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Denna studie fokuserar på hur olika könsroller och familjestrukturer representeras i 

reklamfilmer ur IKEAs kampanj Där livet händer. Studien syftar även till att undersöka om 

innehållet i reklamfilmerna bryter eller förstärker de normer som finns i samhället. Specifikt 

studeras innehållet ur fyra reklamfilmer från deras kampanj. För att genomföra 

undersökningen utgår studien från en kvalitativ innehållsanalys utifrån en narrativ och 

genusvetenskaplig ansats, både som teori och metod. Studiens metod och teoretiska ramverk 

utgår även från Goffmans genusanalys och Hirdmans teori om genuskontraktet.  

Resultatet av studien visar att IKEA i sina reklamfilmer framställer könsroller och 

familjestrukturer på ett unikt sätt. Kvinnorna i reklamfilmerna bryter normer om hur kvinnor 

vanligtvis porträtteras i reklam. De framstår som självständiga, mer jämlika männen både 

genom klädval, ålder, sysslor och vilka miljöer de porträtteras i. Männen i reklamfilmerna 

tenderar också att bryta normer om hur män annars porträtteras i reklamsammanhang. De 

framstår som indivier med mjuka attribut och de försöker inte försvara sin manlighet genom 

att uttrycka det som anses vara stereotypiskt för det maskulina könet. Även flickor och pojkar 

i reklamfilmerna bryter de stereotypiska mönster över hur de vanligtvis porträtteras i reklam. 

Ett gemensamt resultat för både kvinnor och män samt flickor och pojkar är att IKEA har 

ersatt de traditionella normerna för könsroller med det motsatta. Reklamfilmerna bryter även 

mönstret över hur familjestrukturer traditionellt porträtteras i reklam på ett flertal olika sätt. 

Reklamfilmerna bryter dock inte bara normer och värderingar, resultat från studien visar att 

reklam tenderar att förstärka ett flertal ansikts- och kroppsuttryck som anses vara 

stereotypiska för män och kvinnor enligt tidigare forskning.  
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ABSTRACT 

Author(s): Maria Svedenman och Iliriana Maqedonci 

Title and subtitle: “Där livet händer” – A qualitative contentanalysis of IKEAs commercial 

“Där livet händer” from a genderperspective 

Language: Swedish 

Pages: 47 

___________________________________________________________________________ 

This study focuses on how different gender roles and family structures are represented in 

commercials from IKEA's campaign “Där livet händer”. The study also investigates whether 

the contet of the commercials go against the norms or strengthens the norms in society. 

Specifically, the content of four commericals from their campaign is studied. To complete the 

investigation, the study is based on a qualitative content analysis on a narrative and gender 

scientific approach, both as theory and method. The method of the study and theoretical 

framework are based on Goffman's gender analysis and Hirdman's theory of gender contract. 

 

The result of the study shows that IKEA in their commercials presents gender roles and 

family structures in a unique way. The women in the commercials violate the norms of how 

women are usually portrayed in advertising. They appear as independent, more equal to men 

both through choice of clothes, age, occupations and the environments they are portrayed in. 

The men in the commercials also tend to break standards about how men are portrayed in 

advertising. They appear as individuals with soft attributes and they do not try to defend their 

masculinity by expressing what is considered stereotypical for the masculine gender.  

Even girls and boys in the commercials break the stereotypical patterns of how they are 

usually portrayed in advertising. A common result for both women, men, girls and boys is that 

IKEA has replaced the traditional norms for the opposite gender roles. The commercials also 

break the pattern of how family structures are traditionally portrayed in advertising in a 

variety of ways. However, the commercials do not break standards and values alone, the 

results of the study show that the advertisement tends to reinforce a variety of facial and body 

expressions that are considered stereotypical for men and women according to previous 

research.  

Keywords: Stereotypes, gender, family structure, narrative, IKEA, Goffman 
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1. Inledning 

Medierna spelar stor roll i vår vardag och implementerar både kunskap, drömmar och 

fantasier i vårt medvetande, men de influerar även oss med de stereotypiska bilder som 

medierna framförhåller. Det är nästintill omöjligt att undvika medier och i dagens läge är 

medierna de platser som skapar eller rekonstruerar våra världsbilder, åsikter, normer och 

attityder till olika saker och ting. Således har medierna stor makt och genom de värderingar 

som existerar i samhället kan medierna välja att bekräfta dessa och göra värderingarna ännu 

tydligare. Stereotyper kan anses som en trygghet då det är något mottagarna av reklam är vana 

vid, det som förväntas är det vi tar emot och det blir inga överraskande moment. Stereotyper 

behöver inte vara en spegling av verkligheten, utan kan vara en påhittad bild som skapat 

normer hos oss (Jacobson & Broman Norrby, 2004). 

 

Hösten 2016 lanserade IKEA sin nya kampanj “Där livet händer”, en serie reklamfilmer där 

flera vardagssituationer utspelar sig i olika miljöer. Reklamfilmerna har sänts på TV i Sverige 

men även i andra länder har IKEAs kampanj uppmärksammats. Reklamfilmen Varannan 

vecka där fokus ligger på en pojke vars föräldrar är skilda har textats på engelska och sänts i 

ett flertal länder (Bjärle Quiding, 2016). I reklamfilmerna representeras olika individer, både 

män, kvinnor och barn, vilka är studieobjekten för denna uppsats. Tanken med denna studie är 

att utifrån en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur de olika könsrollerna i reklamfilmerna 

“Där livet händer” framställs utifrån ett genusperspektiv. Studien syftar till att undersöka hur 

könsrollerna i IKEAs reklamfilmer framställs och om de framstår som stereotypiska eller inte. 

För att nå samhällsrelevans är tanken att undersöka om IKEAs gestaltning av de olika 

könsrollerna i reklamfilmerna stämmer överens med de stereotyper, normer och värderingar 

som finns i samhället.  

 

Eftersom vi i första steget ska jämföra hur könsrollerna skiljer sig från varandra så kommer vi 

fokusera på både hur kvinnor och män framställs. Vi kommer även att titta på barnens roll i 

samband med föräldrarna då det är intressant att se om familjestrukturerna i reklamen 

stämmer överens med hur de ser ut i det svenska samhället. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel avser att ge en översikt av hur familjestrukturerna i samhället har förändrats 

genom åren. Kapitlet ger även en översikt av IKEA som företag, hur det startade och hur det 

har utvecklats genom åren samt en beskrivning av reklamfilmerna. Syftet med detta avsnitt är 

att ge en ökad kunskap om företaget och utvecklingen av familjestrukturer i samband med en 

ökad förståelse av studien. 

 

2.1. Den förändrade familjestrukturen i samhället 

Idealet över hur familjerollen i det svenska samhället ska se ut har förändrats under åren. Till 

en början byggde idealet på den borgerliga familjen där mannen i hushållet försörjde familjen 

medan kvinnan tog hand om hemmet. Idealet var dock för många arbetarfamiljer ingen 

verklighet, i stället var det inget ovanligt att båda föräldrarna arbetade och barnen gick i 

skolan. Dock var det en stor skillnad på kvinnors och mäns rättigheter på arbetsmarknaden, 

kvinnor ansågs inte klara lika mycket som män och avlönades därav sämre. Även barnens roll 

har förändrats markant då barn under 1800-talet användes som arbetskraft eftersom detta var 

väldigt lönsam och billig arbetskraft för arbetsgivarna. Barnarbetet pågick under en relativt 

lång tid och avvecklades inte förrän under 1940-talets slut. Med tiden fick kvinnor allt mer 

rättigheter i ett mansdominerat samhälle och under efterkrigstiden trädde en kvinnorörelse 

fram där viktiga frågor togs upp. Kvinnorörelsen behandlade både frågor om kvinnors rätt till 

sin kropp, sexualitet och vem som skulle vara den ansvarstagande för hem, barn och familj 

(Hedenborg & Kvarnström, 2009). 

 

Fram till år 1900 var det inget ovanligt att familjer omfattades av 5-6 personer och att hushåll 

ute på landsbygden var större jämfört med de i städerna. I Sveriges västra och södra delar 

växte kärnfamiljen med två vuxna och två barn sig starkare än i övriga landet, en möjlig 

förklaring är att handeln med jord var större i dessa delar av landet (Hedenborg & 

Kvarnström, 2009). Med tiden skedde en markant ökning av antalet ensamboende, detta på 

grund av att många unga valde att flytta in till städerna. Denna förändring ledde till att hushåll 

med två vuxna utan barn blev en allt vanligare syn och även att skillnaderna mellan storleken 

på familjer mellan landsbygder och städer försvann under 50-talet. Ett decennium senare 

skedde en ökning av samboförhållanden som ett resultat till ökningen av antalet ogifta. Dock 
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skedde återigen en ökning av antalet giftermål under 1989 då kvinnor som blivit änkor fick 

ökade ekonomiska villkor (Hedenborg & Kvarnström, 2009). 

 

Efter första världskriget hade kvinnors formella medborgarskap slutligen blivit bekräftat och 

deras rättigheter i samhället började sakta men säkert bli mer jämlika männens. Det var dock 

inte förrän under 1960-talet som den politiska diskussionen om relationen mellan könen 

tornade upp sig och blev ifrågasatt. Diskussionerna handlade bland annat om jämlika löner 

mellan könen, barnomsorg som inkluderar manlig personal och att frågan om barnuppfostran 

inte bara riktade sig till kvinnor. Det var inte förrän år 1994 som den obligatoriska 

pappamånaden infördes (Hedenborg & Kvarnström, 2009). 

 

I dagens Sverige finns fortfarande idealet för den svenska kärnfamiljen med två vuxna och ett 

eller två barn kvar (Hedenborg & Kvarnström, 2009). Under 1900-talet har det skett en 

ökning av enpersonshushåll och ensamstående föräldrar i de svenska hushållen, varav 80 % är 

mödrar. Den ökning som skett av antalet skilsmässor resulterar i att det finns två föräldrar i 80 

% av barnfamiljerna. Familje- och hushållsmönstret har onekligen förändrats genom åren och 

mellan 1975 och 1993 skedde en ökning av antalet ensamstående föräldrar med 60 % (Fürst, 

1999). Familjemönstret har också förändrats då nya relationer har tillkommit i familjen, så 

som “plastpappor” och “plastmammor” och även samkönade familjerelationer (Hedenborg & 

Kvarnström, 2009). Förr handlade det mycket om att hålla samman familjebanden på grund 

av traditioner och pliktigheter, i det numera jämställda samhälle vi lever i bygger det snarare 

på frivillighetens grund. Under senare delen av 90-talet har nya genuskontrakt utvecklats i det 

svenska samhället. Ett mer jämlikt samhälle har utvecklats där kvinnor och män tar nästintill 

lika stort ansvar för att försörja familjen (Fürst, 1999). 

 

 

2.2. IKEA 

Det världskända företaget IKEA grundades för över 70 år sedan i Älmhult, södra Småland. 

