskulinitetsdimension, men kortfattad kan man säga att länder som har ett högre 

MAS-värde har en kultur med en mer maskulin värdegrund vilket i stora drag innebär mer 

traditionella och stereotypa sätt att se på vad som är manligt och kvinnligt. Mindre 

maskulina länder har istället en kultur som generellt sett tillåter bredare definitioner av vad 

som är manligt och kvinnligt (de Mooij & Hofstede, 2010). 

Hur MAS sedan ger sig till uttryck på länders olika kulturella arenor har studerats tidigare, 

och som vi påvisar i kapitel 4 tidigare forskning pekar många tidigare studiers resultat på 

att MAS är tillförlitligt när man jämfört exempelvis TV-reklam, tryckreklam eller digitala 

reklamkanaler i olika länder (Wiles et al, 1995; An & Kim, 2007; Stoica et al, 2011). Dessa 

studier har alla varit kvantitativa och syftat till att generalisera resultat gällande hur ofta en 

viss framställning förekommer, genom att titta på exempelvis hur ofta män eller kvinnor 

figurerade i professionella roller, eller hur ofta kvinnor stereotypiseras på olika sätt. Det går 

att dra paralleller mellan dessa studiers resultat och de resultat vi upptäckte i genomförandet 

av vår studie, exempelvis att objektifiering av kvinnor (och män) fortfarande förekommer. 
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I vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats, vilket gav oss möjligheten att mer 

djupgående undersöka hur konstruktionen av genus och framställningen av män och kvinnor 

faktiskt ser ut. Utav de totalt 12 teman vi hittade i reklamen vi undersökte fanns det tre som 

var unika för svenska reklambilder, dessa var den neutrala kvinnan, den feminina mannen 

och det jämställda paret. Dessa tre teman kan alla ses som icke-stereotypa och icke-

traditionella i reklamsammanhang, där den feminina mannen kanske är mest unik. Grau och 

Zotos (2016) påpekar att en förändring går att skönja gällande reklamens sätt att framställa 

framför allt män i mer normbrytande och feminina roller, vilket visar sig stämma överens 

med de reklambilder vi hittade inom temat den feminina mannen. Bilderna som ingår i 

temat den feminina mannen är alla tagna från svenska livsstilsmagasin, och det fanns inte 

någon reklambild i de amerikanska livsstilsmagasin vi undersökt som var i närheten av att 

tillhöra just det här temat. Detta gör temat unikt för reklambilder publicerade i svenska 

livsstilsmagasin, och att det var unikt just för det feminina landet Sverige ligger i linje med 

Hofstedes MAS-dimension. 

Att vi hittade mer icke-stereotypa konstruktioner i just svensk reklam går alltså att härleda 

till det faktum att Sverige är ett mer feminint land än USA, där liknande skiljaktiga tendenser 

gällande icke-stereotypa framställningar även har hittats i tidigare studier. Exempelvis fann 

Wiles et al (1995) i sin interkulturella jämförelsestudie mellan Sverige, Nederländerna och 

USA att amerikansk reklam mer än dubbelt så ofta skildrade män i professionella roller, samt 

att män ofta framställdes i mer dekorativa roller i svensk reklam. Medan Wiles et al (1995) 

mätte frekvensen i hur ofta män och kvinnor porträtterades i vissa sociala roller så finns ändå 

likartade mönster att hitta i vår studies resultat, trots att vi mer djupgående har undersökt 

hur män och kvinnor konstrueras i genusbundna roller, snarare än hur ofta män och kvinnor 

förekommer i olika roller. Vi fann som sagt mer icke-stereotypa konstruktioner av genus i 

den svenska reklam vi analyserade, och medan detta inte är resultat av samma art som de 

resultat Wiles et al (1995) hittade i sin studie, så ligger våra resultat trots allt i linje med 

Hofstedes MAS-dimension och den tidigare forskning som utförts med MAS som 

utgångspunkt. 

