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Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med 

anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i 

samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka 

diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av 

homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från 

framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”.  

 

Sex olika reklamfilmer som har visats i svensk TV under olika perioder mellan år 2012-2016 

har analyserats. Studiens teoretiska ramverk utgörs av representationsteori, queerteori samt 

multimodal kritisk diskursanalys, förkortat MCDA. Analysarbetet grundas på MCDA som 

metod. Olika analysbegrepp inom metoden har använts för att utforma ett analysschema som 

möjliggjort analysen av materialet. Studiens resultat har delats upp i fem olika diskursiva 

teman. De teman som framkommit är heterosexualitet som norm, handling som bygger på 

homosexualitet, bred representation, homosexualitet lämnas okommenterat och frånvaro 

av stereotyper. Den främsta slutsatsen i studien är att heteronormen genomsyrar TV-reklam 

där homosexualitet framställs. Utöver detta visar studiens teman på att det inte finns några 

specifika stereotyper av homosexuella personer i reklamfilmerna, att homosexualitet i vissa 

fall används som något centralt i reklamfilmen och något som för handlingen framåt. Det 

förekommer även reklamfilmer när homosexualitet gestaltas, men lämnas helt 

okommenterat. 
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ABSTRACT 

Author(s): Sophia Kristensson and Emma Olsson 

Title and subtitle (English): “Today Kjell is living with Britt-Marie”. A critical discourse 

analysis of the portrayal of homosexuality in television commercials 

Language: Swedish 

Pages: 54 

 

The purpose of this study is to examine how homosexuality is portrayed in Swedish television 

commercials. This because of media’s ability to influence their audience along with the 

heteronorm in society. A couple of questions have been formulated in order to fulfil the 

purpose of the study: “What discursive themes emerge in the results and what they say about 

the portraiture of homosexuality in TV commercials?” and ”Does the portraiture of 

homosexuality differ from the portraiture of heterosexuality, and if so, how?”. 

 

Six different television commercials that have been shown in Swedish television during the 

last five years have been analyzed. The theoretical framework of the study consists of 

representation theory, queer theory and multimodal critical discourse analysis, abbreviated 

MCDA. The analysis is based on the method MCDA. Different concepts of analysis within the 

method has been used to enable an analysis of the gathered material. The result of the study 

has been divided into five different thematic discourses. The thematic discourses are 

heterosexuality as a norm, story based on homosexuality, broad representation, 

homosexuality left uncommented and absence of stereotypes. The main conclusion of the 

study is that the heteronorm permeates television commercials where homosexuality is 

portrayed. In addition, the themes of this study shows that there are no specific stereotypes 

of homosexual people in the commercials, that homosexuality in some cases is used as 

something central in the commercial and something that furthers the plot. There is also 

commercials that portrays homosexuality, but without commenting on it. 
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1. Inledning 

Medier har stora möjligheter att påverka sin publik, de bidrar till vilka frågor som ska lyftas 

och som ska därigenom ska anses vara viktiga. De har utöver detta även möjlighet att påverka 

hur publiken tänker kring dessa frågor (Strömbäck, 2009). Detta betyder att medier kan 

påverka människors åsikter och till viss del forma hur människor ser verkligheten. Jesper 

Strömbäck (2009) menar på att medier ska skildra verkligheten och att det därför är viktigt 

att medier visar en bild som stämmer överens med hur verkligheten faktiskt ser ut. Det 

innebär bland annat att se till att olika grupper i samhället representeras, som till exempel 

människor med olika etnicitet eller sexuella läggningar (Strömbäck, 2009). Många grupper, 

som exempelvis kvinnor, arbetare, etniska och språkliga minoriteter samt homosexuella, har 

i olika länder och i olika tider blivit underrepresenterade i mediers framställning av 

befolkningen (Gripsrud, 2011). Genom olika formuleringar och värderingar kan medier välja 

att gestalta något eller någon på ett specifikt sätt, de har alltså en stor makt kring hur de 

väljer att göra representationer (Strömbäck, 2009). 

 

En viktig del inom ämnet representation är begreppet normer, vilket är de oskrivna regler 

som styr människors handlande. Tiina Rosenberg (2002) förklarar att normen som berör 

sexualitet, det vill säga heteronormen, innebär att det förväntade och normala i samhället är 

att vara heterosexuell och att alla sexualiteter som går utanför detta samlevnadssätt är något 

som avviker från det normala. Denna norm bygger upp strukturer som bidrar till en obalans i 

samhället, där exempelvis homosexualitet ses som en avvikelse. Eftersom medier har en 

möjlighet att påverka människors tankesätt och hur de ser på verkligheten, har medier även 

makt gällande att antingen upprätthålla heteronormen i sin representation eller att rasera 

den (Rosenberg, 2002). 

 

Med avstamp i den obalans, som enligt Rosenberg (2002) skapas på grund av heteronormen, 

tillsammans med mediers möjligheter till påverkan vill vi undersöka hur medier använder sin 

makt gällande just representation. Hur skildras homosexualitet i medier? För att undersöka 

detta ämnar vårt arbete därför att studera hur homosexualitet gestaltas i svensk TV-reklam.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel förklaras olika begrepp och företeelser som förekommer vidare i uppsatsen. 

Förklaringar av samhälleliga normer, närmare bestämt heteronormen, mediers påverkan på 

publiken samt en distinktion mellan genus och kön presenteras för att ge läsaren en grund i 

läsningen av uppsatsen. 

 

2.1. Normer 

Enligt Baier och Svensson (2009) är samhälleliga normer de oskrivna regler och 

förväntningar samhället har som styr människors handlande. Normer styr exempelvis våra 

beteenden kring hur vi ska uppföra oss eller hur vi ska utföra någonting. Bland samhällets 

strukturer finns även normer kring kön och genus, till exempel  hur en “man “ eller hur en 

“kvinna” ska vara och bete sig samt hur relationen mellan dem ska se ut. Det finns normer 

om hur ett idealiskt par ska se ut och dessa normer utövar ett inflytande på människors 

vardagliga liv och är därigenom handlingsanvisningar för dem. Normer påverkar alltså 

människors beteende och deras tankar kring vad som är rätt och fel. Normer distribuerar 

även makt på det sättet att om en person bryter en norm blir den personen ofta tvungen att ta 

de sociala konsekvenser som blir följden av det (Baier & Svensson, 2009). 

 

2.1.1. Heteronorm 

En av dessa socialt konstruerade normer är den så kallade heteronormen. Rosenberg (2002) 

förklarar heteronormen som de strukturer som har gjort heterosexualitet till det förväntade 

sättet att leva i samhället. Det som går utanför heteronormen, till exempel homosexualitet, 

ses därför som avvikande och blir därmed något som ständigt måste förklaras. Dessa normer 

kring sexualitet skapar en obalans i samhället. Det som faller inom samhällets normer får en 

kulturell dominans och det som avviker från normerna förminskas. Detta kan i medier ta sitt 

uttryck genom exempelvis sådant som stereotypisering, exkludering samt till och med 

osynliggörande (Rosenberg, 2002). 

 

2.2. Stereotyp 

Ett viktigt begrepp i den här studien är begreppet “stereotyp”. Hall (1997) förklarar att 

“stereotypiserad” betyder att något reduceras till några väsentligheter som fastställs i naturen 

genom några förenklade egenskaper. Människor tillskrivs det vill säga olika egenskaper som 

gör dem lättare för andra människor att förstå. Detta görs till exempel genom att överdriva 
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olika egenskaper eller genom att förenkla dem. Vi associerar till exempel vissa egenskaper 

med kvinnor och vissa med män, det finns alltså stereotyper för hur kvinnor respektive män 

ska vara och hur de ska bete sig. Dessa stereotyper skapar i sin tur normer och gör att vi 

kategoriserar människor samt upprätthåller den sociala ordningen. Liksom normer skapar 

stereotypisering ett “vi” och ett “de” och gör det möjligt att skilja på det som i samhället anses 

vara det normala och det som anses avvika från det normala (Hall, 1997). 

 

2.3. Representation 

När man talar om begreppet representation i medieforskning syftar man till framställningen 

av fiktiva eller verkliga fenomen. Detta handlar i sin tur om att texter, bilder och ljud står för 

något annat än sig själva. Representation är en slags konstruktion av det som framställs, inte 

en exakt återspegling av det. I mediers framställningen av verkligheten är det inte säkert att 

alla identiteter eller grupper som finns i samhället representeras, eller att de representeras på 

ett helt rättvist sätt (Gripsrud, 2011). 

 

Representation anses vara en så pass viktig samhällsfråga att det har införts begränsningar i 

den grundlagsbestämda yttrandefriheten när det gäller hur vissa grupper får framställas 

offentligt. Det finns till exempel förbud mot reklam som är könsdiskriminerande och förbud 

mot att yttra sig på ett nedlåtande sätt om människor på grund av till exempel deras etniska 

bakgrund eller på grund av deras sexuella läggning (Gripsrud, 2011). 

 

2.4. Homosexualitet och queer 

Hur homosexualitet har framställts i medier har sett väldigt olika ut historiskt. Svante 

Norrhem (2001) skriver om homosexualitet i medier, framför allt i press. Under 40- och 50-

talet nämndes homosexualitet i press, men det förekom i princip aldrig att öppet 

homosexuella människor fick möjligheten att själva yttra sig i medier. Under den här tiden 

försökte man finna syndabockar för att konkretisera det som upplevdes som hotfullt i 

samhället. Den manliga heterosexualiteten lyftes fram för att bevara och stabilisera ett 

samhälle som tycktes vara osäkert och på väg att upplösas. Allmänhetens attityder gentemot 

homosexualitet och sättet som man skrev om homosexuella i tidningar upplevdes som 

skrämmande för de med homosexuell läggning i samhället. Först vid 60- och 70-talet kunde 

man börja se en något förändrad attityd och år 1973 uttalade riksdagen att homosexuell 

samlevnad är en från samhällets synpunkt fullt accepterad samlevnadsform.  
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2.4.1. Begreppet queer 

Ett centralt begrepp för denna studie är begreppet queer. Enligt Martin Berg och Jan 

Wickman (2010) användes begreppet för första gången i politiska sammanhang år 1990 i 

New York. Det var i samband med den årliga Prideparaden då en aktivistgrupp kallad Queer 

Nation delade ut ett flygblad med rubriken “Queers read this: I hate straights”. Detta flygblad 

kritiserade det heterosexuella samhället och dess konsekventa åsidosättande av 

homosexuella individers rättigheter och möjlighet till självförverkligande. Queer Nation och 

dess syn på queerbegreppet kom att ligga till grund för queerteorin som är en del av denna 

studiens teoretiska ramverk. Queerbegreppet är ett mycket brett begrepp med flera 

betydelser, det handlar inte bara om ett teoretiskt perspektiv utan även till stor del om 

politisk position. I grunden handlar det dock om ett ifrågasättande av normer kring kön och 

sexualitet, främst ett ifrågasättande av heteronormen. Begreppet queer är centralt inom 

queerteorin, som alltså kommer att utvecklas under uppsatsens teorikapitel.  

 

2.4.2. Genus och kön 

I vår studie har vi valt att göra en distinktion mellan begreppet kön och begreppet genus. 

Gunilla Jarlbro (2006) skiljer på dessa begrepp genom att definiera kön som något biologiskt 

och genus som en kulturell tolkning av biologiska skillnader mellan män och kvinnor. I och 

med att det kan vara svårt att avgöra vilket kön personerna i reklamfilmerna har, kommer vi 

att se mer till genus i vår analys. Vi utgår alltså från dessa tolkningar över vem som ses som 

“man” och vem som ses som “kvinna”. För att vi ska kunna säga om personer i vissa av dessa 

reklamfilmer är homosexuella måste vi bedöma dem som män eller kvinnor och gör 

följaktligen detta utifrån den godtyckliga definitionen som figurerar i samhället av man 

respektive kvinna. Denna tolkning är således nödvändig att göra för att kunna utföra den 

ämnade studien. 

 

2.5. Mediers påverkan på publiken 

Strömbäck (2009) förklarar i sin bok Makt, medier och samhälle hur människor påverkas av 

medier samt hur mediers makt har förändrats under åren. Synen på mediers effekter har sett 

ut på många olika sätt rent historiskt. Människors syn på medier har hängt samman med 

förändringar i politik och samhälle. Mellan slutet av 1940-talet till början av 1970-talet sågs 

medierna exempelvis som “maktlösa”. Detta hade sin bakgrund i att man bland annat tog 

fram många nya teorier om människors åsikter och beteenden under den här tiden. 

Samhällsförändringar och instabilitet under 1970-talet förändrade sedan synen på medier 

och deras påverkan från “maktlösa medier” till “mäktiga medier”. Teorier som bidrog till 
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detta var dagordningsteorin, teorin om tystnadsspiralen och kultivationsteorin. Något som 

också bidrog till den förändrade synen på medier var spridningen av TV. I takt med att 

människor tittade mer och mer på TV blev det svårare att själv selektera och ha kontroll över 

den information man tog in. Detta öppnade därmed upp för nya påverkningsmöjligheter från 

mediers sida.  

 

Strömbäck (2009) förklarar vidare att TV som medium har en stark påverkanskraft då det är 

ett medium som kombinerar ljud, bild och verbalt innehåll. Medier idag kan utöva avsevärd 

makt över sin publik och de har möjlighet att påverka människors tankeprocesser, 

perceptioner, attityder, åsikter och beteenden. Det faktum att vi människor är beroende av 

att få information bidrar till makten som medier har. Medier har en dagordningsmakt på det 

sättet att de kan påverka vilka frågor som människor anser vara viktiga. En anledning till att 

medier har den makten är eftersom människor inte har möjligheten att själva undersöka 

vilka frågor som är viktigast hela tiden, medier behövs så att de ska kunna göra det urvalet. 