Företaget startade närmare bestämt år 1943 och är idag ett företag med varuhus utspridda i 27 

olika länder (IKEA, 2016). IKEA har även för andra året i rad genom undersökningen 

“Swedish Brand Awards” utsetts till Sveriges starkaste varumärke (Åkestam Holst, 2017). 

Namnet IKEA har uppkommit efter grundaren av företaget, Ingvar Kamprad och står för 

Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Bara i Sverige existerar det 20 varuhus och Sverige är 
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för IKEA en av företagets allra viktigaste marknader (IKEA, 2016). Förutom att bli ett 

världsledande företag inom återförsäljning av möbler vill IKEA skapa ett bättre vardagsliv för 

alla människor som kommer i kontakt med företaget. IKEAs vision är att erbjuda produkter av 

god kvalitet till överkomliga priser och vill finnas där för kundernas behov och önskningar. 

IKEA är väldigt måna om att ha en jämlik arbetsplats med en jämn fördelning av antalet 

kvinnor och män som arbetar inom företaget. Enligt årsredovisningen från 2016 utgörs mer än 

hälften av personalen av kvinnor där även chefspositionerna består av 48 % kvinnor (IKEA, 

2017). 

 

2.3. Där livet händer 

Konceptet med IKEAs reklamkampanj Där livet händer är att skapa innehåll som bryter 

normer över hur människor vanligtvis porträtteras inom reklamvärlden. Skaparna som ligger 

bakom produktionen av reklamfilmerna och dess koncept är reklambyrån Åkestam Holst 

(Thambert, 2017). Enligt Mark Ardelius, copywriter på Åkestam Holst är reklamfilmerna 

skapade i ett försök att nå ut till mottagarna på ett djupare plan, där berättelserna inte 

romantiseras eller förskjuter verkligheten, utan visar både de mörka och ljusa stunderna i 

livet. IKEA frångår normen att framställa kärnfamiljen i deras reklamfilmer med syftet att få 

individer i andra familjekonstellationer att känna att det är minst lika accepterat (Thambert, 

2016).   

 

2.4. Reklamfilmerna 

2.4.1. Varannan vecka 

Denna reklamfilm handlar om en pojke som lever med skilda föräldrar. Reklamfilmens fokus 

ligger på att genom identiska rum hos både mamman och pappan så ska pojken kunna känna 

sig hemma (Bjärle Quiding, 2016).  

 

2.4.2. En god lyssnare 

Reklamfilmen En god lyssnare porträtterar en tonårsdotter som bråkar med sin pappa. Genom 

reklamfilmen men även IKEAs produkt, som i denna film är en pall, handlar det om att skapa 
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ett större emotionellt värde. Pallen fungerar som ett verktyg för pappan att bli en god lyssnare 

och således är pallen så mycket mer än bara en pall (Resumé, 2017.) 

2.4.3. Komma hem 

Denna reklamfilm handlar om en kvinna som åkt ner till ett barnhem i Vietnam för att hämta 

hem sin adoptivson. Enligt Patrik Nygren-Bonnier, marknadschef på IKEA är syftet med 

reklamfilmen att förmedla en emotionell historia där man porträtterar en förälders kärlek till 

sitt barn och viljan att skapa ett tryggt hem för dem båda (Thambert, 2017).  

 

2.4.4. Da Capo 

Reklamfilmen Da Capo är en julreklam som skildrar en son som besöker sin äldre mamma på 

ett äldreboende. Filmen handlar om gemenskap och den helande inverkan musik kan ha på en 

människa (Åkestam Holst, 2017). 
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3.   Tidigare forskning 

Kapitlet tidigare forskning redogör för tidigare forskning som är relevant för denna studie. 

Inledningsvis presenteras genusvetenskap inom reklam till följd av massmediernas enfaldiga 

typer. 

 

3.1. Genusvetenskap inom reklam 

År 1975 publicerades en av de första innehållsanalytiska studier av hur män och kvinnor 

porträtteras i reklam på TV, ett område som än idag utforskas flitigt utifrån nya perspektiv 

och i en värld som ständigt förändras (Furnham & Mak, 1999). 

 

I studien A longitudinal content analysis of gender role portrayal in Belgian television 

advertising (Verhellen, Dens & de Pelsmacker, 2016) undersöks det hur olika könsroller 

framställs i reklamen som sänds på belgiska kommersiella TV-kanaler. Analysen syftar till att 

se hur porträtteringen av könsrollerna har förändrats mellan två perioder, 2002-2003 och 

2009-2010. Forskarnas resultat av studien tyder på att den samtida reklamen på Belgisk 

television genomsyras av könsstereotyper. Även om det under åren skett förändringar i 

samhället, så som förändrade lagstiftningar, så visar studien inte på någon minskning av 

porträtteringen av könsstereotyper.  

 

Verhellen, Dens och de Pelsmacker (2016) har jämfört studiens resultat med tidigare 

forskning från USA där flertalet resultat stämt överens med varandra. Bland annat har tidigare 

forskning undersökt vad för slags omgivning karaktärerna porträtteras i. I flertalet studier 

representeras kvinnor i beroende roller så som en mamma som värnar om sitt barn eller som 

hemmafru. Män däremot tenderar att representeras i professionella roller. Dessa observationer 

stämmer även överens med resultaten från reklamen i den belgiska studien, där kvinnor 

tenderar att allt oftare porträtteras i föräldrarollen jämfört med män. Föräldrarollen visade sig 

även ha ökat i stereotypisering från period 1 till period 2. Ytterligare resultat pekar på att 

kvinnor oftare var porträtterade i hushållet jämfört med män, något som stämde överens i 

båda perioderna. Observationerna bekräftade även att fler män var porträtterade i rollerna som 

professionella experter (Verhellen, Dens & de Pelsmacker, 2016). 
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Studien visar även att kvinnor, till skillnad från män, är mer aktivt involverade med produkten 

som reklamen fokuserar på att sälja. Männen i reklamen tenderade att i dessa fall inta en 

passiv roll där de inte visade eller använde den annonserade produkten (Verhellen, Dens & de 

Pelsmacker, 2016). Detta resultat motsatte sig tidigare forskning av Furnham och Mak (1999) 

där resultat visar att kvinnor oftast porträtteras i reklam som passiva, dekorativa roller medan 

män representeras som den mer aktiva rollen. Ytterligare resultat från den belgiska studien 

pekar på en markant skillnad över hur kvinnor framställs som sexuella objekt jämfört med 

män. Enligt studien är kvinnor även allt oftare associerade med hushållsprodukter samt hälso- 

och skönhetsprodukter medan män associeras med tekniska- och fritidsprodukter. 

 

Det har genomförts ett flertal studier med liknande resultat som tyder på stereotypisering i 

reklam. I artikeln Gender roles in advertising: Measuring and comparing gender stereotyping 

on public and private TV channels in Germany av Knoll & Eisend (2011) presenteras en 

studie av till vilken grad stereotyper i reklam skiljer sig mellan offentliga och privata TV-

kanaler i Tyskland. Resultaten från studien pekar på att könsstereotyper i reklam fortfarande 

existerar trots att könsrollerna har förändrats genom åren samt att offentliga kanaler visar 

stereotyper i samma grad som privata TV-kanaler. Skillnaden mellan dessa kanaler är att 

reklam på privata kanaler representerar könsstereotyper med olika rollbeteenden och fysiska 

egenskaper där de fungerar som ett verktyg för att sälja en produkt, medan reklam på 

offentliga kanaler representerar könsstereotyper genom yrkesstatus.  

 

Ytterligare resultat från studien visar att kvinnor till skillnad från män framställs som yngre 

användare av produkter som kommuniceras ut till konsumenter där det främst är 

hushållsprodukter och slutligen att de oftare porträtteras i hemmet. Männen däremot målas 

upp som äldre, styrande och kontrollerande, de kopplas till andra produkter som inte är 

kopplade till hushållet och de befinner sig i andra miljöer där de framstår som oberoende och 

självständiga. Således visar resultaten att både kvinnor och män framställs i traditionella roller 

där möjligheterna för kvinnor är begränsade och där de traditionella maskulina idealen fortgår 

(Knoll & Eisend, 2011). 

 

3.2. Massmediernas enfaldiga typer 

I rapporten Allt är möjligt av Maria Jacobsson och Anna Broman Norrby (2004) undersöks 

det hur kvinnor och män framställs i medier. Inom reklamvärlden, exempelvis i herr- och 
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damtidningar eller tv-reklamer dyker kvinnor under 30 år upp mer frekvent än andra grupper. 

Ofta handlar dessa reklamer om kropp, utseende, sexualitet och olika ideal i både privata och 

personliga kontexter. Män däremot skildras ofta som medelålders män i sin yrkesposition och 

är den näst största gruppen som porträtteras i reklam. Orsaken till att medelålders män har en 

stor roll i medier beror på att det är en spegling av verkligheten, att just denna grupp av 

individer har en mäktig roll i samhället. Orsaken till att kvinnor representeras i sammanhang 

där kropp, skönhet och sexualitet är i fokus beror på att kvinnor inte har lika stor makt och 

inte lika goda chanser att påverka saker och ting. Det handlar också om utbildning, att de som 

arbetar inom produktion saknar kunskap om genus och jämställdhet. Således har männen 

representerats som de med intellekt medan kvinnorna framställts med fokus på kropp och 

känslor. 

 

I reklamsammanhang tenderar män och kvinnor också att förknippas med egenskaper 

relaterade till sitt kön snarare än deras identitet, den person de är. Ofta används liknande 

personer för att representera samma roll, till exempel att kvinnor i skönhetsreklamer som 

representerar hårprodukter alltid har ett långt och vackert hårsvall eller att män alltid besitter 

rollen som hjälte. I reklamsammanhang porträtteras även barn allt oftare, mestadels på grund 

av ett ökande intresse av målgruppen som konsumenter. Under 60-talet började barn 

porträtteras i reklam och sedan dess har det skett en markant förändring i hur de porträtteras. 

Reklamen har utvecklats till att måla upp bilder med en mer tydlig könsindelning där flickor 

framställs som gulliga och omvårdande medan pojkar framställs som häftiga och 

kampinriktade. Dock finns det grupper i samhället som hamnar i skymundan i mediebruset, 

där i bland etniska minoriteter, förståndshandikappade eller äldre människor. När de väl får 

synas i medierna utmålas de ofta som något problematiskt för samhället (Jacobsson & 

Broman Norrby, 2004). 

 

Vid institutionen för journalistik och massmediekommunikation i Göteborg gjordes år 1994 

en undersökning av Maria Edström och Maria Jacobsson, Massmediernas enfaldiga typer, där 

porträtteringen av kvinnor och män i medier analyserades under en dag. Analysen gjordes på 

de största tidningarna, tittartopparna på TV, den film som hade setts flest gånger och den 

video som hade hyrts flest gånger. Bland annat gjordes det en tolkning av de kvinnliga och 

manliga stereotyper som porträtteras i medierna. Undersökningen kom fram till ett flertal 

resultat som visade att män och kvinnor förekom nästan lika ofta men porträtterades i helt 

olika miljöer. Alla kvinnor var under trettio år gamla, en gräns satt då de fortfarande uppfyller 
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skönhetsidealen vid den här åldern, medan männen som syntes representerade alla olika åldrar 

och ofta i samband med sin yrkesroll. Ett antal stereotyper framkom genom undersökningen 

så som skönhetsslaven, projektören, hushållsfunktionären, machomannen, kärleksgudinnan, 

kärleksguden och tönten.  