När vi talar om våra resultat i förhållande till tidigare forskning finns det ytterligare en 

intressant iakttagelse att diskutera. Flera tidigare studier visar nämligen att kvinnor – oftare 

än män – framställs i dekorativa och objektifierade roller (An & Kim, 2007; Wiles et al, 1995; 

Lidener, 2004; Döring & Pöschl, 2006). Ett intressant mönster som vi lade märke till, och 

som kan härledas till resultaten från dessa tidigare studier, är det att även om både män och 

kvinnor objektifieras i reklambilder så finns det en tydlig skillnad gällande i vilka 

sammanhang detta förekommer. Våra teman den objektifierade kvinnan och den 

objektifierade mannen har många likheter i det att både männen och kvinnorna är avbildade 
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i avklädda och ofta passiva roller, men i de fallen där just män objektifieras är det ofta mer 

motiverat utifrån den produkt som marknadsförs. Kvinnor i avklädda och passiva roller 

förekommer i produktkategorier där avsaknaden av kläder tycks omotiverad (se exempelvis 

figur 2 & 3, s. 35 & 36). I figur 3 syns en parfymreklam där kvinnan framställs som 

undergiven och är iklädd endast trosor, och i figur 2 – där avsändaren marknadsför 

multivitaminer – avbildas en helt passiv kvinna utifrån den manliga voyeuristiska 

betraktarblicken. Dessa bilder är representativa för det givna temats totala materialunderlag, 

och särskiljer sig från de bilder där män objektifieras, då objektifieringen av män förekom i 

reklambilder kopplade till mer motiverade produktkategorier, exempelvis underkläder eller 

badkläder (se till exempel Figur 15 & 16, s. 43 & 44). Huruvida det över huvud taget är 

motiverat att framställa vare sig män eller kvinnor som åtråvärda objekt kan diskuteras i sig, 

men vår studie visar att det är ett återkommande tema i reklambilder för båda könen, och att 

det ofta tycks finnas en svagare koppling till produktkategori när just kvinnor objektifieras. 

Vi hittade heller inte någon tydlig skillnad i hur objektifieringen ser ut i reklambilder från 

Sverige jämfört med USA, då både män och kvinnor förekommer i passiva och objektifierade 

roller i de båda länderna.  

Icke-stereotypa skildringar av just kvinnor var något som förekom i reklambilder från både 

svenska och amerikanska tidningar, temat kvinnor kan också är ett exempel på detta och är 

ett tema som utgjordes av reklambilder där kvinnor figurerade i typiskt mansdominerade 

roller. Dessa bilder ackompanjerades ofta av bildtexter som samspelade med de latenta 

budskap som förmedlades i reklambilderna, där reklamen syftade till att förmedla  budskap 

om att kvinnor också kan axla roller som traditionellt sett främst har dominerats av män. 

Detta tema har presenterats i kapitel 7.1.4 kvinnor kan också, där ett representativt urval 

reklambilder har presenterats för temat. Att icke-stereotypa konstruktioner av genus 

förekom även i amerikanska tidningar skulle möjligtvis kunna tala emot MAS, men de icke-

stereotypa teman vi hittade i de amerikanska livsstilsmagasinen var inte unika för enbart den 

amerikanska reklamen, utan hade också svenska motsvarigheter. Att en studie som våran 

skulle ha resultat som alla pekade åt samma håll är inte rimligt, och även om det förekom 

icke-stereotypa konstruktioner av genus även i amerkanska livsstilsmagasin, och stereotypa 

konstruktioner av genus även i svenska, så pekar våra resultat på att det finns fler olika icke-

stereotypa teman i reklambilder från svenska livsstilsmagasin än amerikanska. Med detta 

resultat som grund menar vi att Hofstedes MAS-dimension som perspektiv var tillförlitligt i 

den studie vi genomfört, hur väl den sedan stämmer i andra sammanhang kan vi inte säkert 

uttala oss om, men med tanke på vår studies utformning och detaljerat beskrivna 

tillvägagångssätt kan våra resultat tänkas vara överförbara. 
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8.2. Studiens bidrag till forskningsfältet 