Det betyder med andra ord att de frågor som medier fokuserar på och ger mycket 

uppmärksamhet är de frågor som människor sedan själva anser vara mest viktiga och 

relevanta.  

 

Strömbäck (2009) skriver även om att medier inte bara har möjlighet att påverka vilka frågor 

människor tycker är viktiga, utan även hur vi tänker kring dessa frågor. Detta kan ta sig 

uttryck genom att de gestaltar något på ett specifikt sätt, genom att till exempel använda 

vissa formuleringar, förklaringar eller värderingar. Här kan man exempelvis tala om TV och 

dess påverkningskraft. Även om det finns en stor variation av vad som visas på alla olika TV-

kanaler, kan man ändå se teman i hur det som visas på TV porträtterar verkligheten på ett 

riktat sätt. Detta påverkar människors syn på verkligheten och bygger därmed upp 

gemensamma referensramar för människor (Strömbäck, 2009). 

 

Vi möts ständigt av ett enormt flöde av information från vår omvärld, i form av till exempel 

det vi ser, känner och hör, och därför även de olika medierna vi exponeras för. All denna 

information måste på något sätt hanteras. Undermedvetet selekterar hjärnan därför bort en 

stor del av all information som når oss. I och med att vi selekterar bort information som inte 

upplevs relevant för oss, kan medierna sköta en del av selekteringen och förenkla 

informationen åt oss. För att reducera informationsmängden och fånga publikens 

uppmärksamhet använder sig medier av olika berättartekniker. Några exempel på dessa 

berättartekniker är tillspetsning, förenkling, konkretion, personifiering och stereotypisering 

(Strömbäck, 2009).  
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2.6. TV och TV-reklam 

Reklamens huvudsyfte är att få mottagarna att konsumera en produkt eller en tjänst, men 

reklam kan också frambringa en acceptans hos sin publik av de sociala värdeföreställningar 

eller myter som reklamen skildrar (Bignell, 1997). Reklam har möjlighet att antingen 

förändra attityder eller bekräfta och förstärka redan befintliga attityder. Reklam har 

möjlighet att förmedla budskap gällande hur dess publik ska se sig själva och hur de ska se 

sin omgivning. Detta betyder att reklam kan påverka personers syn på sin identitet eller 

synen på vad som exempelvis är vackert eller fult (Thelander, 2002). Majoriteten av 

reklamfilmerna som visas på TV är cirka 30 sekunder långa. Reklamfilmernas utformande 

påverkas starkt då sändaren inom denna korta tidsram ska förmedla sitt budskap som i sin 

tur ska påverka tittaren på något sätt (Haglöf, 1994). 
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3. Syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet presenteras problemformuleringen som är kärnan i studien och som 

förklarar varför studien är relevant att genomföra. Dessutom presenteras studiens syfte samt 

de frågeställningar som formulerats för att göra det möjligt att uppfylla studiens syfte. 

 

3.1. Problemformulering 

Det finns många olika normer i samhället som fungerar som riktlinjer för hur människor ska 

agera. Heteronormen är den norm som antyder att heterosexualitet är det förväntade sättet 

att leva i samhället. I och med att heterosexualitet ses som normen i samhället, blir därför allt 

det som faller utanför den ramen något som avviker från det normala och därigenom 

någonting som ständigt måste förklaras. På grund av att dessa normer kring sexualitet finns, 

skapas särskilda strukturer som i sin tur skapar en obalans i samhället (Rosenberg, 2002).  

 

Medier påverkar publikens syn på verkligheten eftersom de har en stor makt när det handlar 

om vilken bild av verkligheten de väljer att visa (Strömbäck, 2009). De språkval som görs i 

rapporteringen av medier är avgörande för sättet som verkligheten framställs på. Denna 

makt som medier har utövas alltså genom olika diskurser som baseras på underliggande 

budskap, värderingar och åsikter (Hansen & Machin, 2012).  

 

I och med obalansen i samhället när det gäller heteronormen och mediers möjligheter att 

påverka publiken, anser vi det vara intressant och relevant att undersöka hur media förhåller 

sig till något som avviker från heteronormen. Det avvikande blir i detta fall homosexualitet 

och det valda mediet är TV-reklam. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Med 

detta syfte vill vi bringa ny kunskap gällande framställningen av homosexualitet i medier. 

 

3.3. Frågeställningar 

● Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen 

av homosexualitet i TV-reklam? 

● Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet 

och i så fall hur?  
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4. Tidigare forskning 

Det har gjorts en hel del forskning kring genus generellt i TV och reklam, hur män och 

kvinnor samt relationen mellan dem framställs. Det har gjorts mindre forskning kring hur 

olika sexuella läggningar framställs i dessa sammanhang. Dessutom finns det måttlig 

forskning om hur det ser ut inom just den svenska marknaden inom detta område. Denna typ 

av forskning är alltid aktuell, eftersom det hela tiden sker förändringar både i reklam och i 

samhället. Vad som visas i reklam och hur vi ser på olika saker i samhället förändras och 

utvecklas. Om man ser till forskning inom ämnet queer, genus och feminism, finns det 

många olika studier som berör detta då detta ämne kan behandlas i flera olika sammanhang. 

Ämnet TV-reklam är något snävare och det finns inte forskning i samma utsträckning om 

detta. I detta kapitel presenteras ett antal olika studier som gjorts inom det beskrivna 

forskningsfältet, och som därmed på flera sätt ligger till grund för vår egen studie.  

 

4.1. Queer, genus och feminism 

McInroy och Craig (2016) har i studien Perspectives of LGBTQ emerging adults on the 

depiction and impact of LGBTQ media representation gjort en undersökning av hur HBTQ-

personer skildras i traditionella och moderna medier i USA. De har intervjuat personer 

mellan 18 och 20 år som identifierar sig som HBTQ-personer för att få reda på hur dessa 

personer uppfattar framställningen av HBTQ-personer. Resultatet visar att 

intervjupersonerna upplever att de stereotypiseras i både traditionella och moderna medier. 

Studiens slutsats visar på att avbildningen av HBTQ-personer är stereotypisk, dock 

understryker McInroy och Craig (2016) att det är positivt att HBTQ-personer trots detta 

faktiskt synliggörs i reklam idag. 

 

I Emma Sahlmans (2005) undersökning Hallå hela pressen!: Hur hbt-världen beskrivs i 

media 2000-2005, som är en del i boken Kärlekens pris: En antologi om homofobi och 

heteronormativitet, undersöks homosexualitet i dagspress i början av 2000-talet. 

Undersökningen bygger främst på artiklar från år 2000 fram till år 2005 och artiklar ur 

RFSL:s arkiv. En problematik som Sahlman upptäckt och lagt mycket fokus vid i sitt arbete 

är hur journalister på många sätt inte lyckas med sitt uppdrag som går ut på att spegla 

verkligheten gällande HBT-personer, det vill säga homo-, bi- och transpersoner. Sahlman 

skriver bland annat om att det, gällande icke-heterosexuella människor, oftast är 

homosexuella män som skildras i dagspress. Homosexuella kvinnor nämns sällan och när de 

väl nämns är det oftast i samband med frågor som berör barn och en önskan om att i 

framtiden skaffa barn. Bisexuella utelämnas helt och hållet förutom när just HBT-begreppet 
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förklaras. Förekomsten av transpersoner är så gott som obefintlig, förklarar Sahlman. I 

texten presenteras även att journalister ofta saknar finkänslighet och etik när de rapporterar 

om brott som rör HBT-personer. Journalister ska inte framhäva berörda personers kön, 

nationalitet, yrke, politiska tillhörighet, religiösa åskådning eller sexuella läggning om det 

saknar betydelse i sammanhanget. 

 

Dessa studier visar på en problematik gällande framställningen av olika sexualiteter som går 

emot heteronormen. Acceptansen av det som avviker från heteronormen växer, men det är 

fortfarande inte helt jämställt mellan heterosexuella och icke-heterosexuella människor i 

samhället. Homosexuella män och kvinnor representeras till viss del i medier, men de 

representeras olika mycket och i olika sammanhang. Övriga sexuella läggningar, som 

exempelvis bisexualitet skrivs det i princip ingenting om. 

 

4.2. Representation och presentation i reklam 

Ser man till forskning kring representation och presentation av genus och homosexualitet i 

reklam finner man bland annat Natalie J. MacKay and Katherine Covells (1997) studie som 

visar på ett samband mellan bilder på kvinnor i tryckt reklam och sexuella attityder hos 

personer i samhället. Studien baserades på en receptionsanalys där män och kvinnor fick ge 

respons på olika typer av reklambilder. Då tidigare forskning visat att könsrepresentation i 

medier kan påverka människors attityder och beteenden ville MacKay och Covell undersöka 

hur människor påverkas av det de ser. Resultatet visar att reklamannonser där kvinnor ses 

som objekt uppmuntrar negativa sexuella attityder och att dessa bilder påverkar acceptansen 

för feminismen och kvinnorörelsen. Vidare diskuteras det i studien att det bör ske en 

förändring i exponeringen av dessa annonser för att öka jämställdheten och för att minska 

sexuella övergrepp.  

 

Kendra Fowler och Veronica Thomas (2015) har i sin studie A content analysis of male roles 

in television advertising: Do traditional roles still hold? undersökt hur män framställs i TV-

reklam i USA. De gjorde en innehållsanalys och jämförde reklamfilmer från 2003 och 2008 

och märkte att det skett en förändring. Män tenderade bland annat att framställas som 

huvudkaraktären oftare år 2003 än år 2008. Studien visade även på att reklam tydligt 

influerar vår syn på kroppsideal och könsroller, vilket pekar på hur stark mediers 

påverkningskraft på publiken är.  

 

Enligt Gunilla Jarlbro (2006) kan reklam framhålla eller dölja vissa samhällsförhållanden 

och därmed vara en missvisande spegel av vissa fenomen i samhället. Reklam går ut på att 
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övertala mottagaren till att köpa något eller att göra något och all övertalning bygger på att 

man framhäver vissa saker förhållanden och döljer vissa. Det finns studier som visar att 

reklam i vissa avseenden följt och förstärkt samhällsutvecklingen, men att den också på flera 

håll har haft en återhållande effekt.  

 

Diskussionen om huruvida reklamen speglar samhällsutvecklingen i stort eller 

har en konserverande effekt är alltså inte avslutad och har inte heller ett 

entydigt svar. Beträffande hur kvinnor respektive män framställs i 

reklamvärlden kan man däremot se på empiriska resultat i samma riktning, 

dvs. såväl tryckta annonser som tv-reklam representerar en traditionell syn 

på femininitet respektive maskulinitet. (Jarlbro, 2006, s. 122) 

 

En studie som har undersökt språket i reklam är Einar Korpus (2008) doktorsavhandling 

Reklamiska , där huvudmaterialet som Korpus har studerat består av annonser som belönats 

med reklampriset Guldägget mellan åren 1975 och 2007. Hans avhandling har två syften: att 

undersöka språket och strukturen i annonser, genom att se till både språk-, bild- och 

layoutmässig uppbyggnad, samt att undersöka konstans och förändringar i annonserna. 

Resultaten visar att det fanns en stor variation bland de undersökta annonserna, de kan 

innehålla många ord eller få ord, bygga på samspel mellan ord och bild samt vara mer eller 

mindre underhållande. Variationen beror mycket på dels annonsens utveckling, hans studie 

visar att det skett stora förändringar i reklamspråk under den period han har studerat, och 

dels på vilken produkt som annonseras. Studien pekar också på att annonser är tydligt 

vinklade och ensidiga. Det specifika syftet med annonsen gör den mer eller mindre olik 

verkligheten. 

 

Studierna som nämnts ovan visar på att det skett förändringar i reklam och i hur personer 

framställs i reklam, men att det bör fortsätta ske förändringar för att reklam ska representera 

personer och grupper på ett helt rättvist och jämställt sätt. Somliga av dessa studier tar även 

upp det faktum att reklam går ut på att sälja, snarare än att visa en exakt spegling av 

verkligheten. Reklamer blir något vinklade i och med att deras syfte är att sälja eller 

marknadsföra en produkt eller tjänst. Stor del av den tidigare forskningen visar på att vi som 

mottagare påverkas av det vi ser i reklam. Reklam influerar vår syn på olika företeelser och 

fenomen i samhället.  

 

4.3. Vårt bidrag 

Den tidigare forskningen som har presenterats i det här kapitlet visar på att det har gjorts en 

del forskning inom de olika ämnen som vår studie kommer att beröra. Vi kan hitta flera 



16 
 

studier som berör genus, queer, representation och presentation samt studier som berör 

reklam och TV. Vårt bidrag till forskningsfältet blir med detta arbete en aktuell studie som 

undersöker hur det ser ut på just den svenska marknaden inom dessa ämnen. Det som gör 

vår studie relevant som bidrag inom detta forskningsfält är att den undersöker hur det ser ut 

gällande sexuella läggningar, mer specifikt homosexualitet, något som det än så länge inte 

forskats om i stor omfattning. Sahlmans studie Hallå hela pressen! – Hur hbt-världen 

beskrivs i media 2000-2005 påminner till viss grad om studien vi ämnar att göra, men till 

skillnad från Sahlmans studie undersöker vår studie endast homosexualitet och 

framställningen av detta i svensk TV-reklam. Sahlmans studie tar upp flera olika sexuella 

läggningar och undersöker endast förekomsten av dessa i dagspress, studien behandlar 

dessutom medietexter producerade under tidigt 2000-tal.  