 

Skönhetsslaven framstår som en ung, smal och vacker kvinna som är mån om sitt utseende. 

Hon syns varken i situationer kopplade till arbete eller i sociala sammanhang (Jacobsson & 

Broman Norrby, 2004). Projektören framställs exempelvis som en viktig affärsman klädd i 

slips och kostym med ett allvarligt och koncentrerat ansiktsuttryck. Han syns ofta i 

yrkessammanhang i offentliga miljöer och sällan i sitt privatliv. Projektören tillskrivs även 

den typiska rollen som familjeförsörjare och besitter egenskaper så som att han är aktiv, 

utåtriktad, kompetent och framgångsrik. Hushållsfunktionären är kvinnan som tar hand om 

hemmet och hushållet och gör sysslor så som att sy, sticka, baka och städa. Hon framställs 

ofta som den perfekta makan som håller ordning på saker och ting, men till skillnad från 

hemmafrun så har hushållsfunktionären oftast ett arbete. Machomannen framstår som stark, 

modig och äventyrlig. Han kan vara både god och anses som en hjälte, men även ond och 

framstå som elak och hänsynslös. Kärleksgudinnan beskrivs på två olika sätt, både som 

“madonnan” och “horan”. Madonnan framstår ofta som blek, skör och svag samt ger 

associationer till andlighet och renhet. Horan däremot använder sig av sin kropp för att fresta 

och uppnå sina mål samt förknippas med skamlöshet. Kärleksguden beskrivs också på två 

olika vis, både som “drömprinsen” och som “sexatleten”. Drömprinsen anses vara romantisk, 

framgångsrik och riktar sig till yngre tjejer. Sexatleten är ung, avklädd, poserar sexuellt och 

framstår som ett manligt sexobjekt. Tönten, framstår som en klantig individ och att ansvara 

över barn och hushållsarbete är för honom besvärligt (Jacobsson & Broman Norrby, 2004). 
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4. Teori 

Detta kapitel redogör för de teorier och begrepp studien avser att utgå från. Kapitlet belyser 

och förklarar följande teorier; genus, Goffmans genusanalys, Hirdmans teori om 

genuskontraktet och stereotyper. 

 

4.1. Genus 

Enligt forskare inom genusvetenskap föds man inte som man eller kvinna, snarare formas 

könet av sociala och kulturella konstruktioner. Redan under 1940-talet uttryckte sig den 

franske filosofen Simone de Beauvoir med citatet; “Man föds inte till kvinna, man blir det”. 

Således skiljer forskare på kön och genus då kön är biologiskt betingat till skillnad från genus. 

Därav skiljer sig även termerna inom dessa olika områden där forskare inom 

genusvetenskapen snarare vänder sig till termer så som “femininitet” och “maskulinitet” och 

inte “kvinnligt” och “manligt”. De sistnämnda termerna kan ofta kopplas till typiska 

föreställningar av vad som är just kvinnligt eller manligt, att det ligger i könets natur och 

biologi att tycka om eller inte tycka om olika saker (Fagerström & Nilson, 2008). 

 

Kvinnlighet och manlighet kan inte enbart ses som om det är något naturen givit, men det är 

inte heller de sociala normerna i samhället som har bidragit till kvinnlighet och manlighet. 

Maskulina eller feminina drag är något människor formar själva och på så sätt finner de sin 

plats i genusordningen, detta genom sättet varje individ väljer att uppföra sig i vardagen. Trots 

att de flesta väljer att göra detta frivilligt så finns det tveksamheter i genusindelningen. Det 

finns feminina män och maskulina kvinnor, där det bland annat finns män som är 

hemmapappor och kvinnor som istället bidrar till det ekonomiska, samtidigt som kvinnor kan 

vara soldater och män som kan vara sjuksköterskor. Enligt den psykologiska forskningen är 

människor inte det ena eller det andra, utan maskulina samt feminina personlighetsdrag är en 

kombination av individen (Connell, 2015). 

 

Termen ’genus’ syftar på den kulturella skillnaden som existerar mellan män och kvinnor. 

Genus handlar bland annat om de sociala relationerna och det viktiga är att bortse från 

skillnaderna för att i stället fokusera på relationerna mellan individerna  (Connell, 2015). 

Genus handlar om hur samhället och människokroppen samspelar med varandra, de 

konsekvenser som uppstår i privatlivet och mänsklighetens framtid (Connell, 2015). 
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4.2. Goffmans genusanalys 

Erving Goffman är en välkänd forskare inom genusvetenskapen och har tillämpat ett 

analysverktyg av reklambilder i Gender advertisements från 1979. Enligt Goffman kan 

samhället tolkas som ett pågående drama där sättet individer uttrycker sig på är ett sorts 

skådespeleri. Den huvudsakliga frågan som Goffman ställer handlar om vad som faktiskt 

framställs i reklambilder och om de influerar våra tankar om hur vi ser på eller upplever genus 

(Sverrison, 2015). I kapitlet Gender advertisements har Goffman analyserat och tolkat ett 

antal stillbilder ur olika reklamsammanhang. Motiven i bilderna föreställer både män, kvinnor 

och barn porträtterade i olika miljöer, sammanhang och poser. Utifrån detta har han skapat ett 

system som kartlägger könsskillnader genom att kategoriserar in de olika uttrycken hos 

modellerna som porträtteras (Goffman, 1979) 

 

4.2.1. Relative size 

Relative size går ut på möjligheten att utmärka vad för makt, auktoritet, rankning och 

befattning en individ besitter och detta genom jämförelsen av de porträtterade individernas 

storlek, och specifikt längd, i förhållande till varandra. Det finns en biologisk förklaring till 

mannens överlägsenhet och höga status i sociala interaktioner med kvinnan. Denna 

överlägsenhet uttrycker sig genom mannens större kroppsstorlek och längd. När kvinnor 

framställs som längre än männen får det snarare männen att framstå som underordnade 

(Goffman, 1979). 

 

4.2.2. Feminine touch 

Begreppet feminine touch syftar till att kvinnor oftare använder sina fingrar och händer för att 

smeka eller röra sig själva när de porträtteras, detta på grund av att rama in objektet eller 

smeka dess yta. Denna typ av beröring av föremål åtskiljs dock från andra naturliga rörelser 

så som att greppa tag eller hålla i något. Förutom fingrar och händer kan även ansiktet 

användas i dessa rituella beröringar. Det är också vanligt förekommande att individen 

omfamnar sin kropp vilket tyder på en känsla av att hennes kropp är ömtåligt och värdefull 

(Goffman 1979). 
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4.2.3. The family 

En visuell representation av familjemedlemmar kan symbolisera familjens sociala struktur. I 

reklamsammanhang porträtteras familjer ofta med åtminstone en flicka och en pojke då detta 

symboliserar möjligheten att den fullständiga uppsättningen av en familj kan åstadkommas. 

Inom reklam kännetecknas ofta ett särskilt band mellan far och son samt mor och dotter. 

Kvinnor tenderar att vara mer nära sina döttrar men även till dem själva i sina yngre dagar 

medan pojkar måste kämpa för att öka maskuliniteten. Män tenderar att hålla sig en bit ifrån 

resterande familjemedlemmar för att kunna övervaka situationen och ge ett beskyddande 

intryck (Goffman, 1979). 

 

4.2.4. The ritualization of subordination 

Denna kategori fokuserar på individers kroppsspråk, poser och ansiktsuttryck. Genom att böja 

eller huka kroppen tyder det på att individen är underordnad och har respekt för den andra 

individen. Har individen en upprätt hållning tyder det på överlägsenhet och stolthet. 

 

The bashful knee-bend är en term Goffman använder sig av för att beskriva ett böjt knä. 

Denna kroppspose tyder på att individen inte är redo att agera i situationen eller omgivningen 

hen befinner sig i. Som Goffman skriver: Once again, one finds a posture that seems to 

presuppose the goodwill of anyone in the surround who could offer harm (Goffman, 1979, 

45). Det är en kroppspose som tyder på att individen är sårbar, försvarslös och förutsätter att 

det inte finns några hot i närheten (Goffman, 1979). Leenden signalerar att man inte avser att 

göra något ont och att den andra individen har blivit accepterad som en person med välvilja 

och som är uppskattad av den andre (Goffman, 1979). 

 

4.2.5. Licensed withdrawal 

Licensed withdrawal handlar om individers psykiska närvarande i sociala situationer, deras 

känsla av förvirring och att vara vilsen samt deras beroende av beskydd från andra individer. 

Genom att vända bort blicken eller täcka sitt ansikte kan individen dölja sitt uttryck, vanligt 

förekommande är att dölja ansiktsuttrycket med händer eller fingrar. Detta kan tyda på att 

individen är ängslig, grubblar på något eller är nervös. Uttryck där individen suger eller biter 

på fingrarna indikerar på samma känsla. I euforiska kontexter tenderar kvinnor att uttrycka sig 
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mer än män, vilket också styrker påståendet att kvinnor ler mer frekvent och uttrycksfullt 

jämfört med män. Enligt Goffman är de uttryck som han beskriver i sin analys illustrationer 

av beteenden som representerar den ideala föreställningen av de två könen och deras 

strukturella förhållande till varandra. Således syftar reklamen till att visa upp vad de anser är 

ett önskat och eftertraktat beteende i en relation mellan två kön (Goffman, 1979). 

 

4.3. Hirdmans teori om genuskontrakten 

Yvonne Hirdman (1988) har skapat en teori om genus, genuskontrakten, som används för att 

beskriva relationen mellan män och kvinnor. Hirdman skiljer på begreppen genus och kön då 

hon anser att genus är något som konstrueras med hjälp av normer, värderingar och 

föreställningar. Enligt Hirdman (1988) föds man varken till kvinna eller man, utan det är 

snarare något man blir, medan könet är det biologiska könsorganet och det är något man föds 

med (Hirdman, 1988). 

 

Hirdmans teori grundar sig på två principer, dikotomin samt hierarkin. Dikotomin står för 

isärhållandets tabu, att manligt och kvinnligt är varandras motsatser och inte bör blandas. Det 

kan handla både om sysslor, egenskaper och platser. Hierarkin syftar på att det maskulina 

värderas högre än det feminina och att det är mannen som utgör normen för det normala 

medan kvinnor har en lägre status. Genuskontrakten används för att beskriva hur relationen 

mellan män och kvinnor ska vara, att män och kvinnor följer en modell anpassad efter deras 

kön. Det handlar bland annat om vilka klädesplagg som är lämpliga för rätt kön, hur frisyren 

ska se ut, vilka redskap som behövs och hur språket får användas. Genuskontrakten ärvs från 

en generation till en annan genom att modern för vidare det till dottern och fadern för vidare 

det till sonen (Hirdman, 1988). 