Vi har i denna studie prövat tillförlitligheten i Hofstedes MAS-dimension i en komparativ 

fallstudie, där vi mer specifikt har undersökt hur MAS kan ge sig till uttryck i reklambilder 

publicerade i livsstilsmagasin i ett land med en feminin värdegrund jämfört med ett land med 

en maskulin värdegrund. Något som blir tydligt i vår forskningsöversikt är att många tidigare 

studier som haft en liknande utgångspunkt har använt sig av en kvantitativ metod, och för att 

på ett generaliserbart sätt kunna uttala sig om tillförlitligheten i MAS är det nödvändigt med 

just en kvantitativ metod. Med det sagt, var inte vår ambition att få fram statistiskt hållbar 

data som legitimerar eller förkastar MAS, utan att istället genom en kvalitativ ansats 

djupgående analysera hur män och kvinnor konstrueras i olika genusbundna roller i ett 

feminint och ett maskulint land, och härleda analysens resultat till ländernas MAS-värden för 

att se om det tycks finnas någon koppling. Detta kvalitativa element är någonting som har 

saknats i de tidigare studier vi har tagit del av, vilket gav oss incitament att genomföra en mer 

djupgående undersökning av genuskonstruktioner i reklamen i de två länderna vi valde ut. 

Vår studies kvalitativa ansats bidrar med en djupare förståelse för hur genusroller 

konstrueras i reklam, och vad dessa förmedlar för värderingar och ideal kring vad som är 

manligt och kvinnligt. Då reklamen har en inflytelserik makt är det möjligt att människor 

både medvetet och undermedvetet skapar sig uppfattningar om vad som är manligt och 

kvinnligt utifrån sättet reklamen framställer män och kvinnor i olika genusbundna roller 

(Wiles et al, 1995). Eriksson och Göthlund (2004) menar att media och reklam har ett 

tongivande inflytande när det kommer till människors identitetsskapande, vilket gör 

reklamen delaktig i skapandet och förmedlandet av olika genusidentiteter som vi människor 

identifierar oss med. 

Eftersom att vår studie kvalitativt har undersökt hur även män konstrueras i olika 

genusbundna roller i reklam har vi hittat nya fynd som inte har framkommit i tidigare 

studier. Det vi märkte i genomförandet av vår studie var att män förekom i mer homogena 

roller än kvinnor; trots det lyckades vi hitta en konstruktion av män som vi menar är 

anmärkningsvärd och normbrytande i många avseenden. Exempel på denna konstruktion 

finns redovisade i temat den feminina mannen, vilket är ett tema som innefattar icke-

stereotypa framställningar av män som inte har redovisats i den tidigare forskningen vi har 

tagit del av. 
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8.3. Förslag till vidare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen inom genus- och könsrepresentation i reklam har varit av 

kvantitativt slag, där man undersökt hur ofta män eller kvinnor representeras i olika roller, 

och det råder en viss mättnad på sådana studier, särskilt när det kommer till reklambilder i 

traditionella medier. Det skulle dock vara angeläget att utföra en kvantitativ studie där man 

jämför reklambilder i digitala medier från olika länder, men på grund av logistiska och 

metodologiska problem med en sådan studie överlåter vi den forskningsluckan till någon 

annan. De metodologiska problem vi talar om grundar sig i det att det är – när man som vi 

endast har möjlighet att befinna sig i ett land – problematiskt att undersöka reklambilder 

som är publicerade i digitala medier utanför landet man befinner sig i. Detta beror på att 

utländska webbsidor känner av att man har en IP-adress som i vårt fall tillhör Sverige, och 

reklamen anpassas då automatiskt för en svensk publik. Att reklamen anpassas innebär att 

reklambilder från ett svenskt varumärke som exempelvis ICA visas för oss trots att vi besöker 

en välkänd utländsk hemsida. Det finns avancerade tekniska lösningar för att försöka kringgå 

detta problem, men det skulle i vårt fall oundvikligen påverka studiens validitet. 