 

Förslag till fortsatt forskning inom fältet samt nya frågor som vårt arbete ger upphov till 

kommer att presenteras längre fram i uppsatsen i det avslutande kapitlet Slutdiskussion.  
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5. Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bas som vi kommer att utgå ifrån i vår uppsats. Vi 

har valt att utgå ifrån tre olika teorier som går i linje med vår studie. Teorierna vi har valt att 

använda oss av är queerteori, Stuart Halls teori om representation samt MCDA som teori. 

Dessa teorier kommer på olika sätt lägga grunden till det perspektiv som kommer att utforma 

vår analys.  

 

5.1. Queerteori 

I flera år har en omfattande mängd teori, aktivism och annan litteratur gått under rubriken 

queer och queerteori (Rosenberg, 2002). En förenklad förklaring av vad queerteori innebär 

är att det är en teori om kön och könsidentitet. Teorin består av ett antal olika perspektiv som 

på olika sätt berör kultur, samhälle och identitet. Normalitet och avvikelse är ämnen som är 

centrala i samtliga perspektiv inom den här teorin. Vad som i samhället anses som normalt 

ifrågasätts av teoretiker inom queerteori och teorin diskuterar även hur normer tar sin form 

samt hur de fungerar i samhället. Speciellt intressant för queerteoretiker är 

heteronormativiteten. Queerteorin betraktar sådant som olika sexualiteter och kultur som 

socialt, historiskt och geografiskt konstruerat (Ambjörnsson, 2006). 

 

Judith Butler är en av de främsta teoretikerna inom queerteori och feminism. Hennes 

forskning har berört feministisk teori och sexualitetsstudier. I boken Genustrubbel: 

Feminism och identitetens subversion för Butler fram sina tankar kring teorin som legat till 

grund för mycket annan feministisk forskning. Butler ifrågasätter bland annat uppdelningen 

mellan begreppen kön och genus som är vanlig att göra inom feministisk teori och menar 

istället att kön och dess innebörd snarare är ett resultat av genus. Hon menar alltså att även 

det biologiska könet bör ses som något diskursivt skapat. Butler ifrågasätter i sin forskning 

även den heteronormativa bilden av maskulinitet och femininitet. Hon menar att kön och 

sexualitet får sin betydelse genom kultur och språk, det är alltså något som ständigt 

konstrueras genom tal och handlingar. Butler talar även mycket om den heterosexuella 

matrisen, som alltså reproducerar begreppen man och kvinna som naturliga samt som 

motsatser till varandra, och som därigenom reproducerar heterosexualitet som något 

normativt (Butler, 2007). 
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5.1.1. Heteronormativitet 

En av queerteorins mest centrala ansatser handlar om en kritisk syn gentemot 

heteronormativiteten. Denna norm syftar på de strukturer som bidrar till upprätthållelsen av 

heterosexualitet som det mest naturliga och önskvärda sättet att leva i samhället. Andra 

sexualiteter, som till exempel homosexualitet, ses därmed som en avvikelse från det 

normativa. Genom queerteorin ifrågasätter och problematiserar man heterosexualitet som 

norm, det ses det vill säga som något problematiskt (Ambjörnsson, 2006). Rosenberg (2002) 

definierar i sin bok Queerfeministisk Agenda heteronormativitet på följande vis: 

 

Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och 

att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet 

heteronormativitet åsyftas i forskningssammanhang de institutioner, 

strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som 

något enhetligt, naturligt och allomfattande. Heteronormativitet grundar sig 

på synen på binär könsuppfattning och en hegemonisk heterosexuell norm. 

(Rosenberg, 2006, s. 100) 

 

Med normer skapas en uppdelning i “vi” och “dem” där normen, i det här fallet 

heterosexualitet, ses som det självklara och där avvikelsen, som till exempel homosexualitet, 

ses som något som ständigt måste förklaras och blir därmed någonting som anses vara 

mindre accepterat. Detta skapar en verklighet som bygger på motsatser där det som går inom 

normen får en kulturell dominans i samhället och det som avviker från normen förminskas 

genom uttryck av sådant som till exempel stereotypisering, exkludering och osynliggörande 

(Rosenberg, 2002). 

 

Eftersom vi i vår studie vill se på presentationen av en sexualitet som går emot den rådande 

heteronormen och även diskutera den heteronormativitet som finns så blir därför 

queerteorin relevant för vårt arbete. Med sin kritiska syn på normer fungerar queerteorin 

som ett sätt för oss att ifrågasätta hur framställningen av homosexualitet ser ut i medier och 

den hjälper oss även att problematisera heteronormativiteten.  

 

5.2. Representationsteori 

Stuart Hall (1997) skriver i boken Representation, Cultural Representations and Signifying 

Practices om representation och förklarar att det handlar om hur vi skapar mening via språk. 

Han menar att genom representationer av olika slag ger vi språket betydelse. Med språk 

menas inte bara det som skrivs och talas, utan även sådant som kroppsspråk, musik, bilder 

och film. Hall menar att vad vi ger språk för mening kan skilja sig mycket mellan individer 
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och hur vi gör tolkningar är starkt kopplat till vår kultur. Människor som tillhör samma 

kultur tolkar på ett övergripande plan ofta språk på liknande sätt. Den gemensamma 

tolkningen av språk som kan skilja sig mellan både individer och kulturer bidrar till 

skapandet av olika normer och stereotyper. Eftersom representation som teori till stor del 

handlar om språkets meningsskapande samt hur detta påverkar synen på normer och 

stereotyper blir den därför relevant för vår studie. 

 

Hall (1997) fokuserar i sitt arbete mycket på den konstruktivistiska teorin, som är en del av 

hans syn på representation. Denna teori menar att individen skapar mening genom att 

använda representationssystem, det vill säga olika tecken och begrepp. Dessa tecken och 

begrepp kan användas som referenser eller beskrivningar för objekt, händelser eller 

människor. Den konstruktivistiska teorin har två tillämpningsbara modeller: en diskursiv och 

en semiotisk. Den diskursiva modellen är den modell som blir mest relevant i den här studien 

då den fokuserar på konsekvenser och effekter av representation, som till exempel skapandet 

av diskurser och stereotyper (Hall, 1997). 

 

5.2.1. Stereotyper kring sexualitet och i medier 

En viktig del av representationsteorin är begreppet stereotyp, som definierats under studiens 

bakgrundskapitel. Ambjörnsson (2006) kopplar i sin bok Vad är queer? begreppet stereotyp 

till sexualitet och förklarar hur stereotypisering kan vara ett exempel på hur heteronormen 

upprätthålls i samhället. Hon menar att detta görs genom att tillskriva exempelvis 

homosexuella vissa förenklade eller överdrivna egenskaper som ger en viss riktad bild av 

människor med just den sexualiteten. Historiskt finns det många sätt som icke-

heterosexuella har blivit stereotypiserade, menar Ambjörnsson (2006). Hon ger exempel på 

hur homosexuella män historiskt sett blivit stereotypiserade som exempelvis fjolliga eller hur 

homosexuella kvinnor blivit beskrivna som exempelvis allvarliga och ovårdade. Detta är 

exempel på förenklade och ensidiga bilder av människor och deras egenskaper 

(Ambjörnsson, 2006). 

 

Croteau, Hoynes och Milan (2012) diskuterar i sin bok Media/Society - Industries, images 

and audiences förhållandet mellan stereotyper och medier. Medier använder ofta 

generaliseringar och på det sättet stereotyper i sin porträttering och rapportering. Många 

stereotyper härstammar även från medier då de förordar vad som ska anses vara normalt och 

vad som ska anses vara avvikande. Detta eftersom medier väljer vad de vill visa och vad de 

inte vill visa i sin rapportering. Detta kan göra att endast en smal del av samhället 

representeras i medier och att de som inte följer den massmediala normen till och med 
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förbises helt och hållet. Croteau, Hoynes och Milan (2012) fortsätter förklara sambandet 

mellan medier och stereotyper med att förklara att även om minoriteter representeras i 

medier sker det fortfarande ofta i form av just stereotyper. Detta ger därigenom endast en 

smal representerande bild av just den gruppen, som ofta inte stämmer överens med 

verkligheten. Med tanke på hur stark mediers påverkanskraft är gentemot dess publik kan 

alltså de stereotyper som medier väljer att använda sig av påverka människors bild av 

verkligheten på ett negativt sätt, menar Croteau, Hoynes och Milan (2012).  

 

5.2.2. Makt och stereotyper 

Stereotyper och normer är starkt kopplat till makt. Som vi nämnt tidigare, skapar 

stereotypisering ett “vi” och ett “de”. Det gör det möjligt att skilja på det som i samhället 

anses vara det normala och det som anses avvika från det normala, alltså vad som är normen 

och vad som inte är det. Denna distinktion mellan olika grupper av människor skapar en 

obalans i samhället och ett maktförhållande mellan det som definieras som normalt och 

onormalt, det som är “vi” och det som är “de” (Hall, 1997).  

 

Hall (1997) poängterar att minoritetsgrupper ofta stereotypiseras, vilket både grundar sig i 

samt bidrar till detta maktförhållande. Homosexuella personer tillskrivs till exempel vissa 

egenskaper som anses definiera en homosexuell person, trots att dessa egenskaper i själva 

verket inte alls kan kopplas till alla personer med homosexuell läggning. Hall (1997) 

fortsätter förklara att personer och grupper som är inom vad som anses vara normen 

stereotypiseras inte då de besitter en maktposition. Genom att stereotypisera och därefter 

representera något eller någon på ett specifikt sätt har man makt att förstärka tanken om vad 

som ska anses vara normalt och onormalt samt förminska vissa grupper genom att tillskriva 

de specifika egenskaper. En grupp som stereotypiseras visas ofta på ett förenklat och orättvist 

sätt.  

 

5.3. MCDA som teori 

Språk formar och blir format av samhället. De diskursiva valen som sändare gör formar sättet 

som verkligheten representeras på i medier. I och med att man genom diskurser skildrar 

verkligheten på ett eller annat sätt, kan man även säga att makt utövas genom diskurser 

(Hansen & Machin, 2012). En enkel beskrivning av vad som menas med diskurser är att det 

är språkliga praktiker, det vill säga regler för och regelbundenheter i hur man kategoriserar 

och talar (Ahrne & Svensson, 2015). CDA, som står för kritisk diskursanalys, hjälper 

analytiker att se hur författare använder språk för att skapa mening, övertala människor att 
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se händelser ur ett visst perspektiv och kanske till och med manipulera människor samtidigt 

som de försöker dölja sina kommunikativa syften. I vår studie kommer vi att använda oss av 

MCDA, som är en utveckling av CDA och som står för multimodal kritisk diskursanalys 

(Machin & Mayr, 2012). 

 

5.3.1. Socialsemiotiskt perspektiv 

Ett relevant perspektiv inom MCDA är det så kallade socialsemiotiska perspektivet. Detta 

perspektiv behandlar både skapandet av betydelse i språk och även vad den betydelsen 

innebär. Man kan säga att alla språkval är politiska då de formar hur händelser och 

människor framställs. Språk formar och upprätthåller samhällets uppfattningar och 

värderingar och kan därför också skapa, upprätthålla och legitimisera vissa sociala 

handlingar. Med det socialsemiotiska perspektivet vill man se de underliggande tecknen och 

hur de används i olika kontexter för att kommunicera olika uppfattningar, attityder och 

identiteter och med detta perspektiv intresserar man sig för varför vissa betydelser använts 

för att skapa dessa. Man kan säga att bakom allt språk finns det en viss form av agenda. 

Texter, visuell kommunikation inräknat, formas utifrån vad författaren vill förmedla (Machin 

& Mayr, 2012). 

 

Hansen och Machin (2012) tar i boken Media and communication research methods upp ett 

exempel som visar på hur stor betydelse och påverkan ordvalet kan ha när man till exempel 

skriver en nyhetsrubrik. Dessa rubriker beskriver samma händelse, men man har valt att 

använda olika ord i beskrivningen av händelsen: 

 

Young people attack buildings 

Youths attack family homes 

 

Orden i dessa rubriker representerar gärningsmännen och platserna de angripit på olika sätt, 

som ger olika bilder av händelsen som det rapporteras om. ‘Young people’ låter till exempel 

mycket mindre negativt än ‘youths’ och användandet av ‘family homes’ får större slagkraft än 

att när man valt att använda ordet ‘buildings’. Genom CDA kan man så att säga uppenbara 

underliggande budskap, värderingar och åsikter som inte syns vid första anblick i texter av 

olika slag, för att på så sätt se hur språk kan bidra till att forma verkligheten. 
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5.3.2. Relevanta begrepp inom MCDA 

Machin och Mayr (2012) nämner ett antal begrepp inom sin teori som, med hjälp av ett 

analysschema, kommer att användas i analysarbetet i denna studie. Begreppen har översatts 

till svenska och även omformats en aning. Detta har gjorts för att de ska kunna tillämpas på 

bästa sätt i vår studie. De begrepp som används är scenmiljö, attribut, lexikala val, 

framträdande, blick, särdrag, ljud samt generella och specifika skildringar. Nedan följer 

beskrivningar till respektive begrepp tagna ur Machin och Mayrs (2012) bok How to do 

critical discourse analysis: A multimodal introduction. Begreppet ljud har tagits från 

Wingstedt (2008).  

 

Attribut är ett begrepp som handlar om de olika specifika objekt som används i en 

medietext och vad de kommunicerar till publiken. Attribut som till exempel ett skrivbord, en 

dator och en kaffekopp kan tillsammans vara tecken som kommunicerar en bild av jobb och 

kontorsarbete. Genom att se till olika attribut i en text, kan man se vilka diskurser som 

förekommer och de budskap som kommuniceras samt hur de representeras. Man kan se att 

olika värderingar och idéer alltså kan kommuniceras via användningen av attribut i en 

medietext. Vid en analys av objekt är det viktigt att ifrågasätta alla de olika objekten i texten 

som analyseras.  