 

Vidare menar Hirdman att genuskontrakten finns för att skapa balans och bidrar till en 

ordningsstruktur. Det skiljer än idag mycket mellan män och kvinnor, vilket bidrar till 

skapandet av nya isärhållande former.  

 

4.4. Stereotyper 

Begreppet stereotyp har inom psykologin en relativt klar betydelse och tydliga huvuddrag 

över begreppets innebörd. Däremot finns det olika förklaringar till varför och hur stereotyper 
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uppträder. Psykologins uppgift är i synnerhet att förklara varför vi överhuvudtaget använder 

stereotyper. Definitionen av begreppet kan förklaras utifrån tre centrala komponenter där den 

första förklarar att en grupp människor kan identifieras med en viss egenskap. Det finns ett 

brett omfång av egenskaper som kan innefatta nationaliteter, religion, etnicitet, kön, ålder, 

hårfärg och liknande karaktärsdrag. Hos varje individ har egenskaper en betydelse genom det 

en person ser hos en annan. Genom att identifiera en grupps egenskaper, så som en grupp 

engelsmän, går det att urskilja den gruppen från individer med andra nationer. Den andra 

komponenten handlar om ytterligare egenskaper där det ofta handlar om en individs 

personlighetsdrag, men stereotyper kan även innefatta fysiska egenskaper så som att äldre 

människor ofta är gråhåriga. Således finns det karaktäristiska drag för alla stereotyper där de 

ytterligare egenskaper de besitter tillskrivs alla de individer som tillhör den gruppen. Till sist 

när en individs egenskap har identifierats vilket tillskriver den till en viss grupp, tillskrivs 

individen den egenskap som är stereotypisk. Såldes blir följden av detta att engelsmannen, 

precis så som alla andra engelsmän, är mycket glad i traditioner (Hinton, 2003). 

 

Walter Lippmann beskriver uttrycket stereotyp som “bilder i vårt huvud”, en inre bild av ett 

tänk. Vi kan inte fullt förstå andra människors agerande förrän vi är medvetna om vad de vet 

om. Det  är en beskrivning eller förklaring utifrån vissa egenskaper av hur någon är genom att 

uppmärksamma vissa drag och bortse från andra. Människor agerar utifrån hur de tror att det 

är och inte utifrån hur det verkligen är (Lippmann, 1921). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Målet med denna studie är att undersöka hur IKEAs reklamfilmer från kampanjen Där livet 

händer representerar könsroller ur ett genusperspektiv. Samhället genomsyras av stereotyper, 

normer och värderingar samtidigt som reklam representerar olika stereotyper, normer och 

värderingar. Därav syftar studien till att undersöka om IKEAs reklam bryter eller förstärker 

dessa normer som finns i samhället. 

 

5.1. Frågeställningar 

 Hur gestaltar reklamfilmerna olika könsroller och familjestrukturer utifrån ett 

genusperspektiv? 

 Hur förstärker eller motsätter sig IKEAs reklamfilmer de traditionella normer om 

stereotyper, roller och familjestrukturer som etablerats i svensk medieforskning och i 

den svenska samhällsutvecklingen? 
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6. Metod 

I detta kapitel kommer studiens metod att presenteras vilken utgörs av en kvalitativ 

innehållsanalys, narrativ metod och ett genusperspektiv. Kapitlet börjar med att introducera 

metoderna samt förklaringar och motiveringar av dessa. Därefter belyser vi 

tillvägagångssätt, analysverktyget, urval, tillförlitlighet och slutligen, metodkritik. 

 

6.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Under mitten av sjuttiotalet fick kvalitativa metoder sitt genomslag inom 

samhällsvetenskapen i Sverige. Begreppet kvalitativa metoder används ofta för alla de 

metoder som grundar sig på intervjuer och observationer, men även på analys av texter som 

inte är utformade för ett kvantitativt tillvägagångssätt (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Den huvudsakliga användningen av visuell metodik syftar dels till att förstå bildens sociala 

roll och sammanhang samt hur normer och organisationer i samhället påverkar bildskapandet 

och bildanvändandet (Sverrison, 2015). Det finns olika ingångar med olika fokus på hur 

tolkningen av en bild ska ske, denna analys kommer ske utifrån att bilderna vi har valt från 

reklamfilmerna omfattar en verklighet i sig. Därav kommer bilderna i första hand analyseras 

och diskuteras som en del av en bildvärld där fokus riktas mot bildernas latenta budskap och 

hur de relaterar till andra bilder i större bildsamlingar. Vidare i studien kommer resultat av 

analysen utvecklas och analyseras i relation till en social verklighet. Således, om könsrollerna 

och familjestrukturerna motsätter sig eller förstärker de stereotyper, normer och värderingar 

som finns i samhället och som tidigare svensk medieforskning påvisat. Således syftar den 

kvalitativa innehållsanalysen till att tolka reklamfilmernas innehåll för att förstå dess budskap 

och betydelse. 

 

6.2. Narrativ metod 

För att genomföra och strukturera upp denna studie kommer vi använda oss av narrativ metod. 

Narrativa undersökningar är inom kvalitativ forskning ett accepterat synsätt och en accepterad 

metod (Bell, 2016). En narrativ metod utgår från att insamla och bearbeta berättelser för att 

antingen samla in data eller att strukturera ett forskningsprojekt. Således utgör narrationen ett 
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första steg där insamlad data sammanförs i en kronologisk ordning för att sedan vidare 

analyseras ut ifrån en specifik analysteknik (Nylén, 2005). 

 

I vår studie kommer den narrativa metoden användas för att ge en beskrivning av vad 

reklamfilmerna porträtterar, både individernas utseende, ansiktsuttryck, hur de interagerar 

med varandra samt den miljö de befinner sig i. För att vidareutveckla empirin kommer vi 

sedan tolka materialet ut ifrån Goffmans genusteori som kan ge beskrivningen en vidare 

betydelse. Genom att använda oss av detta verktyg kommer visst material tolkas där vi tittar 

på just kroppsspråk, ansiktsuttryck, blickar och familjestrukturer. Ut ifrån Goffmans teori 

kommer de mest väsentliga begreppen avbildas i ett analysschema som kommer utgöra 

underlaget för analysen. Detta analysschema kommer sedan appliceras på innehållet i 

reklamfilmerna där tolkningarna kommer bygga på de drag som återfinns och kan grundas i 

teorin (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). 

 

6.3. Tillvägagångssätt 

För att besvara den första frågeställningen krävs det att vi analyserar bilderna ur 

reklamfilmerna där vi tittar på hur individerna framställs i samspel med omgivningen. Därav 

behöver vi först och främst utföra en beskrivande bildanalys av varje enskild stillbild ur 

reklamfilmerna. Den beskrivande bildanalysen kommer utgå från fyra kategorier där vi tittar 

på individernas klädsel/stil, ansiktsuttryck, interaktioner individer sinsemellan och 

miljö/kontext. För en vidare förståelse av första steget av analysen för första frågeställningen 

sker en analys utifrån en tolkande nivå. För att utföra denna analys kommer ett analysschema 

utformas utifrån Goffmans genusanalys. De rubriker som utformats är kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, makt och utseende, interaktion och familjestrukturer. Under dessa 

huvudrubriker har sedan ett antal relevanta frågor till analysmaterialet formulerats.  

 

Efter att ha analyserat materialet utifrån den beskrivande och tolkande nivån och således 

besvarat den första frågeställningen tänker vi sammanställa resultat. Detta för att avgöra om 

det förekommer liknande företeelser sinsemellan reklamfilmerna och de stereotyper och roller 

som de framställer. För att kunna jämföra de stereotyper som tidigare forskning påvisat med 

hur individerna i reklamfilmerna porträtteras krävs det en sammanställning av vad vår analys 

kommit fram till och de tydliga drag som finns hos de redan etablerade stereotyperna i 

tidigare forskning. 
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Denna studie utgår från ett deduktivt tillvägagångssätt där de utvalda begreppen som är 

anpassade för studien leder till avgränsningen av den information och data som ska samlas in 

(Yin, 2013). Genom det deduktiva tillvägagångssättet blir det enklare att utföra studien då vi 

redan till en början har klargjort och identifierat vilka begrepp och teorier som ska användas 

för att utföra studien (Yin, 2013). 

 

6.4. Analysschema  

 

 

6.5. Urval 

Ikeas kampanj “Där livet händer” består i dagsläget av 13 stycken reklamfilmer. För studiens 

omfång så är denna mängd analysenheter för stor och därav kommer vi utgå från ett avsiktligt 

urval, där valen av reklamfilmer sker medvetet. Syftet med att välja specifika analysenheter är 

att kunna analysera de reklamfilmer som innehåller mest relevant data för vad studien 

undersöker (Yin, 2013).  
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De reklamfilmer som valts ut för analysen är följande;  “varannan vecka”, “en god lyssnare”, 

“komma hem” och “Da Capo”. Valet av reklamfilmer baserades dels på mängden innehåll att 

analysera men även längden på filmerna där tre av fyra filmer är 1:01 minuter långa. Ett 

undantag gjordes med den senaste reklamfilmen “Da Capo” som i stället var 46 sekunder lång 

men var mer anpassad för denna analys då den genererade mer personlig interaktion två 

individer sinsemellan.  

 

Tillgängligheten till reklamfilmerna nås via videogemenskapen Youtube där IKEA har 

publicerat alla sina reklamfilmer från kampanjen. Filmerna fokuserar främst på det visuella 

där bakgrundsljudet består av musik och endast ett fåtal reklamfilmer innehåller repliker där 

individerna kommunicerar med varandra. Då den narrativa metoden utgår från att bearbeta 

och tolka berättelser så fungerar den väldigt väl för denna typ av analys (Nylén, 2005). 

 

6.6. Tillförlitlighet 

Validitet är ett begrepp som kan definieras som en överensstämmelse mellan den teoretiska 

definitionen och operationaliseringen, att det som mäts är vad som påstås ska mätas och att 

det inte existerar några systematiska fel. För att uppnå en god begreppsvaliditet har vi använt 

oss av en operationalisering som redan är etablerad och har blivit använd av forskare, något 

som höjer tillförlitligheten i studien och gör den jämförbar. För att genomföra studien har vi 

bland annat utgått från Goffmans genusanalys och använt oss av denna operationalisering för 

att definiera begrepp så att de kan användas i vår empiriska undersökning (Esaiasson et. al, 

2017). 