Ytterligare uppslag för vidare forskning skulle vara att enbart analysera framställningen av 

män i medie- och reklamsammanhang. Mycket av den tidigare forskningen som har bedrivits 

inom området genusforskning har haft ett tydligt fokus på just framställningen av kvinnor i 

reklam, och mycket data och information finns därmed på hur kvinnor framställs i olika 

roller. Det råder däremot brist på forskning som undersöker hur män framställs i olika roller, 

och det skulle vara intressant med forskning som leder till mer praktiska modeller som kan 

appliceras på framställningen av män i olika stereotypa roller, ungefär som 

modellerna/klassifikationerna Goffman (1979) kunde etablera utifrån sin studie GA. Vi 

märkte nämligen i vårt förarbete att det inte fanns några tidigare handfasta modeller att 

förhålla sig till i studerandet av män i reklam, vilket gjorde tolkningsarbetet svårare i vissa 

avseenden. 

Ett annat intressant uppslag till vidare forskning hade varit att studera sändarperspektivet i 

reklam, där man intervjuar reklamskapare för att få inblick i hur de resonerar i skapandet av 

reklam som skildrar män och/eller kvinnor i olika roller. 
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Bilaga 1 – analysschema 

Denotativ nivå: 

Vad framställer reklambilden på ett manifest plan, för det blotta ögat? Fokusera specifikt på 

nedanstående markörer och beskriv ingående vad som framgår i bilden. 

 Styling – klädsel och hudexponering 

 Kroppspositionering och/eller gester, blickar och kameravinklar 

 Eventuellt samspel mellan de avbildade 

 Interaktion mellan de avbildade och oss som betraktare 

 Miljö och kontext 

 Eventuell bildtext som samspelar med bilden 

Konnotativ nivå: 

Koppla – utifrån den denotativa beskrivningen som gjorts – det som har antecknats till vad 

som konnotativt går att utläsa med hjälp av vår teoretiska ram och metod. 

Interaktion (kameravinklar/perspektiv/blickar) 

Kameravinklar/perspektiv (Kress & van Leeuwen, 2006): 

 Hög (vertikal vinkel) = betraktaren har makt 

 Låg (vertikal vinkel) = den/de avbildade har makt 

 Ögonnivå (vertikal vinkel) = jämställd makt mellan betraktare och den/de avbildade 

 Sned (horisontell vinkel) = den/de avbildade upplevs ha lägre status för betraktaren 

 

Blickar (Eriksson & Göthlund, 2004; Göthlund, 2003; Mulvey, 1975; Bal, 1996): 

 Aktiv blick = den/de avbildade möter betraktarens blick (subjekt och har makt) 

 Passiv blick = den/de avbildade möter inte betraktarens blick (objekt och är maktlös) 

 Avväpnad blick = den/de avbildade har stängda ögon, bortvänd blick eller ”avhugget 

huvud” 

 The male gaze = den manliga betraktarblickens objektifierande av kvinnor i olika 

typer av bilder. Avväpnar den kvinnliga blicken och gör henne tillgänglig för lustfylld 

observation. 

 The glance = en engagerad och medveten blickposition som etablerar ett jämställt 

maktförhållande mellan den/de avbildade och betraktaren. 

 Come on look = den/de avbildade är aktiv/a och inbjudande med sin blick, den 

manliga betraktarblicken är dock fortfarande närvarande, och den/de avbildade 

objektifieras och förblir maktlös/a. 

 

För klassifikationer av kroppsspråk se Goffman (1979) och Kang (1997). 
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Bilaga 2 – sammanställning av bildanalyser 

Hämtas från http://tinyurl.com/h4kzk6z, för andra filformat än .xlsx, kontakta 

uppsatsförfattarna. 

 

http://tinyurl.com/h4kzk6z