 

Scenmiljö är ett begrepp som ser till miljön och omgivningen i en medietext och vad den 

signalerar för känslor eller idéer. Scenmiljö fungerar alltså ungefär på samma sätt som 

attribut, men ser till mer än bara de enskilda objekten. En scenmiljö som till exempel visar 

en strand med palmer och turkost vatten kan signalera semester, ledighet och en tropisk 

miljö. Medan attribut ser till specifika objekt ser scenmiljö till den mer övergripande miljön i 

medietexten som analyseras. Både attribut och scenmiljö kommer i vårt arbete att hjälpa oss 

att se hur den valda omgivningen och hur de specifika objekten används för att konnotera 

känslor eller åsikter i reklamfilmerna vi analyserar.  

 

Lexikala val är ett vanligt analysverktyg som ser till hur sändare medvetet eller omedvetet 

påverkar mottagaren med text och talat språk med till exempel hierarkisk karaktär. Vilket typ 

av språk man använder eller vilka ordval man väljer påverkar hur texten mottas av publiken. 

Om man till exempel skriver “En muslim arresterades av polisen”, så får det en annan 

innebörd än om man skriver “En tvåbarnsfar arresterades av polisen”. Dessa meningar kan 

syfta på samma händelse och på samma person, men de får två olika innebörder då olika 

värdeladdade ordval används. Då vi i vårt arbete vill se hur homosexualitet gestaltas i reklam 

och även ifrågasätta heteronormen kan vi använda begreppet lexikala val för att se hur 

ordval i materialet som analyseras på olika sätt konnoterar olika åsikter eller idéer. Det 
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hjälper oss alltså att se hur olika språkliga resurser kan reproducera vissa underliggande 

värderingar. 

 

Framträdande är ett begrepp som handlar om karaktärernas beteende i en medietext. 

Begreppet innefattar hur personerna i en medietext för sig, hur de rör sig, vilket 

ansiktsuttryck de har, vilken hållning de har och så vidare. Begreppet behandlar alltså vad 

dessa olika aspekter bidrar med gällande känsla samt vad de konnoterar till publiken. Hur 

framträdande ges till uttryck kan visa på personers relation till varandra och vilka känslor de 

känner, detta gör framträdande till en relevant aspekt att studera i denna studie.  

 

Blick kan ses som en del av framträdande, då även det begreppet på ett sätt handlar om hur 

personer för sig. Det kan vara relevant att analysera vad personerna fokuserar blicken på och 

vad detta har för betydelse för handlingen, då det kan ha betydelse för hur man vill att 

publiken ska tänka. Riktas flera blickar till exempel mot en enskild person, kan detta säga 

något om var fokuset läggs i reklamfilmen. Det kan vara ett sätt för sändaren att 

uppmärksamma något som anses vara av värde i medietexten, och alltså få publiken att 

fokusera på just detta.  

 

Särdrag handlar om när specifika drag i en medietext sticker ut från mängden för att dra 

uppmärksamhet till just det specifika draget. Detta görs för att uppmärksamma något särskilt 

som bidrar till den önskade tolkningen av texten. Det kan till exempel handla om ett visst 

färgval som sticker ut från mängden eller ett val av fokus i en bild. Genom dessa val kan 

kontraster skapas och då även bidra till att visa på samt skapa olika känslor. Precis som 

begreppet blick som beskrivits tidigare hjälper detta begrepp oss att se vad sändaren vill 

fokusera på och därmed anser vara viktigt att uppmärksamma. En mer utförlig beskrivning 

av vikten av visuellt språk gällande att uppmärksamma viktiga aspekter återfinns senare i 

kapitlet där Bo Bergströms (2012) bok Effektiv visuell kommunikation introduceras. 

 

Ljud är en mycket viktig del av kommunikation, särskilt gällande att förstärka specifika 

känslor eller skapa en viss önskad stämning (Wingstedt, 2008). Utifrån detta har vi valt att 

använda ljud som ett begrepp för att även kunna se till hur ljud och musik påverkar 

budskapet av materialet och vilken betydelse det har i reklamfilmerna. I och med att ljud kan 

uppvisa och förstärka känslor på olika sätt, kan vi med detta begrepp lättare förstå vilka 

känslor reklamfilmerna är tänkta att kommunicera till publiken. Ett par exempel på hur ljud 

kan ha betydelse är att en skiftning i tonhöjd i musik och ljud kan visa på förändring i 

historien eller i önskad känsla. Stigande melodier kan tyda på ett öppet uttryck av känslor, 

medan sjunkande melodier kan tyda på ett tillbakahållande av känslor. (Machin, 2010) 
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Generella och specifika skildringar handlar om ifall författaren väljer att ha med en 

person som representerar en tydlig stereotyp eller en person som en enskild  individ. I det 

ena fallet kan en person i till exempel en reklamfilm stå för en hel generaliserad grupp, som 

till exempel homosexuella, mammor, muslimer eller äldre. Ambjörnsson (2006) förklarar att 

icke-heterosexuella länge har blivit stereotypiserade på olika sätt och förklarar hur detta har 

skapat en förenklad och ensidig bild av dessa människor. I det andra fallet är personen i 

reklamfilmen en individ som tilldelats olika egenskaper utan något särskilt syfte. Detta kan 

bli intressant att diskutera och lyfta fram i resultatet då HBTQ-personer är en 

minoritetsgrupp och kan visas som en bild av denna grupp eller som en enskild individ. 

Begreppet möjliggör ett sätt att beskriva skildringen av homosexualitet som görs i 

reklamfilmerna som kommer att analyseras. 

 

5.3.3. Utveckling av framträdande 

Bergström (2012) beskriver i sin bok Effektiv visuell kommunikation vikten av det visuella 

språket i kommunikation och hur vi upplever samt tolkar det. Färg har till exempel en stor 

betydelse för människors olika tolkningar då olika färger kan generera olika upplevelser eller 

känslor hos mottagaren. Att som sändare använda olika färger för att kommunicera ut ett 

visst budskap är ofta ett effektivt sätt för att påverka mottagaren. Färg kan till exempel 

användas för att skapa en viss stämning eller en viss känsla. Rött ses exempelvis som en aktiv 

och livlig färg, medan gröna toner ofta ses som mer rofyllda och lugna. De olika färgerna kan 

då användas till olika ändamål i exempelvis en bild eller i en film för att förstärka en önskad 

känsla hos publiken. Färger kan även användas för att dra uppmärksamhet till något särskilt 

element i en bild, för att belysa något som från sändarens håll anses vara viktigt och 

väsentligt.  

 

Beskrivningen som Bergström (2012) presenterar av det visuella språket och färgens 

betydelse i blir en del av MCDA som teori i den här studien. Vi kopplar Bergströms syn på 

färger och deras innebörd till begreppet som vi har hämtat från Machin & Mayrs (2012) bok 

How to do a critical discourse analysis som vi valt att översätta till särdrag. Vi har med 

hjälp av Bergströms utvecklat begreppet samt hur det ska användas för att förstärka och 

ytterligare förklara detta begrepp.  
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6. Metod och material 

Vi kommer att använda oss av multimodal kritisk diskursanalys, som förkortas MCDA, som 

metod för att kunna analysera det språkliga valen som görs i reklamfilmerna. Den valda 

metoden beskrivs vidare i detta kapitel. I kapitlet förklaras även insamlingsmetoden för 

studiens material och vad som utgör materialet samt hur metoden kommer att tillämpas. 

 

6.1. MCDA som metod 

MCDA är en förlängning av kritisk diskursanalys, som förkortas CDA. CDA behandlar 

lingvistiska och grammatiska drag i texter för att finna diskurser som gör det möjligt att 

analysera texten (Machin & Mayr, 2012). Inom CDA finns det flera olika sorters 

analysverktyg som man använder sig av för att studera diskurser. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver tre olika nivåer som man går igenom när man gör en analys med CDA. Man börjar 

med att göra en analys på textnivå genom att analysera texten med analysverktyg som till 

exempel ordval och grammatiska egenskaper, vad som är explicit och vad som är 

underförstått samt metaforer. Till denna nivå av analysen har vi utformat ett analysschema 

baserat på olika analysverktyg tagna från MCDA. Begrepp som vi använder oss av i vårt 

analysschema har presenterats i teorikapitlet under MCDA som teori. Efter att en sådan 

analys har gjorts gör man sedan en analys på diskursnivå genom att studera hur texter och 

diskurser påverkar varandra och praktiker som handlar om hur texter produceras och 

konsumeras. Vi gör här en tolkning av det som framkommit genom analysschemat. Ett sista 

steg inom CDA är att analysera på den sociala praktikens nivå, man sätter med andra ord 

diskursen i ett socialt sammanhang. Den sista nivån presenteras i uppsatsens slutdiskussion, 

då vi kontextualiserar analysresultatet och diskuterar vad detta resultat innebär.  

 

Metoden MCDA har samma egenskaper som CDA har, men räknar till skillnad från CDA 

även in valet av de visuella funktionerna i medietexter. Man ser det vill säga inte bara till vad 

som sägs och skrivs, utan även till vad som syns, alltså det visuella, för att kunna göra en mer 

djupgående diskursanalys och räkna in alla element i medietexten som analyseras. MCDA 

blir relevant för oss i och med dess breda kritiska syn på språk och även på grund av rollen 

som det visuella spelar när man analyserar något ur detta perspektiv (Machin & Mayr, 2012). 

Hade vi använt endast CDA för att analysera reklamfilmerna, hade vi inte kunnat göra en 

analys av alla funktioner som författaren använt sig av, vilket givetvis blir viktigt att kunna 

göra i vår studie.  
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Genom att bryta ner innehållet till språkliga resurser, vilket alltså innefattar både de 

lingvistiska och de visuella delarna, kan vi analysera de språkval som görs för att därefter 

hitta underliggande budskap. Eftersom vi utgår från MCDA och kommer att studera 

innehållet i rörlig bild, är detta en kvalitativ studie (Machin & Mayr, 2012). I den här studien 

kommer den valda metoden att användas för att genom analyser av språkbruk och visuella 

aspekter se hur homosexualitet skildras i TV-reklam. Resultatet kommer att brytas ner i 

diskursiva teman som ger oss en grund till vår analys och en strukturerad presentation av 

analysresultatet. För att ännu tydligare kunna se hur homosexualitet framställs kommer vi 

även att göra en jämförelse mellan framställningen av homosexualitet och heterosexualitet i 

de reklamfilmer från vårt material där de båda sexuella läggningarna förekommer. Vi 

kommer att undersöka om det finns någon skillnad i framställningen mellan dessa två 

sexualiteter och i så fall vad den kan säga om framställningen som görs av homosexualitet i 

TV-reklam. 

 

6.2. Analysschema 

För att kunna analysera reklamfilmerna använder vi oss av begrepp, det vill säga analytiska 

verktyg, tagna från den teoretiska delen av MCDA beskriven av Machin och Mayr (2012). För 

att begreppen ska kunna tillämpas på ett så relevant sätt som möjligt i denna studie har de 

omformats något och översatts till svenska. Analysen kommer att utgå ifrån ett analysschema 

baserat på dessa begrepp och deras innebörd kommer att förklara vad som förekommer i 

reklamfilmerna. Analysschemat kommer i sin tur att göra det möjligt för oss att utföra en 

tydlig och strukturerad analys av materialet. Ett analysschema visar vilka fall vi vill 

undersöka och vilka egenskaper hos dessa fall som ska beskrivas och förklaras. Fallen som 

ska undersökas kallas analysenheter och egenskaperna som ska beskrivas och förklaras 

kallas variabler (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). I vårt analysschema 

blir analysenheterna begreppen som är listade nedan och förekomsten av dessa samt vad de 

tyder på är variablerna. En modell över vårt analysschema kan hittas som bilaga. 

Förklaringar av begreppen som kommer att användas i analysschemat återfinns i 

teorikapitlet under MCDA som teori.  

 

Under analysarbetet kommer vi att studera en reklamfilm i taget och se till de olika 

begreppen utifrån vårt analysschema. Vi kommer till exempel börja med att studera 

scenmiljön i en av de valda reklamfilmerna. Till en början kommer vi endast beskriva vad vi 

ser, som till exempel att en av reklamerna utspelar sig i ett omklädningsrum. När vi gjort 

detta under varje begrepp, gör vi tolkningar och analyserar det vi samlat in. När vi beskrivit 

vad som syns och hörs i reklamfilmerna och tolkat detta, kommer vi att plocka ut teman och 
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tendenser som förekommer i materialet. Dessa teman eller tendenser förklarar i stort hur 

framställningen av homosexualitet i TV-reklam ser ut. Vi kommer även att göra en jämföring 

mellan skildringen av homosexualitet och skildringen av heterosexualitet i de reklamfilmer 

där båda av dessa sexuella läggningar förekommer. För att vi ska kunna kalla det resultat 

som tas fram för ett diskursivt tema eller en tendens, ska det vara något som förekommer i 

flera av reklamfilmerna. Vissa av de teman som framkommer är större och går att se tydligt i 

majoriteten av reklamfilmerna, medan vissa är mindre och endast förekommer i några få 

reklamfilmer. Alla teman som framkommer är relevanta, oavsett hur pass ofta eller sällan de 

de går att urskilja, då de säger något om framställningen av homosexualitet. 