 

Definitionen av begreppet reliabilitet är att det inte finns några slumpmässiga eller 

osystematiska fel, exempelvis slarvfel som skett under insamlingen och/eller bearbetningen av 

data. Därav krävs det hög noggrannhet när vi använder det mätinstrument vi har valt att utgå 

från, och för att utesluta systematiska fel så krävs det att vårt mätinstrument är väl utformat 

med relevanta frågor utifrån de valda teorierna. En god resultatvaliditet innebär en 

kombination av god begreppsvaliditet och hög reliabilitet. För att resultatvaliditeten ska anses 

som god krävs det att studien inte innehåller några systematiska fel (Esaiasson et. al, 2017). 
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6.7. Metodkritik 

Denna studie utgår från en kvalitativ och narrativ metod med en genusvetenskaplig ansats då 

vi anser detta vara en lämplig metod som passar de forskningsfrågor som ska undersökas. Den 

kvalitativa forskningen må vara mer subjektiv i jämförelse med kvantitativ forskning som 

bygger på siffror och statistik. Metoden lämpar sig dock bra då studien avser att studera 

människor i olika miljöer och sociala interaktioner genom tolkningar utifrån teorier och de 

perceptioner som samhället skapat. 

 

Tolkningar av olika innehåll eller beskrivningar kan komma att variera mellan olika kulturer 

då alla individer uppfattar saker och ting på olika sätt (Gripsrud, 2011). Således gör det att 

tolkningen av vårt analysmaterial färgas av den kultur och det samhälle vi lever i, och de 

uppfattningskoder som vi är vana vid. Med andra ord, hade analysen utförts av en individ med 

annan kulturell bakgrund och med andra kulturella perceptioner så hade analysen möjligtvis 

kunnat se annorlunda ut.  

 

I kapitlets bakgrund ges en beskrivning till de analysobjekt som ska analyseras, det vill säga 

alla fyra reklamfilmer. I beskrivningarna tillskrivs även syftet med reklamfilmerna, dock 

ligger vårt fokus på vad som kommuniceras genom reklamfilmerna. Valet av 

insamlingsmetod kan komma att påverka slutresultatet då andra av IKEAs reklamfilmer kan 

visa individer med andra karaktärsdrag och familjestrukturer som ser ut på andra sätt än de 

reklamfilmer som analyserats i denna studie. Eftersom att denna studie utgått från ett 

avsiktligt urval där vi valt de reklamfilmer som genererar mest analysmaterial så anser vi att 

de var relevanta både på grund av detta men även på grund av att det var möjligt att utläsa 

interaktioner i familjerelationer.  

 

De teorier vi har valt att använda oss av i denna studie är Goffmans genusteori och Hirdmans 

genuskontrakt. Vi anser att dessa teorier är fullt lämpade för denna typ av studie då de kan 

utgöra grunden för att nå fram till svaret på studiens frågeställningar. Dessa teorier fungerar 

bra i samspel med varandra då Goffmans (1979) genusteori delvis handlar om att utläsa och 

tolka kroppsspråk och ansiktssuttryck samt att Hirdman talar om genuskontraktet. 
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7. Analys och resultat 

Detta kapitel redovisar de resultat som framkommit ur analysen och svar på de 

frågeställningar studien avser att svara på. Resultaten är kategoriserade efter varje 

reklamfilm, där inledningsvis den första frågeställningen besvaras genom att beskriva 

rollerna, följt av en tolkande analys som bygger på den tidigare forskning som presenterats. 

Därefter besvaras den andra frågeställningen genom att undersöka om de egenskaper 

rollerna har motsätter eller förstärker de stereotyper, roller och familjestrukturer som 

etablerats i svensk medieforskning och i den svenska samhällsutvecklingen.  

 

7.1. Varannan vecka 

Synopsis 

Ett skilsmässobarn ska åka hem till sin pappa. Pappan knackar på hos sonens mamma för att 

hämta upp sonen och åka hem till sig. Sonen porträtteras i sitt rum där han plockar ihop sina 

tillhörigheter. Pappan och sonen tar sedan bilen hem till pappans lägenhet. När de väl är 

framme får sonen syn på sitt rum, vilket ser nästintill identiskt ut som det hemma hos hans 

mamma. Sonen går in i rummet och gör sig hemmastadd. 

 

7.1.1. Beskrivning 

 
Scen 1-4  

I första scenen ser vi pappan, en medelålders man, stiga ur förarsätet på en grå bil. Pappan bär 

en grå tröja och en tunn beige jacka utanpå. Hans min är neutral och blicken är riktad uppåt 

och ser ut att fokusera på något längre bort. I nästa scen porträtteras sonen, en ung pojke 

sittandes på sin säng. Hans kroppshållning är lätt hukad, huvudet är framåtlutat och armarna 

vilar på hans lår. Hans båda händer vidrör varandra och han fumlar med sina fingrar. Blicken 

är riktad ned mot händerna och hans mun utgör ett sammanbitet uttryck. I tredje scenen står 

pappan i en upprätt hållning i dörröppningen, hans mun är stängd och han har en 

sammanbiten min. Han har en spänd blick vilket också syns i hans spända uttryck. Blicken 
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fokuserar på kvinnan han interagerar med och som syns i det nedre högra hörnet. I den fjärde 

scenen porträtteras kvinnan han interagerar med, vilken är sonens mamma, en medelålders 

kvinna som står lutandes mot en vägg. Mamman är porträtterad i halvbild och bär en blårutig 

skjorta. Hennes min är sammanbiten och blicken är riktad mot en högre punkt. 

 

 

Scen 5-8 

I den femte scenen står pappan med vänstra handen på höften och vänder blicken från 

mamman ned mot marken. Han har en fortsatt sammanbiten min och ett spänt uttryck precis 

som på tidigare bild. Mamman är inte lika mycket i fokus då hon är porträtterad snett bakifrån 

i dörröppningen. Hennes blick är riktad nedåt marken då det är möjligt att se hennes stängda 

ögonlock. Pappan är längre i jämförelse med mamman och de har ingen närkontakt. Mamman 

ropar ned sonen som plockar ihop sina saker. I nästa scen porträtteras sonen från utsidan av ett 

bilfönster. Sonen sitter i baksätet av bilen med säkerhetsbältet över kroppen. Hans blick är 

riktad uppåt, munnen är stängd och han har ett neutralt minspel. Händerna är placerade i knät 

där hans högra hand håller ett tag om ett gäng färgpennor. Med den andra handen smeker och 

fumlar han med sina fingrar.  

 

I den åttonde scenen porträtteras pappan och sonen gåendes bredvid varandra i en 

lägenhetskorridor. I denna bild syns hela pappans klädsel där han utöver de tidigare nämnda 

plaggen bär ett par blåa jeans och ett par mörka skor med vit sula. I hans vänstra hand bär han 

en blå sportväska och i den högra håller han i ett par nycklar. Han blickar mot dörren framför 

honom på hans vänstra sida. Sonen som går till vänster om pappan bär en ryggsäck på ryggen, 

hans blick är riktad mot dörren till lägenheten och ett leende syns på hans läppar. 
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Scen 9-10 

I den nionde scenen porträtteras sonen i dörröppningen till sitt rum. Hans vänstra hand håller 

ett löst tag om dörrhandtaget, hans blick sveper över rummet och hans minspel är neutralt. I 

slutscenen är pappan porträtterad i profil och blickar in i sonens rum. Han står med händerna 

vilandes på höften och har en avslappnad och lätt framåtlutad kroppshållning. Pojken gör sig 

sedan hemmastad i sitt rum. 

 

7.1.2. Tolkning 

Scen 1-4 

I första scenen när pappan stiger ur bilen uttrycker han ett neutralt minspel som ger intrycket 

av att han är allvarlig och bestämd. I nästa scen porträtteras sonen sittandes på sängkanten i 

sitt rum. Hans framåtlutade huvud och den blick han fäst på sina händer tyder på att han är 

fokuserad på sina egna tankar. Hans fumlande med händerna och fingrarna indikerar att han 

känner sig nervös, orolig eller ängslig. Även hans minspel som är sammanbitet förstärker 

denna känsla (Goffman, 1979). I den tredje scenen porträtteras pappan där hans kroppslängd 

får honom att framstå som överlägsen och av högre status i jämförelse med mamman 

(Goffman, 1979). Enligt Goffman (1979) är mannens grövre kroppstorlek och längd en 

biologisk förklaring till fenomenet att män är mer överlägsna kvinnor i sociala interaktioner. I 

scenen där mamman är porträtterad framifrån (se bild 4) framställs hon se mindre ut vilket får 

henne att framstå som mer underlägsen (Goffman, 1979). Hennes blick är närvarande vilket 

tyder på att hon vågar bemöta situationen och pappans blick (Goffman, 1979).  

 

Scen 5-8 

I den femte scenen vänder både mamman och pappan bort blicken. I stället för att möta 

varandras blickar så tittar de ned mot marken vilket enligt Goffman (1979) tyder på att 

individen drar sig undan och inte vågar bemöta situationen. Denna bortvändning av blick 

markerar att båda känner sig obekväma i situationen de befinner sig i. Därav kan det tolkas 

som att de hanterar situationen på samma sätt vilket leder till att interaktionen mellan 

mamman och pappan framstår som mer jämlik. Enligt Goffman (1979) tyder denna 

bortvändning av blick på möjligheten för individen att slippa bli direkt granskad. Eftersom 

båda lyfter bort blicken från varandra är det möjligt att tolka det som om de bemöter 

situationen på samma sätt. 
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Den sjätte scenen som porträtterar sonen får honom att framstå som liten och försvarslös då 

han porträtteras från en högre vinkel. Hans oroliga blick i samspel med hans snopna uttryck 

får honom att framstå som nervös inför vad som komma skall. Sonens nervösa och 

grubblande uttryck förstärks ytterligare genom hans fumlande med fingrarna (se bild 2 och 7) 

(Goffman, 1979). Den enda scenen där föräldrer och son porträtteras tillsammans är när 

pappan och sonen är påväg hem till pappan (se bild 8). Enligt Goffman (1979) tenderar 

reklam att upprätthålla ett särskilt band mellan förälder och barn av samma kön vilket syns i 

denna reklam då mamman aldrig porträtteras med sonen. Då pappan och sonen går bredvid 

varandra utan närkontakt kan detta enligt Goffman (1979) tyda på jämlikhet. I denna situation 

får det sonen att framstå som att han klarar sig bra på egen hand och inte behöver pappans 

stöd av närkontakt för att känna sig trygg. Pojkens leende tyder även på att han är bekväm i 

situationen.  

 

Scen 9-10 

Sonens uttryck i den nionde scenen är neutralt men hans blick ger en känsla av förundran. 

Den svepande blicken tyder på insamling av intryck från omgivningen. Han framstår som 

närvarande i situationen då blicken inte är fäst vid ett specifikt föremål och där hans svepande 

blick snarare kan tolkas som att han undersöker den situation han befinner sig i (Goffman, 

1979). I den sista scenen står pappan utanför dörren in till sonens rum, hans kroppsställning 

får honom att framstå som bekväm och att han känner ett uns av stolthet. Enligt Goffman 

(1979) är det vanligt att pappan håller ett visst avstånd från övriga familjemedlemmar just för 

att kunna övervaka händelseförloppet, något som framgår i denna scen. Kvinnor i jämförelse 

med män tenderar att ha mer närkontakt med sina barn genom att kramas och gosa med dem 

(Goffman, 1979). I scenerna där sonen och pappan porträtteras har de ingen vidare närkontakt 

och i slutscenen håller pappan ett avstånd där han betraktar sonen som undersöker sitt nya 

rum. Således stämmer detta överens med vad Goffman (1979) påstår om att män inte 

uttrycker samma slags närhet med sina barn som kvinnor gör. 