 

6.3. Kritik mot MCDA som metod 

En vanlig form av kritik mot att använda CDA som metod är att man riskerar att lägga för 

stor vikt vid endast de texter som analyseras och då möjligen dra slutsatser utan att 

undersöka hur mottagarna uppfattar dem (Hansen & Machin, 2013). Man riskerar med 

andra ord att endast se till själva texten och inte till publikens mottagande av den. I och med 

att MCDA är en metod som utvecklats ur CDA kan denna kritik riktas även mot MCDA. 

Enligt Machin & Mayr (2012) kan metoden kritiseras för att författaren tenderar att tolka 

utifrån sina egna åsikter istället för att grunda sin analys i teorier. CDA baseras dessutom ofta 

på ett relativt litet material, ofta på endast ett par medietexter. Som författare gör man själv 

en tolkning av vad som är väsentligt för den specifika studien och väljer därefter analysobjekt 

utifrån detta. Studien riskerar med andra ord att bli subjektivt utformad (Machin & Mayr, 

2012).  

 

En annan kritik som riktats mot den valda metoden är att det kan anses att studier som 

använder sig av MCDA som metod generellt har som mål att nå en social förändring. Med 

detta menas alltså att man som författare till en MCDA-studie ofta vill hitta ett problem som 

sedan tydligt ska lösas genom studien. En studie av denna karaktär kan dock inte i sig lösa ett 

problem, men den kan däremot visa på en problematik och belysa ett problem (Machin & 

Mayr, 2012). Vi ser vårt arbete och vår studie som ett bidrag till något större. Vi eftersträvar 

alltså inte genom denna studie att lösa några problem utan fokuserar på att se vår studie som 

ett bidrag i diskussionen.  

 

För att se till att vi inte riskerar att grunda vårt arbete i egna värderingar och tankar genom 

att använda MCDA som metod har vi en bred teoretisk grund som vi baserar vårt arbete på. 

Teorierna som vi har valt att använda oss av hjälper oss att se vårt arbete ur en viss vinkel 
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vilket i sin tur minskar risken för att vårt arbete ska bli subjektivt. På grund av arbetets 

tidsram, blir vi något styrda i mängden material till studien.  

 

6.4. Material 

Studiens material består av sex olika TV-reklamer som har visats i svensk TV under olika 

perioder mellan år 2012-2016. Reklamfilmerna är hämtade från Youtube och respektive 

företags youtubekanal. Genom att se när de publicerades på Youtube, kan vi konstatera att de 

är från de senaste fem åren. Vi har endast valt ut reklamfilmer där homosexualitet gestaltas, 

då vi anser att detta krävs för att reklamfilmerna ska vara relevanta för just denna studie. Ett 

annat alternativ hade varit att även välja ut reklamfilmer där endast heterosexualitet 

gestaltas, för att sedan göra en jämförelse mellan de olika reklamfilmerna. Vi gjorde valet att 

utesluta filmer som inte innefattar ett gestaltande av homosexualiet för att avgränsa vårt 

material, då vi har en bestämd tidsram att hålla oss till. I och med att vissa av de valda 

reklamfilmerna innehåller en framställning av både homosexualitet och heterosexualitet, kan 

vi ändå göra en mindre jämförelse mellan skildringarna av de två olika sexualiteterna. 

 

Majoriteten av reklamfilmerna som visas på TV är cirka 30 sekunder långa. Reklamfilmernas 

utformande påverkas starkt då sändaren inom denna korta tidsram ska förmedla något som i 

sin tur ska påverka tittaren på något sätt (Haglöf, 1994). Det blir intressant att undersöka just 

TV-reklam, i och med att det är en medieform i kort format som kräver korta presentationer 

av personer, fenomen, tjänster och produkter. Anledningen till varför materialet utgörs av 

reklamfilmer som visats mellan år 2012-2016 är att utbudet av reklamfilmer där 

homosexualitet gestaltas är magert och för att de ska vara relevanta bör de vara relativt nya. 

Hade det funnits fler reklamfilmer där homosexualitet gestaltas, hade materialet kunnat 

bestå av ännu fler, och kanske även ännu nyare reklamfilmer. I och med det begränsade 

materialet, styrde detta insamlingsmetoden. Att vi blev så pass styrda i insamlingen av 

material kan dock även ses som något positivt, då det hjälpte oss att bli mindre subjektiva 

eftersom vi inte kunde göra flera egna val i insamlandet av material. Reklamfilmerna 

marknadsför olika företag och syftar till att sälja olika tjänster eller produkter, vilket ger vår 

studie ytterligare bredd. 
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De valda reklamfilmerna för studien är följande: 

 

● Gevalia Tassimo - Fyll på med valfrihet (2012) 

● Adressändring - Missa ingen viktig post (2012) 

● Halebop - Lovebomba någon (2013) 

● Ving - Inte bara charter (2014) 

● Telia - Peptalk (2014) 

● Försvarsmakten - Du nya, du fria (2016) 

 

En beskrivning av handlingen i samtliga av de valda reklamfilmerna återfinns som bilaga till 

uppsatsen.  
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7. Analysresultat 

I studiens material går det att urskilja fem tydliga återkommande teman eller tendenser 

utifrån de diskursiva valen som gjorts i reklamfilmerna. De teman vi har hittat är: 

heterosexualitet som norm, handling som bygger på homosexualitet, bred representation, 

homosexualitet lämnas okommenterat och frånvaro av stereotyper. Studiens teman 

förklaras och studiens analysresultat presenteras utifrån dessa teman i detta kapitel. 

 

7.1. Teman 

För att tala om diskurserna kring homosexualitet i reklamfilmerna har vi identifierat 

diskursiva teman. Dessa teman förklarar tendenser som tydligt framgår i analysmaterialet. 

Det tydligaste temat vi har hittat i vår studie är temat heterosexualitet som norm. Detta tema 

framkommer i majoriteten av reklamfilmerna och visar på att heteronormen genomsyrar de 

analyserade reklamfilmerna, även om de skildrar homosexualitet på något sätt. Ett av de 

andra temana som framkommit i arbetet är handling som bygger på homosexualitet och 

detta tema visar att homosexualitet i många fall används som en central del i reklamfilmens 

handling, det vill säga som något väsentligt för att föra historien i filmen framåt. Bred 

representation är ett tema som handlar om att flera olika människor visas och att det inte 

läggs något fokus vid någon specifik person. Homosexualitet skildras i korta klipp bland olika 

separata klipp. Alla klipp visar olika personer och de homosexuella blir en liten del av hela 

reklamfilmen. Homosexualitet lämnas okommenterat är ett tema som handlar om att 

homosexualitet gestaltas i reklamfilmerna, men lämnas okommenterat och inte är något som 

handlingen kretsar kring. Det sista temat som presenteras är frånvaro av stereotyper. Detta 

tema visar att det finns en frånvaro av stereotyper för homosexuella personer i 

reklamfilmerna. 

 

7.2. Heterosexualitet som norm 

Det tydligaste temat som vi har hittat i vårt analysarbete är heterosexualitet som norm. 

Många av reklamfilmerna som vi har analyserat i denna studie visar på en heteronorm, vilket 

alltså betyder att det förväntade sättet att leva i samhället är att vara heterosexuell och att 

andra sexualiteter, som exempelvis homosexualitet, är något som avviker från den normen. 

(Rosenberg, 2002) Även om homosexualitet gestaltas i de reklamfilmer som har analyserats, 

så visar framställningen på en stark heteronorm. Detta tar sin form på flera olika sätt i de 

olika analyserade reklamfilmerna.  
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I reklamen för Halebop ser man en grupp bestående av killar i hockeykläder som är i ett 

omklädningsrum. I reklamfilmen kommer det fram att en av killarna i omklädningsrummet 

är tillsammans med en person av samma kön. När det kommer fram att han är i ett 

homosexuellt förhållande framstår han på olika sätt som någon som inte riktigt tillhör 

gruppen, vilket vi kan se med hjälp av vårt analysschema.  

 

Det som visas i reklamfilmen är att en kille tar telefonen från killen i ett homosexuellt 

förhållande och läser upp ett sms som han har fått från en annan kille. Det framgår här att de 

två är ett par och att de firar ett år tillsammans. Killen i ett homosexuellt förhållande 

uppfattas här som utsatt då alla riktar sina blickar mot honom i och med att allas fokus 

hamnar på honom. Att alla killar tittar på honom när han står i mitten av rummet visar på 

förvåning hos de andra, de är förvånade över att han är homosexuell då det anses vara något 

oväntat. Killen i ett homosexuellt förhållande visar på nervositet i valen av framträdande, 

begreppet som bland annat handlar om hur karaktärerna rör sig eller vilka ansiktsuttryck de 

har. Detta tar sig uttryck genom att han väger från en fot till den andra och samtidigt som 

han slickar sig runt munnen samt biter sig i läppen. Genom dessa olika exempel på 

framträdande framkommer det att det är en nervös situation och att han förstår att det 

förväntas av honom att han ska vara heterosexuell. Han, precis som det förmodligen är tänkt 

att tittarna ska känna, är orolig över reaktionen från de andra i rummet i och med att hans 

läggning går emot det som anses vara normalt och förväntat, det som är heteronormen. Ett 

annat exempel på hur begreppet framträdande används är genom att han som är i ett 

homosexuellt förhållande är den enda som står upp medan alla andra killar i 

omklädningsrummet sitter ner omkring honom. Detta bidrar till att ge en känsla av att det 

finns en skillnad mellan killen i ett homosexuellt förhållande och resterande killar i 

omklädningsrummet.   

 

Att som sändare använda sig av olika färger för att framkalla specifika önskade känslor eller 

tankar är ofta ett effektivt sätt att bidra med en viss stämning i en bild eller en film. Olika 

färger har ofta olika betydelser och kan bidra med olika känslor eller reaktioner. Detta 

används tydligt i den här reklamfilmen för Halebop genom särdrag, begreppet som handlar 

om att dra uppmärksamhet till specifika drag i en medietext. Killen som är i ett homosexuellt 

förhållande är den enda personen i omklädningsrummet som är klädd i vitt medan 

majoriteten av de andra killarna är klädda i svart. Färgvalet i denna reklamfilm bidrar med 

en stark betydelse då kontrasten i färgerna förstärker att det finns en skillnad mellan killen 

som är klädd i vitt och resten av killarna som är klädda i svart. Just färgerna vitt och svart 

används även ofta som motsatser i medietexter för att skapa en känsla av kontraster 
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(Bergström, 2012). Valet av färgerna i reklamfilmen förstärker att killen i ett homosexuellt 

förhållande inte anses vara som de andra, att det är någonting som skiljer dem åt.  

 

 

Bilder från reklamen för Halebop.  

Till vänster: killen i ett homosexuellt förhållande är ljust klädd och står upp mitt i rummet.  

Till höger: killen i ett homosexuellt förhållande biter sig nervöst i läppen. 

 

De lexikala valen, som behandlar hur textförfattaren påverkar mottagaren med text och talat 

språk, har även de stor vikt i reklamfilmen för Halebop. Ordet “pojkvän” som används får i 

detta sammanhang stor slagkraft, det är ett oväntat ord som förmodligen ska få tittarna att 

reagera och vänta på reaktionen från de andra i omklädningsrummet. När killen som tagit 

telefonen från killen i ett homosexuellt förhållande reagerar på det som sagts med att säga 

“Grattis! Ett år, det är fan inte lätt alltså” släpper spänningen och som tittare upplever man 

det hela som en rolig situation i och med komiken i att responsen som ges blir så oväntad. 

Reaktionen gör att reklamfilmen tar en intresseväckande vändning. Personer i rummet ler 

och fortsätter med sitt, en av dem går fram till killen i mitten och säger “Jag vet vem det är, 

han ser fett bra ut”. Killen som är i ett homosexuellt förhållande accepteras av gruppen och 

det förstärks genom denna kommentaren. Killen som uttryckte att han vet vem pojkvännen 

är, säger det inte med en skämtsam ton vilket indikerar att han inte dömer killen i ett 

homosexuellt förhållande. 

 

7.2.1. Reklamfilmer med både heterosexualitet och homosexualitet 

I flera av de valda reklamfilmerna framställs både heterosexualitet och homosexualitet, vilket 

gör att det finns en möjlighet att sätta dessa i relation till varandra och därigenom dra 

slutsatser om framställningen som görs av homosexualitet. I reklamfilmen för Ving ser vi 

olika par på semester. Det finns tre klipp i filmen där båda personerna i ett par visas i bild. 

Ett av paren är ett homosexuellt par, de andra två paren är i heterosexuella förhållanden. 

Scenmiljön, som ser till omgivningen och vad den signalerar, är i samtliga klipp klassiska 

semestermiljöer på soliga och varma platser. I klippet med det homosexuella paret ser vi den 

ena personen ha handen på den andre personens lår och att en av dem pussar den andre på 
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kinden. I ett av klippen med heterosexuella par ser vi hur ett par sitter bredvid varandra på 

en restaurang, i det andra sitter den ena personen bakom den andra personen på en moped. 

Det är underförstått att dessa personer är partners i och med att det är tydligt att de första två 

personerna som visas är partners. Det visas till exempel inga barnfamiljer, reklamfilmen 

handlar om resor för vuxna och det kan tänkas att man som vuxen ofta reser med sin partner. 

Det är tydligt att det homosexuella paret är det paret som är mest fysiskt intima i 

reklamfilmen, då de är de enda som rör vid varandra på ett tydligt kärleksfullt sätt.  