7.1.3. Stereotyper och familjestrukturer i reklamfilmen 

Utifrån de stereotyper som Jacobsson och Norrby (2004) funnit i den forskning de gjort om i 

svenska medier går det inte att placera in pappan under en viss kategori. Pappan ses inte göra 

några hushållssysslor men utifrån vetskapen av att han är en ensamstående pappa som har 

hand om sitt hushåll så blir arbetet med hushållssysslor ett måste. Då ingen annan individ 
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utöver pappan och sonen porträtteras i hushållet utgår vi i analysen från att IKEA i sin 

reklamfilm visar den rådande familjesituationen. På så vis kan pappan tolkas vara 

hushållsfunktionären som tar hand om hemmet och hushållet. Hushållsfunktionären är enligt 

Jacobsson och Norrby (2004) en kvinna, men i denna situation måste pappan sköta dessa 

sysslor och därav uppstår ett undantag där en manlig individ tillskrivs titeln som 

hushållsfunktionär. Enligt Jacobsson och Norrby (2004) brukar män utmålas som 

medelåldersmän i sin yrkesposition men i denna reklamfilm porträtteras pappan endast i 

privata situationer där inget indikerar på vad han har för yrke. Pappan uttrycker inga 

överdrivna eller drastiska drag och utmärker inte sig själv, varken genom utseende eller 

egenskaper, på ett stereotypiskt sätt.  

Det är inte lika mycket fokus på mamman i reklamfilmen och därav finns det inte särskilt 

mycket material att utgå från för att avläsa hennes personlighet och kategorisera henne som en 

viss stereotyp. Enligt Jacobsson och Norrby (2004) är det stereotypiskt att kvinnor i reklam 

fokuserar på kropp, utseende och olika ideal. Mamman i Varannan vecka motstrider denna 

norm då hon inte framstår som utseendefixerad i den rådande situationen. Kvinnor som 

porträtteras med fokus på kropp och skönhet framstår som maktlösa och svaga, vilket i detta 

fall får den motsatta effekten för mamman (Jacobsson & Norrby, 2004). 

 

Familjestrukturen i denna reklam bryter normen om hur idealfamiljen ska se ut. Reklamfilmen 

Varannan vecka skildrar två skilda föräldrar och deras gemensamma son vilket motstrider det 

svenska idealet som bygger på ett hushåll med två föräldrar och ett eller två barn (Hedenborg 

& Kvarnström, 2009). Reklamen speglar hur det ser ut i cirka 20 % av barnfamiljerna där det 

beslutats om skilsmässa (Fürst, 1999). Reklam tenderar att porträttera idealfamiljen för att 

visa att det är möjligt att åstadkomma den fullständiga uppsättningen i form av en mor, en far, 

en son och en dotter (Goffman, 1979). Återigen tyder detta på att IKEA bryter mönstret om 

hur den stereotypiska familjestrukturen i reklam och samhälle ska se ut. Reklamfilmen 

Varannan vecka motsäger även hur reklam vanligtvis porträtterar familjer då familjen består 

av två skilda föräldrar som har en gemensam son. Goffman (1979) påstår även att det är 

vanligt förekommande att reklam gestaltar särskilda relationsband mellan mor och dotter samt 

far och son. De karaktärer som reklamfilmen fokuserar på är pappan och sonen vilket stödjer 

Goffmans (1979) teori om gestaltandet av ett särskilt relationsband mellan far och son.  
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IKEA bryter även normen om hur flickor och pojkar ska uppträda i reklam. Pojkar i reklam 

tenderar att framställas med ”pojkaktiga” attribut där de ska verka häftiga och kampinriktade. 

I reklamfilmen Varannan vecka går det inte att utläsa några sådana egenskaper hos sonen. 

Utifrån att avläsa hans kroppsspråk och ansiktsuttryck framstår han snarare som lugn, 

försiktig och ordningssam. 

 

 

7.2. En god lyssnare 

SYNOPSIS:  

En tonårsdotter beter sig rebelliskt och vägrar att prata med sin pappa. Dottern kommer gång 

på gång hem och låser varje gång in sig i olika rum i huset medan pappan var gång slår sig 

ned på en pall utanför och väntar. Till slut väljer dottern att låsa upp dörren och släppa in 

pappan.  

 

7.2.1. Beskrivning 

 

Scen 1-4 

I första scenen porträtteras pappan utanför en dörr, väntandes på dottern. Han porträtteras 

ståendes och lutandes mot en vägg. Pappan bär blåa jeans och har en instoppad grönrutig 

skjorta med uppkavlade ärmar. Hans kroppshållning är framåtlutad och den vänstra handen 

vilar lätt på höften. Det högra knät är lätt böjt och kroppstyngden vilar på hans vänstra ben. 

Huvudet är lätt framåtlutat, blicken är riktad ned mot golvet och hans minspel har ett ledsamt 

uttryck. I nästa scen porträtteras dottern sittandes på en stol vid skrivbordet i hennes rum. 

Hennes kropp är lätt böjd framåt och hennes högra hand håller ett stadigt grepp om stolen. 

 

Pappan slår sig ned på en pall och sitter lutandes med ryggen mot väggen. Hans båda armar 

vilar på låren, hans händer är knutna som om han ber och han sitter bredbent med fötterna i 

kors in mot pallen. Han sitter upprätt med överkroppen och hans huvud lutar en aning åt höger 

i riktning mot dörren. Blicken är riktad mot samma håll som huvudet är lutat och fokuserar på 
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dörren, hans min är sammanbiten. I den fjärde scenen gestaltas han sittandes i trappan där han 

målar väggen med vit färg.  

 

 

Scen 5-7 

Dottern kommer återigen hem och låser in sig på nytt. I den femte scenen porträtteras hon i 

närbild med fokus på hennes ansikte. Kroppshållningen är framåtlutad och hon låter huvudet 

vila mot hennes vänstra hand som är placerad mot pannans vänstra sida. Hennes blick är 

bortvänd från kameran och riktad snett ned mot marken. Ansiktsuttrycket i helhet ser 

ansträngt ut vilket syns både på ögonen och ögonbrynens bekymrade uttryck men även på 

hennes öppna mun. I den sjätte scenen skildras pappan iklädd jeans och en mörk pikétröja, 

han är porträtterad i profil sittandes på en pall utanför en dörr. Kroppshållningen är hukad i en 

framåtlutande position där underarmarna vilar på låren och där händerna är knutna på samma 

sätt som tidigare (se bild 3). Trots den lutade kroppshållningen så håller han huvudet upprätt 

och riktat framåt medan hans ögon är slutna och minen sammanbiten.  

 

 

Scen 8-9 

I den sjunde scenen porträtteras pappans ansikte som kikar fram bakom en dörr. Hans 

kroppshållning ser framåtlutad ut då hans huvud har en lutande position. Blicken är 

närvarande och bemöter betraktaren i bilden. I hans panna syns rynkor som tyder på ett spänt 

uttryck, vinkeln på ögonbrynen förstärker uttrycket och får honom att framstå som bekymrad. 

Hans min är neutral och det är snarare hans ansiktsuttryck i helhet som säger vad han 

uttrycker. I den åttonde scenen gestaltas flickan sittandes lätt framåtlutat och med huvudet i en 

svag lutning åt vänster. Blicken är placerad till höger om henne, mot pappan som sitter i 
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dörröppningen. Hon har ett lugnt, avslappnat ansiktsuttryck och på läpparna syns ett försiktigt 

leende. I slutscenen porträtteras pappan i närbild där han bär en blårandig skjorta. Han är 

positionerad sittandes med en lätt framåtlutad kropp och en blick som är närvarande då den 

bemöter dotterns blick. Hans ansiktsuttryck har gått från bekymrat till ett lättat uttryck, fritt 

från oro och bekymmer. Detta förstärks genom det leende som med försiktighet smyger sig 

fram.  

 

7.2.2. Tolkning 

Scen 1-4 

Pappans kroppsspråk indikerar på att han känner sig underlägsen och maktlös då han inte har 

en upprättstående hållning (Goffman 1979). Även hans låga positionering av huvudet och 

blicken som riktas ned mot golvet indikerar på hans underlägsenhet och uppgivna 

sinnestillstånd. Ytterligare något som förstärker detta uttryck är pappans kroppspose som 

Goffman (1979) kallar The bashful knee-bend, vilken utstrålar sårbarhet och försvarslöshet. 

The bashful knee-bend är en pose som främst syns hos kvinnor och därav är det inget 

stereotypiskt sätt för en man att uttrycka sig på eftersom den anses vara mer feminint 

anpassad (Goffman, 1979). Dotterns stadiga grepp om stolen i den andra scenen tyder på att 

hon är bestämd och hennes ansiktsuttryck är upprört och ilsket. Blicken är närvarande och 

dottern tittar aktivt mot dörren då hon ropar. Enligt Goffman (1979) kan föremål agera som 

något att dölja sig bakom i situationer då individen i fråga vill ta avstånd. I denna scen 

fungerar dörren som detta objekt, vilket låter dottern ta avstånd från att bli direkt granskad av 

sin pappa.  

 

Utifrån de skillnader som genom kroppsspråk och ansiktsuttryck går att utläsa mellan pappan 

och dottern är det möjligt att tolka en maktskillnad. I denna reklamfilm framstår dottern som 

maktfull vilket går att utläsa på hennes bestämda kroppsspråk, ansiktsuttryck och minspel. 

Enligt Goffman (1979) uttrycks överlägsenhet mellan kvinnor och män genom kroppstorlek 

och längd. Denna reklamfilm visar således på det motsatta då dottern är mindre i 

kroppsbyggnad men ändå har makten, således bryts normen om att mannen ska vara mer 

överlägsen kvinnan utifrån kroppsstorlek.  

 

Scenen där pappan sitter på en pall och väntar utanför dörren indikerar genom hans 

kroppshållning att det han väntar på kommer dröja. Hans uppgivna blick ger ett intryck av 
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hopplöshet vilket kan bidra till en kulturell tolkning där hans knutna händer kan uppfattas som 

om han ber. När pappan porträtteras målandes i trappan kan det tolkas som en mer maskulin 

syssla, snarare än att han hade stått i köket och diskat eller städat. I den femte scenen kan det 

tolkas som att dottern döljer sitt ansiktsuttryck med hjälp av sin hand då det kastar en skugga 

över delar av ansiktet. Enligt Goffman (1979) kan reaktionen av en viss känsla få en individ 

att vilja dölja sitt ansiktsuttryck genom att dölja ansiktet med händerna. Goffman (1979) 

beskriver olika känslor där ansiktet kan döljas på olika sätt för att uttrycka en känsla. Detta 

uttryck är möjligt att inplacera under rubriken remorse, vilket Goffman (1979) påstår innebär 

ånger. Hennes uttryck passar in på denna känsla just för att hon döljer ansiktet med handen, 

vänder bort blicken ned mot marken och minspelet är bekymrat.  