 

Precis som Rosenberg (2002) skriver om i sin bok Queerfeministisk agenda så finns det en 

heteronorm i samhället där heterosexualitet ses som det mest naturliga sättet att leva och att 

allt som går utanför den ramen ses som avvikande och behöver därmed förklaras. Detta kan 

man tolka in i reklamen för Ving. Författaren har valt att genom framträdande visa att det 

första paret som syns, de två männen, faktiskt är ett par medan det i resten av reklamen är 

underförstått att personerna som visas tillsammans, de som är i heterosexuella förhållanden, 

är par. Eftersom normen i samhället säger att de andra personerna som visas två och två är 

par, behöver detta inte förklaras ytterligare. Det är möjligt att det inte fanns något 

bakomliggande syfte med valet av framträdande i reklamfilmen, att författaren inte lagt 

någon specifik tanke bakom att det endast är det homosexuella paret som pussas. Hade ett av 

de heterosexuella paren också pussats, så hade det dock blivit mer jämställt mellan den 

homosexuella relationen och de heterosexuella relationerna, de hade därmed skildrats på 

samma sätt.  

 

 

Bilder från reklamen för Ving.  

Till vänster: Det homosexuella paret.  

Till höger: Ett av de heterosexuella paren. 

 

En annan reklam där detta tema framkommer är reklamen för Gevalia. I den reklamen ser vi 

en familj bestående av en mamma, en pappa och tre barn. Ett av barnen är en tjej som man 

genom olika diskursiva val förstår är tillsammans med en annan tjej som även förekommer i 

filmen. I den här reklamen är det också, precis som i reklamen för Ving, endast det 

homosexuella paret som pussas. Den ena kvinnan pussar den andra på kinden i ett klipp. I 



34 
 

reklamfilmen visas ett till par, föräldrarna i familjen. Föräldrarna har som tidigare nämnt ett 

heterosexuellt förhållande och de visar ingen intimitet mer än att de vaknar upp i samma 

säng. I och med att tjejerna i ett homosexuellt förhållande är de som pussas och att fokus 

läggs på dem i det klippet, förstärks det faktum att de är ett par. Liksom i reklamen för Ving 

verkar det här vara underförstått att de heterosexuella är ett par då, om man ser till 

heteronormen, föräldrarna i en familj bör bestå av en man och en kvinna i en heterosexuell 

relation med varandra. 

 

I reklamen för Telia ser vi två personer som för ett samtal med varandra. Vi förstår tidigt att 

den ena karaktären är homosexuell genom lexikala val, då den andra karaktären säger till 

henne “Säg bara: Kära kollegor, jag gillar tjejer. Frågor på det?”. Det kommer senare fram att 

den andra karaktären lever med en man. Det blir tydligt att det är personen med homosexuell 

läggning som gråter och har det jobbigt. Musiken i reklamfilmen förstärker den ledsamma 

känslan. Genom större delen av reklamfilmen hörs musik med mörka toner och lågt tempo, 

mot slutet blir musiken gladare och mer lättsam. Anledningen till att en av kvinnorna är 

ledsen är för att hon känner att hon måste komma ut med sin sexuella läggning för sina 

kollegor och det är underförstått att det är en jobbig sak att göra. Lexikala val som “Jag orkar 

inte”, “hon ska berätta” och “jag gillar tjejer” förstärker problematiken kring att vara en 

homosexuell person i samhället. Hennes väninna, som stöttar henne och försöker ge henne 

mod, är i ett heterosexuellt förhållande. Kvinnan som är i ett heterosexuellt förhållande 

framstår här som att ha ett betydligt mer okomplicerat liv än kvinnan som är homosexuell.  

 

Denna reklamfilm visar på heteronormen som existerar i samhället. Kvinnan i ett 

heterosexuellt förhållande behöver inte förklara sig, hennes förhållande med en man 

framstår som problemfritt, till skillnad från situationen för kvinnan med homosexuell 

läggning (Rosenberg, 2002). Att kvinnan med homosexuell läggning konstant får frågan om 

hon träffat någon kille än av sin kollega visar ytterligare på en stark heteronorm, under 

filmen säger hon “Och så Lollo frågar hela tiden: Har du träffat nån kille än?” Man kan säga 

att kollegan utgår ifrån att hon är heterosexuell.  
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Bilder från reklamen för Telia.  

 Till vänster: kvinnan som ska komma ut som homosexuell för sina kollegor.  

Till höger: kvinnan i ett heterosexuellt förhållande. 

 

I reklamen för Adressändring får vi först se en person, Kjell, i Paris. Han träffar en fransman 

som han inleder ett förhållande med. Vi ser dem bland annat spela musik, le mot varandra, 

dansa och åka moped ihop i staden samtidigt som glad musik med blåsinstrument hörs. 

Attribut, som ser till de objekt som används och vad de kommunicerar, som exempelvis en 

resväska och en kamera tyder på att Kjell är på äventyr, på resande fot. Andra attribut som 

enkla och få möbler i ett rum visar på enkelhet och ungdom. Den glada musiken och en 

närbild på Kjells leende ansikte byts sedan abrupt ut mot en brummande kaffemaskin och 

Kjells ansikte flera år framåt, nu ler han inte längre. Skiftning i tonhöjd i musik och ljud kan 

visa på förändring. En skiftning från höga tonhöjder till låga tonhöjder indikerar en sänkning 

i energi. Stigande melodier kan tyda på ett öppet uttryck av känslor, medan sjunkande 

melodier kan tyda på ett tillbakahållande av känslor. (Machin, 2010) Med detta i åtanke kan 

man säga att de olika klippen i reklamfilmen bidrar till olika känslor. Känslan i den första 

delen av reklamfilmen blir glad och lättsam medan känslan i den senare delen blir mer 

lågmäld och statisk. 

 

 

Bilder från reklamen för Adressändring.  

Till vänster: Kjell ung i Paris.  

Till höger: Kjell äldre i Sverige.  

 

I den senare delen av reklamfilmen, när Kjell lever i Sverige, står han i ett kök, ser tomt 

framför sig och placerar en kopp med texten “Paris” på och en croissant på en bricka. Koppen 
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och croissanten blir viktiga attribut eftersom vi tidigare har sett hur Kjell och fransmannen 

dricker kaffe och äter croissanter tillsammans på ett café i Paris. Texten “Idag lever Kjell med 

Britt-Marie” står skrivet över bilden. Scenmiljön i slutet av reklamfilmen visar ett kök, en 

altan och en pool. Denna scenmiljö skiljer sig rätt så mycket från den färglada som visats 

tidigare i reklamfilmen. Vi förstår att det skett en förändring sedan Kjell levde i Paris och de 

lexikala valen förstärker detta. Homosexualitet framställs i denna reklam som något 

spännande, äventyrligt och experimentellt. Som ung lever Kjell med en man, sedan rättar han 

sig in i ledet och spenderar livet med en kvinna, vilket visar att hans liv har förändrats och att 

han nu lever upp till heteronormen. 

 

De olika reklamfilmerna som här har presenterats visar, medvetet eller omedvetet, en 

heteronormativ bild på olika sätt. Detta bekräftas tydligt i reklamen för Halebop och i 

reklamen för Telia, där berättelserna centralt handlar om att en av karaktärerna är 

homosexuell. Det visas mer indirekt i reklamen för Gevalia och i reklamen för Adressändring. 

Genom att reklamfilmerna uppmärksammar homosexualitet som något särskilt, något 

ovanligt eller som något förvånande upprätthålls heterosexualitet som norm. Hur 

homosexualitet uppmärksammas som något särskilt kommer uppmärksammas ännu mer i 

nästa tema.  

 

7.3. Handling som bygger på homosexualitet 

Det andra temat som vi har hittat i vårt arbete har vi valt att kalla handling som bygger på 

homosexualitet. I flera av reklamfilmerna kan man se att homosexualitet används som en 

central del av berättelsen. Det lämnas inte okommenterat utan blir det främsta ämnet i 

reklamfilmen. Detta kan beskrivas genom Machin och Mayrs (2012) begrepp generella och 

specifika skildringar, som behandlar om författaren av materialet har med en person som 

representerar en tydlig stereotyp eller en person som en enskild individ. I det ena fallet kan 

en person i till exempel en reklamfilm stå för en hel generaliserad grupp, som till exempel 

homosexuella, mammor, muslimer, äldre och så vidare. I det andra fallet är personen i 

reklamfilmen en individ som tilldelats olika egenskaper utan något särskilt syfte. Personerna 

i homosexuella förhållanden eller med homosexuell läggning i reklamfilmerna där detta tema 

framkommer behöver inte nödvändigtvis figurera i reklamfilmen som en stereotyp för en 

homosexuell person, men berättelsen centreras kring just homosexualitet. I reklamerna som 

har analyserats finns det flera exempel på det här.  

 

Ett exempel där detta tema framkommer är reklamen för Halebop. När det kommer fram att 

en av killarna i reklamfilmen är homosexuell stannar alla andra karaktärer upp i sina rörelser 
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och alla tittar på honom i tystnad. I och med detta blir det tydligt att de inte förväntar sig att 

han ska vara homosexuell. Det blir även tydligt att reklamfilmen spelar på den heteronorm 

som finns i samhället och att homosexualitet är något avvikande på det sättet att man inte vet 

hur de andra killarna ska reagera. Det skapas en stel stämning på grund av att alla stannar 

upp och riktar sina blickar mot killen i mitten. Den spända stämningen släpper sedan och blir 

något intresseväckande när svaret “Grattis!” kommer. Det blir tydligt att skaparna av 

reklamfilmen använder sig av de invanda tankemönster människor har kring sexualitet och 

samhälleliga normer för att skapa en specifik stämning i reklamfilmen. Att de är medvetna 

om heteronormen och väljer att spela på den i sin reklamfilm blir tydligt.  

 

Detta tema framkommer även i reklamen för Adressändring. Reklamfilmen går ut på att Kjell 

går från ett homosexuellt förhållande till ett heterosexuellt. Sändaren använder, precis som i 

den tidigare nämnda reklamen, homosexualitet för att berätta en historia med en 

intresseväckande vändning som bygger på den sexuella läggningen. Reklamfilmen hade inte 

fått samma betydelse och slagkraft om det inte varit så att det var just ett homosexuellt par 

som visades i början. Det blir tydligt att homosexualitet används som något spännande och 

äventyrligt i valen av scenmiljö, attribut och lexikala val. Ett par exempel av detta är attribut 

som en kamera och en ryggsäck som vi ser Kjell bära på i Paris. Huvudkaraktären följer 

sedan normen i samhället som säger att heterosexualitet är förväntat och önskvärt, då han 

senare i sitt liv lever i ett heterosexuellt förhållande med en kvinna i Sverige.  

 

Reklamfilmen för Telia handlar om att en kvinna som är homosexuell ska komma ut med sin 

sexuella läggning inför sina kollegor på jobbet. Personerna i reklamfilmen talar inte om något 

annat än detta, reklamen centrerar kring hennes sexuella läggning. Det är underförstått i 

reklamfilmen att man som homosexuell ska behöva komma ut, alltså att man ska behöva 

berätta att man avviker från det som anses vara en mer normal sexuell läggning. Detta blir 

som tydligast genom just de lexikala valen då sättet de pratar med varandra på tydligt tyder 

på att det är en jobbig situation. Reklamfilmen avslutas med texten “kom närmare dina 

närmaste”, vilket tyder på att de två kvinnorna i reklamfilmen har en nära relation, men 

befinner sig långt ifrån varandra. Denna reklamfilm gör reklam för ett mobilabonnemang och 

poängen i reklamen blir att man kan prata obegränsat i telefon till ett bra pris. Den ena 

kvinnan kan alltså få ett bra stöd av sin syster eller vän i denna jobbiga situation som hon 

ställs inför.  

 

Temat som här har presenterats, handling som bygger på homosexualitet, visar att 

homosexualitet i flera av reklamfilmerna används som ett medvetet val och som en viktig del 

i berättelsen. Flera av reklamfilmerna visar på problematiken i att vara homosexuell i 
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samhället. Detta syns tydligast i reklamen för Telia och reklamen för Halebop där 

huvudkaraktärerna på olika sätt är med om svårigheter kring att behöva komma ut som 

homosexuell. Det blir tydligt att sändarna för dessa reklamfilmer medvetet spelar på 

heteronormen, att det förväntas att karaktärerna i dessa reklamfilmer ska vara 

heterosexuella, vilket även stärker vårt första tema, heterosexualitet som norm, ännu mer. 

 

7.4. Bred representation 

Ytterligare en aspekt som har framkommit i vår analys är tendenser där flera olika människor 

visas i reklamfilmerna utan att det läggs fokus vid någon specifik människa eller några 

specifika människor. De olika personerna i dessa reklamfilmer tar lika mycket plats och det 

talas inte om något specifikt par eller någon specifik person. 

 

I reklamen för Försvarsmakten visas många olika klipp som visar olika miljöer och olika 

personer. I ett klipp syns ett homosexuellt par som sitter i baksätet på en bil och kysser 

varandra. En berättarröst pratar genom hela filmen och ett personnummer står skrivet över 

bilden. Berättarrösten säger “Den 31:a oktober 2026 får Sverige en ny medborgare. Det enda 

vi vet är att hon kommer få personnummer 20261031-7584.” Berättarrösten fortsätter att 

säga saker som den nya medborgaren kan vara/bli, såsom religiös, inte religiös, ensambarn 

och sladdis. “Hon kanske inte alls är en hon, utan ser sig som en man”. “Oavsett vem 

20261031-7584 blir, så är vår uppgift densamma: att försvara hennes rätt att tycka, tänka och 

leva som hon själv vill i du nya, du fria.”. Personnumret byts ut mot texten “Du nya, du fria”. 

De lexikala valen som används visar att sändaren anser att man i Sverige ska få leva precis 

som man vill, att det exempelvis inte spelar någon roll vilken sexuell läggning man har. Det 

homosexuella paret är med i reklamfilmen för att visa en minoritet som finns i samhället som 

tillsammans med de lexikala valen gör budskapet tydligt. 