 

Scen 5-7 

Pappans hukade kroppshållning i den sjätte scenen indikerar på underlägsenhet (Goffman, 

1979). Genom sin hållning använder han även sin kropp som ett slags stöd att luta sig mot. 

Hans knäppta händer håller ett stadigt grepp om varandra, vilket till skillnad från fumlande 

händer kan tyda på beslutsamhet. I detta fall kan det tolkas som om att han beslutat att inte ge 

upp hoppet på att dottern ska acceptera hans stöd. Enligt Goffman (1979) kan en blick som 

lyfts bort eller döljs tolkas som om individen drar sig undan. I detta fall porträtteras pappan i 

sin ensamhet där hans slutna blick kan tolkas som att han dragit sig undan. Detta genom att 

befinna sig i sina egna tankar för att samla och kontrollera känslor, vilket kan ge en förklaring 

till hans sammanbitna uttryck. 

 

I den sjunde scenen kan pappans närvarande blick tolkas som att han är redo att bemöta 

situationen (Goffman, 1979). Samtidigt som hans blick tyder på detta så framstår hans 

bemötande som varsamt och försiktigt då han döljer sig bakom dörren. Enligt Goffman (1979) 

kan avstånd tas från sociala situationer genom att dölja sig bakom ett föremål, i detta fall 

dörren. Detta gör att pappan låter sig vara involverad i vad som pågår men samtidigt ta 

avstånd från den sociala situationen.  

 

Scen 8-9 

Dotterns försiktiga lutning av huvudet i den åttonde scenen gör att hon hamnar i en lägre 

position, vilket indikerar på ödmjukhet och skapar ett lugnande intryck. Blicken är närvarande 

och tittar bortåt mot pappans håll, detta tyder på att hon är villig och vågar bemöta situationen 

(Goffman, 1979). Enligt Goffman (1979) tyder leenden på acceptans individer sinsemellan, 
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att man uppskattar varandra och vill varandra väl. I denna situation signalerar dotterns leende 

vänlighet och att pappan till slut blivit accepterad av henne. I slutscenen gestaltas pappans 

reaktion när han bemöts av dotterns leende.  

 

Dotterns acceptans av pappan leder till ett utbyte av leenden mellan dem där pappans leende 

kan tolkas som en indikation på den uppskattning och lättnad han känner (Goffman, 1979). 

Enligt Goffman (1979) tenderar kvinnor att le oftare och mer uttrycksfullt i jämförelse med 

män. I denna reklamfilm uttrycker dock både pappan och dottern sina leenden på likvärdiga 

sätt och således stärker inte reklamfilmens innehåll Goffmans (1979) tes om leenden. Den 

närvarande blicken tyder på att inga känslor döljs och att det är fokus på själva situationen och 

inte individernas egna tankar (Goffman, 1979). Både pappan och dottern är positionerade i 

samma höjd då de båda sitter ned, detta tyder på jämlikhet och att varken pappan eller dottern 

är mer överlägsen än den andra (Goffman, 1979). 

 

I reklamfilmen porträtteras pappan aldrig i sin yrkesroll utan endast i hemmet, i sin privata 

sfär vilket enligt Goffman (1979) är ovanligt när män porträtteras i reklam. Det går att 

argumentera för att han bär en formell klädsel då han i vissa scener bär skjorta vilket kan 

anses som formellt, men sättet han bär den på, med uppkavlade ärmar, får honom att framstå 

som mer vardagligt och ledigt klädd. Således porträtteras inte pappan med de attribut som 

anses vara typiska för män i reklamsammanhang. 

 

7.2.3. Stereotyper och familjestrukturer i reklamfilmen 

Pappan i reklamfilmen skulle kunna påstås vara en motsats till machomannen då han uttrycks 

ha mer ”mjuka” attribut och inte alls framstår som häftig och tuff (Jacobsson & Norrby, 

2004). Eftersom pappan endast gestaltas i hemmet samt att han porträtteras utföra en syssla i 

form av att renovera och måla om i trappan tyder det på likheter med stereotypen 

hushållsfunktionären. Som tidigare nämnt är det en stereotyp som oftast tillskrivs kvinnor 

men i och med rollen som ensamstående pappa får han agera som denna stereotyp (Jacobsson 

& Norrby, 2004). Således porträtteras pappan på ett icke stereotypiskt sätt då han enligt de 

stereotyper som Jacobsson och Norrby (2004) hittat i den medieforskning de gjort i svenska 

medier inte besitter de egenskaper som är typiskt maskulina. Sysslan som pappan utför kan 

dock tolkas som en mer maskulin än feminin syssla då män ofta ses som ”de händiga”. Hade 

han porträtterats i en annan situation, exempelvis att han diskade eller lagade mat hade det 



31 

 

troligtvis tolkats som om han hade en mer feminin roll då det är normer som skapats i 

samhället. Således, samtidigt som han porträtteras utföra sysslor i hemmet så är det 

fortfarande ”maskulina” sysslor som han utför. Som tidigare nämnt porträtterar reklamen en 

medelålders pappa som endast visas i privata situationer. Denna reklam förstärker normen om 

att det är medelålders män som oftast porträtteras i reklam men bryter även normen om i vilka 

situationer män tenderar att porträtteras i reklamsammanhang (Jacobsson & Norrby, 2004).  

 

Dottern i reklamfilmen är inte möjligt att kategorisera som en viss stereotyp utifrån de 

stereotyper som Jacobsson och Norrby (2004) beskriver. Dock motstrider dottern normen om 

hur flickor vanligtvis porträtteras inom reklamvärlden. Enligt Jacobsson och Norrby (2004) 

har reklam med tiden utvecklats till att måla upp bilder som tyder på en allt tydligare 

könsindelning. Denna reklamfilm bryter återigen en norm då dottern i reklamfilmen snarare 

framställs som rebellisk och motstridig snarare än gullig och skör (Jacobsson & Norrby, 

2004).  

 

Familjestrukturen i denna reklamfilm strider även mot normen om den eftersträvade 

kärnfamiljen. Reklamfilmen En god lyssnare skildrar som tidigare nämnt en ensamstående 

pappa och hans dotter vilket inte stämmer överens med idealen om ett hushåll med två 

föräldrar och ett eller två barn (Hedenborg & Kvarnström, 2009). Mellan åren 1975 och 1993 

skedde en markant ökning av antalet ensamstående föräldrar med 60 % (Fürst, 1999). Även 

om idealfamiljen inte speglas i denna reklam så kan det tolkas som att den skapar en mer 

rättvis syn av hur samhället faktiskt ser ut. 

 

Reklamfilmen strider även mot hur familjer vanligtvis porträtteras i reklamsammanhang. Den 

porträtterar inte en fullständig familjeuppsättning då reklamfilmen endast fokuserar på en 

pappa och hans dotter (Goffman, 1979). Innehållet i reklamen motsäger även det Goffman 

(1979) säger om de särskilda banden mellan förälder och barn. I denna reklamfilm gestaltas 

en pappa med sin dotter vilket är mer ovanligt förekommande i jämförelse med om han hade 

gestaltats med sin son (Goffman, 1979). 
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7.3. Komma hem 

SYNOPSIS:  

En blivande mamma åker ner till Vietnam för att hämta hem sin adoptivson. Hon kommer 

fram till barnhemmet där hon sedan möter sin nya son Charlie. Tillsammans sitter de och 

bläddrar igenom ett album med bilder på Charlies nya hem och strax därefter porträtteras de i 

en lägenhet i Sverige, deras nya, gemensamma hem. 

 

7.3.1. Beskrivning 

 

 
Scen 1-4 

I den första scenen porträtteras den blivande mamman sittandes i baksätet av en taxibil. 

Hennes ansikte är vänt ut mot fönstret och hennes blick är riktad snett bakåt. Hennes minspel 

är neutralt. Hon riktar sedan blicken nedåt sin vänstra hand som håller och smeker en nalle. 

Den andra handen håller ett tag om insidan av vänster lår, hennes min är sammanbiten. I nästa 

scen porträtteras mamman när hon anländer till barnhemmet. På överkroppen bär hon ett blått 

linne och en uppknäppt blårandig skjorta, på axeln hänger en brun axelväska och nedtill bär 

hon ett par blåa byxor. Hennes hållning är upprätt och när hon möter kvinnan som tar emot 

henne ler hon och nickar vänligt med huvudet. Kvinnan som tar emot mamman bär en 

ljusrosa tunika och beiga byxor, hon ler och svarar med en vänlig nick. Hon har en lätt 

framåtlutad hållning där underarmarna vilar mot magen och hennes fingrar vidrör varandra. 

Det framgår ingen större längdskillnad individerna emellan. I den fjärde scenen leder kvinnan 

mamman till kontoret där mamman håller sig i bakgrunden. Mammans blick vandrar från att 

titta på omgivningen till att se framåt och börja i samma stund flacka med blicken och utgör 

ett försiktigt leende.  
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Scen 5-8 

Mamman och kvinnan går därefter in på ett kontor där mamman presenteras inför den 

manliga chefen som i den femte scenen porträtteras i en uppkavlad gulorange skjorta och brun 

slips. Efter att mamman slagit sig ned vid skrivbordet och lämnat över pappren utbyts ett 

leende mellan chefen och mamman. Chefen utgör ett vänligt och tacksamt leende och nickar, 

medan kvinnans nickning och leende snabbt går över till ett nervöst uttryck, återigen med en 

flackande blick. Hennes händer är placerade ovanpå varandra på skrivbordet och med vänstra 

tummen smeker hon lätt den högra handryggen. I den sjunde scenen leds mamman in till ett 

rum där hon får vänta på sin son. Hon slår sig ned på en stol och plockar fram nallen ur 

väskan. Hon blickar ned mot nallen i hennes händer och smeker den med sin vänstra hand 

precis som tidigare. I den åttonde scenen kommer sonen in i rummet. Han står nyfiket i 

dörröppningen men döljer halva kroppen bakom dörren. Kroppshållningen är lätt framåtlutad, 

blicken närvarande och riktad framåt och i händerna håller han ett fotoalbum. 