 

 

Bilder från reklamen för Försvarsmakten.  

Till vänster: Två kvinnor som pussas.  

Till höger: Sluttexten för reklamen som lyder: “Du nya, du fria”. 

 



39 
 

I reklamen för Ving visas olika par på semester, det visas ett homosexuellt par och flera 

heterosexuella par. Personerna i reklamfilmen är i olika åldrar och i de olika klippen 

förekommer olika attribut och scenmiljöer som bidrar till känslan av semester. Alla bilder i 

reklamfilmen förknippas med detta, även fast de visar olika saker och olika personer. I ett av 

klippen visas till exempel två unga män sittandes på en solstol vid en pool, i ett annat visas en 

äldre kvinna hålla upp en fisk i en butik och i ett klipp ser vi en kvinna och en man, båda i 

medelåldern, på en restaurang. Texten i slutet av reklamfilmen lyder “Alla sorters resor”. 

Detta kan man se som ett lexikalt val för att visa att de har resor för alla sorters människor, 

till exempel människor i olika åldrar och med olika sexuella läggningar. Det homosexuella 

paret bidrar till en mångfald och en bredare representation av olika typer av par och 

människor.  

 

Till skillnad från flera av de andra reklamfilmerna i denna analys läggs det inget fokus vid 

just de homosexuella paren. De olika människorna i dessa reklamfilmer tar lika mycket plats 

och det talas inte om något specifikt par eller någon specifik person. I och med att de 

homosexuella paren visas väldigt kort, har sändaren inte mycket utrymme till att måla upp en 

bild av dessa personer. Detta avviker från temat om handling som kretsar homosexualitet, då 

homosexualitet inte är något som historien explicit kretsar kring i dessa reklamfilmer. I och 

med att dessa reklamfilmer består av flera enskilda klipp som visar olika parkostellationer, 

personer i olika åldrar och så vidare har vi valt att nämna detta som just bred representation. 

Homosexualitet och homosexuella personer är en del av flera fenomen och personer som 

visas. 

 

7.5. Homosexualitet lämnas okommenterat 

Ytterligare ett tema som har framkommit i vårt analysarbete är att homosexualitet lämnas 

okommenterat och att sexualiteten alltså inte har någon större betydelse för handlingen i 

reklamfilmen. Detta motsäger temat som handlar om handling som bygger på 

homosexualitet. 

 

I reklamen för Gevalia ser man hur homosexualitet lämnas okommenterat, till skillnad från 

de reklamer som omnämnts under temat om handling som bygger på homosexualitet. I 

reklamfilmen ser man hur en familj vaknar och gör sig iordning för dagen på morgonen. Det 

visas ett homosexuellt par i tre korta klipp under reklamfilmen; det visas hur de vaknar upp 

tillsammans i en säng, hur de pussar varandra när en av dem ska gå hemifrån samt hur de 

lägger sig i samma säng igen på kvällen. Det faktum att det är ett homosexuellt par 

uppmärksammas inte som något särskilt i reklamfilmen. Scenmiljön är densamma för 
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samtliga karaktärer i reklamfilmen, man ser till exempel hur samtliga karaktärer vaknar upp 

i sina sängar. Om paret är homosexuellt eller heterosexuellt spelar ingen roll för historien 

som berättas i reklamfilmen.  

 

 

Bilder från reklamen för Gevalia. 

Till vänster: föräldrarna vaknar upp i en säng. 

Till höger: Tjejerna i ett homosexuellt förhållande vaknar upp i en säng. 

 

En annan reklamfilm där detta tema framkommer är reklamen för Adressändring. I denna 

reklamfilmen hörs huvudkaraktären Kjells före detta partner, en fransman som han hade ett 

förhållande med när han var ung, tala genom större delen av reklamfilmen. De lexikala 

valen, som till exempel texten i slutet som lyder “Missa ingen viktig post” och att 

fransmannen är den enda personen som talar, tyder på att det är ett brev som läses upp där 

fransmannen förklarar sin kärlek för Kjell.  

 

Några exempel från vad fransmannen säger i sitt brev till Kjell är följande: 

 

“My darling Kjell. My little boom boom.” 

“I’ve been in love with you since the second I saw you.” 

“You stole my heart and you took it with you to Sweden.” 

 

I denna reklamfilmen målas det upp en bild av stark kärlek, både genom lexikala val, 

särdrag, framträdande och scenmiljö. I de andra reklamfilmerna visas inte kärlek mellan två 

personer lika tydligt, lexikala val används inte för att beskriva personernas relation på 

samma sätt som i denna reklamfilm. Kärleken som beskrivs mellan Kjell och fransmannen 

uppmärksammas inte som något problematiskt eller svårt, det som beskrivs är en typisk bild 

av äkta kärlek. Att de är homosexuella har i denna aspekten ingen betydelse, kärleken som 

beskrivs hade lika gärna kunnat vara kärleken mellan två heterosexuella personer eller av 

vilken annan sexualitet som helst.  
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7.6. Frånvaro av stereotyper 

Som nämnts tidigare i uppsatsen så finns det stereotyper för olika människor, bland annat 

homosexuella män och kvinnor. Dessa stereotyper byggs upp genom förenklade eller 

överdrivna förklaringar av egenskaper hos olika människor. Ett exempel som presenterats i 

uppsatsen är Ambjörnssons (2006) exempel på hur homosexuella män blivit 

stereotypiserade som “fjolliga” och hur homosexuella kvinnor blivit beskrivna som “allvarliga 

och ovårdade”. I reklamfilmerna som vi har analyserat beskrivs inte de homosexuella 

männen eller kvinnorna utifrån någon speciell stereotyp.  

 

Ett exempel som kan lyftas fram är reklamen för Halebop. Där framställs inte killen i ett 

homosexuellt förhållande på ett sätt som skiljer sig från de andra killarna i reklamfilmen. 

Inget pekar till exempel på att han skulle vara mer “fjollig” än de andra för att han är 

homosexuell. Han är en av alla i hockeylaget och han har inte ett utstickande utseende eller 

framförande. Ett annat exempel är reklamen för Telia. Den homosexuella kvinnan i den 

reklamen framställs inte som exempelvis “ovårdad”, hon är till exempel sminkad vilket kan 

visa på att hon bryr sig om sitt yttre.  

 

7.7. Sammanfattning av analysresultat 

I språkanvändningen i de analyserade reklamfilmerna skildras homosexualitet diskursivt 

utifrån de fem nämnda temana som studiens analysresultat har utgått ifrån: heterosexualitet 

som norm, handling som bygger på homosexualitet, bred representation, homosexualitet 

lämnas okommenterat och frånvaro av stereotyper. Vissa av dessa teman framkommer i 

majoriteten av de analyserade reklamfilmerna, medan andra förekommer i några få av dem. 

Vi har valt att presentera både de större temana och de mindre för att kunna visa på ett stort 

resultat och för att göra studien så objektiv som möjligt.  

 

Det tydligaste temat som framkommit i analysresultatet är heterosexualitet som norm. Detta 

tema visar att heteronormen genomsyrar de allra flesta av de valda reklamfilmerna även om 

de ändå skildrar homosexualitet på något sätt. I och med att sändarna av reklamfilmerna har 

valt att skildra homosexualitet i dessa reklamfilmer, visar det på en vilja att gå emot 

heteronormen. De har gjort ett aktivt val i att inte endast skildra heterosexuella personer. Det 

framkommer trots detta aspekter som tyder på ett bekräftande av heteronormen. På grund av 

sättet som homosexualitet framställs i relation till hur heterosexualitet framställs, faller 

reklamfilmerna in i heteronormen ändå.  
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Det andra tydliga temat som har framkommit i arbetet är handling som bygger på 

homosexualitet och det här temat visar att homosexualitet i många fall används som en 

central del i reklamfilmens handling. Homosexualitet blir därmed det som historien i 

reklamfilmen kretsar kring. Detta tema förstärker det förstnämnda temat heterosexualitet 

som norm i och med att sändarna spelar på tittarnas invanda tankemönster när det gäller 

heteronormen och vad som faller utanför den. Sändarna spelar alltså medvetet på 

heteronormativiteten som finns i samhället. Hur representationen av homosexualitet blir 

problematisk kommer att diskuteras mer utförligt i uppsatsens nästa kapitel. 

 

De tre övriga temana bred representation, homosexualitet lämnas okommenterat och 

frånvaro av stereotyper är något mindre än de två temana som diskuterats ovan. Dessa 

teman visar tydligt hur reklamfilmer kan ämna att frångå heteronormen. I vissa fall läggs det 

inget fokus alls vid homosexualitet och ingen av reklamfilmerna uppvisar några stereotyper.  
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8. Slutdiskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och de två frågeställningarna besvaras. Detta för 

att vidare förklara hur vår studie fyller den forskningslucka som arbetet har utgått ifrån samt 

ämnat fylla.  

 

Vi har undersökt hur homosexualitet framställs i sex olika TV-reklamer som visats i svensk 

TV under olika perioder mellan år 2012-2016. Syftet med studien har varit att undersöka hur 

homosexualitet skildras i svensk TV-reklam idag. För att uppnå vårt syfte ställde vi oss 

frågorna: vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om 

framställningen av homosexualitet i TV-reklam? samt skiljer sig framställningen av 

homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur? 

 

Denna studie tillhör forskning inom TV-reklam, representation och queer. Studien bidrar till 

forskningsfältet i och med att det tidigare inte fokuserats på sambandet mellan just svensk 

TV-reklam och homosexualitet. Tidigare studier visar bland annat på att det skett 

förändringar i reklam och i hur personer framställs i reklam, men att det bör fortsätta ske 

förändringar för att reklam ska representera personer och grupper på ett helt rättvist och 

jämställt sätt. Faktumet att reklam går ut på att sälja, snarare än att visa en exakt spegling av 

verkligheten, har också behandlats i tidigare forskning. Reklam är vinklat i och med att dess 

syfte är att marknadsföra en produkt eller tjänst och en stor del av den tidigare forskningen 

visar på att vi som mottagare påverkas på olika sätt av det vi ser i reklam. Genom att ta fram 

fem diskursiva teman har vi kunnat komma fram till slutsatser som kan dras om hur 

framställningen av homosexualitet ser ut i det analyserade materialet.  

 

Resultatet visar att även om reklamfilmerna väljer att skildra homosexualitet, kan vi i vår 

studie se att detta görs med viss problematik. Vi har exempelvis kunnat se att heteronormen 

generellt lyser igenom i reklamfilmerna som har analyserats och att homosexualitet i flera fall 

används som ett centralt ämne för att föra historien framåt i reklamfilmen. Detta går att 

koppla till queerteorins kritiska syn på heteronormativiteten. Queerteoretiker 

problematiserar heteronormen och förklarar hur heteronormen bidrar till obalanserade 

strukturer i samhället (Rosenberg, 2002). Vi kan alltså se hur majoriteten av det analyserade 

materialet i vår studie bidrar till den här obalansen. Heteronormativiteten vi kan se i 

analysresultatet bidrar till de strukturer som säger att heterosexualitet är mer normalt än 

något som avviker från heteronormen, i det här fallet homosexualitet. Med tanke på hur stor 

påverkanskraft reklam kan ha på sin publik kan alltså framställningen av olika sexualiteter 

påverka människors tankesätt kring olika sexualiteter i samhället. Genom att reproducera 
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heteronormativa strukturer i reklam kan det alltså påverka publikens tankar kring det som 

avviker från heteronormativiteten. 

 

Hur framställningen av homosexualitet skiljer sig från framställningen av heterosexualitet i 

det analyserade materialet ser vi till exempel i reklamfilmen för Ving. Där ser vi att det 

homosexuella paret i filmen är mer fysiskt intima än resterande par, som är i heterosexuella 

förhållanden. Det kan tolkas som att de två homosexuella männens relation måste förklaras 

och förtydligas i och med att tittarna, på grund av heteronormen som är så utpräglad i 

samhället, kan utgå ifrån att människor är heterosexuella. I reklamen för Gevalia 

uppmärksammas däremot inte det homosexuella paret som något särskilt då de är en liten 

del av historien och visas på samma sätt som övriga personer i reklamfilmen. Den här 

reklamen är med andra ord ett exempel på en gestaltning av homosexualitet där 

homosexualitet inte visas på ett annat sätt än heterosexualitet. 

 

Analysresultatet visar inte att några särskilda stereotyper framkommer i de analyserade 

reklamfilmerna. Det är svårt att säga hur stereotypen för en homosexuell man eller en 

homosexuell kvinna ser ut och det blir därför svårt att säga vilka stereotyper som syns i 

reklamfilmerna. Däremot kan vi se att till exempel killen i ett homosexuellt förhållande i 

reklamen för Halebop inte skiljer sig från de andra killarna i omklädningsrummet rent 

utseendemässigt eller i hur han för sig. Detta säger därmed till viss del emot studien som 

McInroy och Craig (2016) gjort, då deras slutsats är att HBTQ-personer stereotypiseras i 

reklam. I och med att deras studie är en ny studie, visar inte vårt resultat på en förändring i 

förhållande till deras studie. Däremot visar resultatet på att framställningen av HBTQ-

personer i amerikansk reklam skiljer sig från framställningen av dessa personer i svensk 

reklam, då deras studie begränsats till USA. Värt att poängtera är att vår studie enbart har 

undersökt framställningen av homosexualitet i reklam, vilket endast är en del av vad HBTQ 

står för, därför kan vi inte göra generaliseringar för hur samtliga inom begreppet HBTQ 

representeras. 

 

Så gott som alla reklamfilmer som utgör studiens analysmaterial bekräftar, trots frånvaron av 

stereotyper, på ett eller annat vis samhällets heteronorm. Detta sker antingen genom att till 

exempel visa både heterosexualitet och homosexualitet i en reklamfilm och framställa dessa 

sexuella läggningar på olika sätt, eller genom att ha homosexualitet som ett centralt ämne i 

reklamfilmen, där problematiken med att vara homosexuell uppmärksammas. Dessa 

skildringar av homosexualitet visar på maktpositionen hos sändarna och de grupper i 

samhället som inte går emot normen (Hall, 1997). 
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I och med att man genom diskurser skildrar verkligheten på ett eller annat sätt så kan man 

även säga att sändare har en viss makt genom de diskurser de använder (Hansen & Machin, 

2012). Hur man skildrar till exempel homosexualitet genom diskursiva verktyg som 

exempelvis text påverkar alltså människors bild av homosexualitet. Det finns studier som 

visar att reklam i vissa avseenden följt och förstärkt samhällsutvecklingen, men att den också 

haft en återhållande effekt (Jarlbro, 2006). Detta faktum visar på att sändare i reklam har 

möjlighet att välja om reklamen ska följa samhällsutvecklingen eller om den ska hålla tillbaka 

den. Blir homosexualitet mer accepterat i samhället och heteronormen svagare, kanske 

reklamskapare bör överväga hur de framställer homosexualitet och om reklamen ska 

förstärka heteronormen eller gå emot den. Genom att göra reklam som inkluderar flera olika 

sexualiteter, bidrar reklamen till en bredare samhällsbild, det är ett sätt att visa mångfald och 

bred representation. Hur dessa reklamer görs och hur de olika sexualiteterna framställs är 

givetvis viktigt och även om en reklam ämnar att bryta heteronormativiteten, finns det 

fortfarande en risk att den istället stärker samhällets heteronorm. Detta har visat sig vara 

fallet i flera av de reklamfilmer vi har analyserat i vår studie.  

 

En fråga som vi kan ställa oss är ifall det främst är i samhället som problemet ligger, snarare 

än i TV-reklam. Det är svårt att svara på om TV-reklam återspeglar verkligheten till stor grad 

eller inte. Man har som annonsör och skapare av TV-reklam ett relativt litet tidsutrymme till 

att få fram sitt budskap. Reklamfilmer är generellt omkring 30 sekunder långa, vilket innebär 

att en berättelse behöver säga mycket på kort tid (Haglöf, 1994). Dessutom selekterar vi 

människor bort viss information som vi möts av, till exempel information som hjärnan anser 

vara irrelevant (Strömbäck, 2009). Detta gör att annonsörer och skapare av TV-reklam kan 

behöva visa en förenklad bild av personer, händelser och fenomen i TV-reklamerna, helt 

enkelt för att tidsramen är så pass kort. När de väljer vilken bild de ska visa har de ändå en 

makt att välja hur denna bilden ska se ut, vilka som ska representeras och på vilket sätt.  

 

Heteronormen finns i samhället och den syns därför även i TV-reklam. Om vi kopplar vårt 

analysresultat till vad Strömbäck (2009) säger om att människors syn på verkligheten 

påverkas av mediers bild av den, kan vi konstatera att det är bra att man valt att framställa 

homosexualitet i TV-reklam. Hade homosexualitet inte visats alls i TV, så är det möjligt att 

tittare fått en skev bild av verkligheten gällande sexualiteter. För att det ska ske en tydligare 

förändring krävs dock mer än att bara visa homosexualitet i reklam. I vår studie kan vi se att 

det fortfarande krävs förändringar i hur representationerna görs för att det ska bli jämlikt 

mellan olika personer och sexualiter. Detta eftersom det i vårt material går att utläsa att 

heteronormen fortfarande lyser igenom i de analyserade reklamfilmerna. Dessutom visar det 

på att maktförhållandet mellan det som anses vara det normala och det som anses vara det 



46 
 

onormala fortfarande existerar när det kommer till sexualiteter, vilket leder till en obalans i 

samhället (Hall, 1997). Precis som Hall (1997) förklarar gällande representationsteorin så 

speglar stereotyper och normer i reklam de skeva maktförhållandena i samhället, och 

reproducerar alltså därigenom maktstrukturerna. 

 

Det magra utbudet av reklamfilmer som skildrar homosexualitet kan ses som ett problem i 

sig. Utifrån materialet och insamlingen av materialet visar vår studie på att homosexualitet 

sällan skildras överhuvudtaget i svensk TV-reklam. Tidigare studier visar att reklam kan 

framhålla eller dölja vissa samhällsförhållanden och därmed vara en missvisande spegel av 

vissa fenomen i samhället (Gunilla Jarlbro, 2006). Att det finns så pass få reklamfilmer som 

innehåller en framställning av homosexualitet som visats i TV, visar på att homosexuella 

representeras relativt sällan gentemot representationen av heterosexualitet. Något som är 

viktigt att tänka på när man vill representera fenomen som till exempel homosexualitet är 

alltså även hur ofta skildring av homosexualitet förekommer, inte bara hur det skildras.  
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9. Förslag på vidare studier 

Denna studie är endast en liten del av det som forskningsfältet berör. Den fyller en 

forskningslucka, men den är endast ett bidrag till denna typ av forskning och går att bygga 

vidare på. Vi har endast analyserat sex olika reklamfilmer och vi kan säga hur 

framställningen av homosexualitet ser ut i dessa samt vad denna framställning tyder på. För 

att kunna göra en större generalisering och få fram fler resultat som kan säga mer om detta 

ämne, behövs mer forskning i större utsträckning. I den här delen av uppsatsen presenteras 

förslag på sådan forskning. 

 

När vi samlade in material till vår studie upptäckte vi att det fanns ytterst få reklamfilmer på 

den svenska marknaden där homosexualitet gestaltas. Det hade varit intressant om vidare 

forskning fokuserar på förekomsten av homosexualitet i reklamfilmer och kanske även att 

jämföra detta under olika tidsperioder. Vidare forskning hade det vill säga kunnat vara att 

göra en kvantitativ studie om framställningen av homosexualitet i reklam, snarare än att 

fokusera på framställningen av homosexualitet och vad den tyder på. 

 

Ett sätt att bygga vidare på vår studie hade kunnat vara att göra en jämförelse mellan ett 

antal reklamfilmer där homosexualitet gestaltas och lika många reklamfilmer där endast 

heterosexualitet gestaltas. Kan man se någon skillnad i framställningen av personerna i dessa 

reklamfilmer och vad tyder dessa skillnader i så fall på? Det hade även varit intressant att 

studera skildringen av homosexualitet i andra reklamformat utöver TV-reklam, som till 

exempel reklamannonser i tidningar, i sociala medier och i radio. Framställs homosexualitet 

på olika sätt i de olika reklamformaten? 

 

Ett sätt att fortsätta studera det som denna studie behandlar kan också vara att fokusera på 

sändaren eller på publiken, snarare än meddelandet, det vill säga innehållet i 

reklamfilmerna. Man kan alltså fokusera på intentionen med reklamen och hur reklamen 

mottas. Detta skulle kunna vara en fortsättning på studien som vi genomfört för att se om 

framställningen av homosexualitet stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i samhället 

och ge en förklaring på hur sändarna av reklamfilmerna resonerar. 

 

Vi har tidigare i denna studie nämnt stereotyper och tagit fram ett tema i 

resultatredovisningen som behandlar just stereotyper. Det är dock svårt att veta exakt hur 

stereotyperna för homosexuella personer faktiskt ser ut. Vi har valt att utgå ifrån ett exempel 

som Ambjörnsson (2006) har presenterat, för att kunna säga något om stereotyper för 

homosexuella personer. I och med att stereotyper kan förändras och att de kan se olika ut, är 
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det svårt att veta vad som faktiskt är stereotypen för en homosexuell man eller kvinna. Därför 

kan det vara intressant att vända sig till befolkningen och undersöka stereotyper närmare 

genom till exempel enkäter eller intervjuer för att se vilka stereotyper det finns i samhället 

när det gäller homosexualitet och sedan kunna jämföra det med vad som syns i till exempel 

TV. 

 

Detta ämne är alltid aktuellt att forska inom. Det har skett förändringar när det handlar om 

synen på olika sexualiteter och hur sändare framställer sexualiteter utöver heterosexualitet i 

reklam. Vi kan anta att denna utveckling och förändring kommer att fortskrida och att 

forskning som berör dessa ämnen i och med det kommer att fortsätta att vara intressant och 

relevant. 
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Bilagor 

Beskrivning av reklamfilmer 

Gevalia Tassimo - Fyll på med valfrihet (2012) 

Reklamen visar en familj som består av två föräldrar och tre barn. Den börjar med bilder på 

sovrum och väckarklockor och en ringande väckarklocka hörs. I ett sovrum ser vi en vuxen 

man och en vuxen kvinna, i ett annat ser vi två tonåriga tjejer och i ett tredje ser vi en något 

äldre kille. Då det är en reklam för en kaffemaskin visas flera av personerna hålla i en kopp 

eller dricka ur den. Ungefär i mitten av reklamfilmen kommer en scen där vi ser de två 

tjejerna igen, den ena drar upp dragkedjan på sin luvtröja och pussar sedan den andra på 

kinden. De har ögonkontakt ett tag och sedan skiljs de åt. Det är mycket ljud och rörelse i 

reklamfilmen, den visar en vardag hos en trebarnsfamilj. 

 

Halebop - Lovebomba någon (2013) 

Den här reklamfilmen utspelar sig i ett hockeyomklädningsrum. En grupp killar verkar precis 

ha haft träning eller match och kommit in i omklädningsrummet för att byta om. De slår sig 

ned på bänkarna och tar av sig hjälmar och skridskor. En kille håller i sin mobiltelefon men 

en annan rycker den ifrån honom och läser upp “Saknar dig, Theo Ekenborg”. Killen som 

äger mobiltelefonen ställer sig mitt i rummet, medan de andra sitter kvar runt omkring 

honom. Han får frågan “Vem är det?” och svarar att det är hans pojkvän. Killarna i 

omklädningsrummet riktar sina blickar mot killen i mitten. Han fortsätter med att berätta att 

de firar ettårsdag och får “Grattis! Ett år, det är fan inte lätt alltså” som respons. Den stela 

stämningen släpper, alla fortsätter med sitt. En kille kommer fram till killen i mitten och 

säger “Jag vet vem det är, han ser fett bra ut”. 

 

Ving - Inte bara charter (2014) 

Det förs inga dialoger i reklamen, snabba klipp visas till en låt. I det första klippet visas två 

män som sitter tätt intill varandra vid en pool. Den ena har handen på den andres ben. De ler 

och tittar in i kameran och en av dem pussar den andra på kinden. Reklamen fortsätter med 

olika klipp i olika scenmiljöer. De olika klippen visar personer på semester som sysselsätter 

sig med olika saker. Så som reklamfilmen är filmad får det att verka som att personerna på 

semester själva har filmat klippen. I det första klippet syns till exempel skuggan av en 

selfiestick.  

 

Adressändring - Missa ingen viktig post (2012) 

Reklamfilmen visar två unga män som är kära i Paris. Bilderna är en tillbakablick och rösten 

som pratar är en av de två männen, en fransman. Fransmannen läser upp ett brev som han 
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skrivit till den andre mannen, som är svensk. I brevet förklarar fransmannen att han varit kär 

i den svenska mannen sedan första gången han såg honom och avslutar sedan brevet med att 

be Kjell komma och bo med honom i Paris. Sen byts de romantiska scenerna ut mot en scen i 

Sverige där den svenska mannen står och gör kaffe. Texten lyder “Idag lever Kjell med Britt-

Marie”.  

 

Telia - Peptalk (2014) 

Denna reklamfilm handlar om en kvinna som ska komma ut med sin sexuella läggning inför 

sina kollegor. Hon pratar med en annan kvinna som säger “Säg bara: kära kollegor, jag gillar 

tjejer. Frågor på det?”. De befinner sig i varsina hem och pratar via telefon. Kväll blir till 

morgon och vi ser dem syssla med olika saker samtidigt som de för en dialog med varandra. 

Dialogen går ut på att den ena är trött på att hennes kollegor utgår ifrån att hon är 

heterosexuell och att hon vill berätta att hon inte är det, men att det är jobbigt. Den andra 

stöttar hela tiden och säger att hon skulle må mycket bättre om hon bara berättade hur det 

ligger till. I slutet av reklamen avslutar de samtalet och den ena säger för sig själv “Hej, det 

här är jag. Jag gillar tjejer.” samtidigt som hon sitter rak i ryggen och ler. 

 

Försvarsmakten - Du nya, du fria (2016) 

I denna reklamfilm visas många olika klipp som visar olika miljöer och olika personer. I ett 

klipp syns ett homosexuellt par som sitter i baksätet på en bil och kysser varandra. En 

berättarröst pratar genom hela filmen och ett personnummer står skrivet över bilden. 

Berättarrösten säger “Den 31:a oktober 2026 får Sverige en ny medborgare. Det enda vi vet är 

att hon kommer få personnummer 20261031-7584.” Berättarrösten fortsätter att säga saker 

som den nya medborgaren kan vara/bli, så som religiös, inte religiös, ensambarn och sladdis. 

“Hon kanske inte alls är en hon, utan ser sig som en man”. “Oavsett vem 20261031-7584 blir, 

så är vår uppgift densamma: att försvara hennes rätt att tycka, tänka och leva som hon själv 

vill i du nya, du fria.”. Personnumret byts ut mot texten Du nya, du fria. 
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Analysschema 

Begrepp  Hur förekommer det?  Vad tyder det på? 

Scenmiljö 

Attribut 

Lexikala val 

Framträdande 

Blick 

Särdrag 

Ljud 

 

 