 

 

Scen 9-12 

I den nionde scenen reser sig mamman från stolen, lägger huvudet på sned och brister ut i ett 

stort leende. Hon är porträtterad ur ett lägre perspektiv, har en upprätt hållning och båda 

händer är placerade på utsidorna av hennes lår. Mamman omfamnar sonen då de sitter ned på 

golvet och bläddrar genom fotoalbumet. Sonen brister ut i ett leende. I den elfte scenen lyfter 

mamman sin högra hand mot sitt ansikte och torkar bort en tår samtidigt som hon uttrycker ett 

leende. Mamman och sonen färdas sedan hem till lägenheten i Sverige. I slutscenen 

porträtteras mamman iklädd blåa jeans och en blå tunika, sittandes på golvet. Hennes blick 

fokuserar på sonen som står med ryggen vänd och leker.  
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7.3.2. Tolkning 

Scen 1-4 

Mammans sätt att uttrycka sig när hon blickar nedåt mot sina händer och nallen tyder på att 

hon är fokuserad på sitt inre och sina egna tankar (Goffman, 1979). Hennes varsamma 

beröring av nallen indikerar på att antingen föremålet eller det som är associerat med 

föremålet är något ömtåligt och värdefullt för henne (Goffman, 1979). I scenen där mamman 

möter kvinnan som arbetar på barnhemmet utbyts leenden individerna emellan, vilket tyder på 

att de vill varandra väl och att de är accepterade för varandra. De nickar som byts ut kan 

tolkas som en bugning av kroppen vilket tyder på att individerna visar hänsyn till varandra 

och finner respekt för varandra (Goffman, 1979). Kvinnan uttrycker det som Goffman (1979) 

beskriver finger-to-finger position, vilket i denna betydelse kan tyda på nervositet och oro. 

Mammans val att hålla sig i bakgrunden när kvinnan leder henne till kontoret kan tyda på att 

hon vill vara aktiv i situationen men samtidigt hålla ett visst avstånd och använder därav 

kvinnan som ”sköld” (Goffman, 1979). Mammans flackande blick kan tolkas som att hon är 

nervös och förväntansfull.  

 

Scen 5-8 

Chefens formella klädsel med skjorta och slips får honom att framstå som högre positionerad 

och mer seriös (Goffman, 1979). Det är möjligt att tydliggöra en maktfördelning genom att 

chefen representeras av det manliga könet vilket för honom att positioneras som viktigare och 

mer betydelsefull. Därav blir chefens assistent som representeras av en kvinna lägre 

positionerad och sedd som mindre viktig (Goffman, 1979). Denna maktfördelning tyder på 

något som är stereotypiskt och genom ombytta roller hade en norm, om att män i jämförelse 

med kvinnor ska vara högre positionerad arbetsmässigt, kunnat brytas. 

De leenden och nickar som byts ut mellan chefen och mamman tyder återigen på att båda 

parter är accepterade av varandra och att de respekterar varandra (Goffman, 1979). Mammans 

ansiktsuttryck, flackande blick och händer som vidrör varandra tyder på nervositet på ett 

avdramatiserat sätt (Goffman, 1979). I väntan på sin son uttrycker sig mamman på ett sätt som 

får henne att framstå som omsorgsfull och varsam då hon försiktigt smeker nallen som 

framstår som betydelsefull (Goffman, 1979). Det sätt hon uttrycker sig på är stereotypiskt för 

kvinnor i reklamsammanhang. De stereotypiska dragen syns i hennes kroppsspråk och 

ansiktsuttryck där hon ett flertal gånger använder sig av feminine touch vilket är ett typiskt 

kvinnligt beteende som förekommer ett flertal gånger i denna reklamfilm (Goffman, 1979). 
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Sonen använder dörren som ett föremål att skydda sig vilket indikerar på att han tar ett litet 

avstånd från situationen och inte vågar exponera sig själv direkt (Goffman, 1979). Hans 

framåtriktad blick kan tolkas som att han vill vara delaktig men med försiktighet. 

Scen 9-12 

Kombinationen av mammans leende och huvud som hon lagt på sned framställer henne i en 

lägre position som skapar ett lugnande intryck och att hon är en person med välvilja 

(Goffman, 1979). Det låga perspektivet som mamman är porträtterad från kan tolkas som om 

det ger henne en betydande roll, snarare än en mäktig och överlägsen. Mamman uttrycker 

mycket närkontakt och gosar med sonen, vilket kvinnor tenderar att göra oftare än män som 

snarare håller ett avstånd och övervakar situationen (Goffman, 1979). Sonens sätt att låta sig 

omfamnas av mamman är vanligt mellan unga barn och deras mödrar då de gärna söker 

trygghet och beskydd hos dem (Goffman, 1979). För ett barn anses vilken vuxen person som 

helst och som besitter en föräldraroll som någon att gosa och kramas med (Goffman, 1979). 

Sonens leende tyder på att mamman har blivit accepterad som en person med goda instinkter 

(Goffman, 1979). Mammans leende i samband med tårarna kan tolkas som ett uttryck av 

lycka vilket gjort henne rörd till tårar.  

Ytterligare något mamman uttrycker som är stereotypiskt för kvinnor i reklam är att hon ler 

frekvent och uttrycksfullt (Goffman, 1979). Ytterligare tecken som tyder på att mamman 

representeras på ett stereotypiskt kvinnligt sätt är att hon och sonen ett flertal gånger 

porträtteras sittandes på golvet (Goffman, 1979). Detta syns både i en scen i barnhemmet men 

även när de kommer hem till deras gemensamma lägenhet i Sverige.  

7.3.3. Stereotyper och familjestrukturer i reklamfilmen 

Den manliga chefen i reklamfilmen framställs som den stereotypiska projektören genom hans 

klädval, och att han endast syns i offentliga miljöer samt uttrycker ett allvarligt och seriöst 

uttryck (Jacobsson & Norrby, 2004). Mamman i reklamfilmen passar däremot inte in som 

någon typisk stereotyp av de stereotyper som Jacobsson och Norrby (2004) funnit i sin 

medieforskning. Däremot besitter mamman ett flertal egenskaper från stereotypen 

machomannen. Kvinnan framstår som en självständig individ som inte lever i symbios och 

som tar sig till ett helt främmande land på egen hand. Därav besitter hon egenskaper så som 

äventyrlig, stark och modig vilket är precis de egenskaper som machomannen har (Jacobsson 
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& Norrby, 2004). Machomannen är en stereotyp som är tillskriven män och därav bryter 

IKEA denna norm genom att ge en kvinna dessa egenskaper.  

Sonen framställs vara både försiktig, glad och gullig i reklamen vilket bryter normen om hur 

pojkar vanligtvis porträtteras i reklamsammanhang (Jacobsson & Norrby, 2004). De 

egenskaper sonen besitter kan enligt Jacobsson och Norrby (2004) anses vara mer 

”flickaktiga” men i och med den unga åldern har sonen troligtvis ännu inte hunnit formas av 

samhället och dess värderingar.  

I reklamfilmen Komma hem bryter IKEA återigen normen om den fullständiga 

familjeuppsättningen då det är en ensamstående mamma som porträtteras med sin son. 

Familjestrukturen i denna reklamfilm visar ett modernt sätt att kunna skapa och forma en 

familj. Den förtydligar att kvinnor är självständiga och inte behöver vara i behov av män för 

att uppnå drömmen om en familj. Således bryter reklamfilmen normen om en kärnfamilj då 

mamman valt att skapa en familj på egen hand. Denna reklam bryter även normen om att 

mödrar inte särskilt ofta porträtteras med sina söner i jämförelse med hur ofta de porträtteras 

med sina döttrar (Goffman, 1979). Genom denna reklamfilm har IKEA tagit brytandet av 

normen om en kärnfamilj till en ny nivå genom att gestalta adoption. Denna reklamfilm talar 

således mot allt som en kärnfamilj står för, då den ensamstående mamma skapar sin familj 

med sin adoptivson (Jacobsson & Norrby, 2004). 

 

7.4. Da Capo 

SYNOPSIS: 

Det är juletid och en son besöker sin mamma på ett äldreboende. Sonen slår in en julklapp 

som han tar med sig till sin mamma, väl på äldreboendet dansar de och umgås.  

 

7.4.1. Beskrivning 

 
Scen 1-4 
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I den första scenen porträtteras sonen sittandes vid köksbordet. Hans huvud är framåtlutat och 

hans blick är fokuserad på sina händer som slår in ett paket. Upptill bär sonen en svart t-shirt 

med vitt färgstänk på och nedtill ett par arbetsbyxor. I nästa scen är han ombytt till finkläder 

då han bär en vit skjorta och svarta kostymbyxor med ett skärp i midjan. Sonen porträtteras 

sedan utifrån ett bussfönster där han sitter ned och blickar ut genom fönstret. Hans huvud är 

riktat uppåt och minspelet är neutralt. Blicken är fokuserad uppåt och ut i fjärran. I den fjärde 

scenen gestaltas mamman sittandes i en soffa. På överkroppen bär hon en grön tröja och 

utanpå en svart kofta, nedtill bär hon en svart kjol. Hennes ansiktsuttryck är uttryckslöst och 

blankt med ett neutralt minspel. Blicken är riktad rakt fram och stirrar ut i tomma intet. Sonen 

träder fram till mamman, böjer sig ned till hennes nivå och söker ögonkontakt. Mamman har 

en fortsatt frånvarande blick som ofokuserat vandrar över rummet. Hennes huvud lutar lätt åt 

höger och hennes minspel är fortsatt neutralt.  

 

 

Scen 5-8 

Sonen räcker fram det inslagna paketet till mamman. Därefter porträtteras han ur en lägre 

vinkel där han uttrycker ett leende och blicken är riktad nedåt mot mamman. Mamman öppnar 

presenten medan sonen sätter igång musik från en LP-skiva som han tagit med sig hemifrån. I 

nästa scen räcker sonen fram sina händer och bjuder upp mamman till dans. Mamman tar tag i 

hans händer och reser sig upp. Hennes kroppshållning är upprättstående, huvudet är riktat 

uppåt och blicken är närvarande och fokuserar på sonen.  

 

 

Scen 9-11 

I den nionde scenen dansar mamman och sonen där de har ögonkontakt med varandra. Båda 

har en upprätt hållning och de båda ler uttrycksfullt mot varandra. Den sista scenen fokuserar 

på sonens present till mamman vilket föreställer ett fotografi i en ram. Fotografiet föreställer 
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en kvinna och en liten pojke som står med framsida kropp mot varandra. Kvinnan håller 

pojken i handen medan den andra handen vilar på pojkens axel. Kvinnan i bilden bär en 

korallfärgad aftonklänning och finskor. Hennes hållning är upprätt och hon har ett lätt böjt 

knä. Pojken bär en vit skjorta, fluga och svarta kostymbyxor. Bådas blickar är närvarande och 

fokuserar på kameran och på bådas läppar syns stora leenden. 

 

7.4.2. Tolkning 

Scen 1-4 

I den första scenen indikerar sonens klädsel på att han möjligtvis har ett yrke som målare eller 

liknande, vilket kan tolkas som ett mer maskulint yrke. Ombytet till finkläder indikerar på 

viljan att se mer formell ut och framstå som mer seriös (Goffman, 1979). Enligt Goffman 

(1979) kan sonens icke närvarande blick när han sitter på bussen tyda på att han fokuserar på 

sitt inre och sina tankar, att han i situationen inte är psykiskt närvarande. Mammans psykiska 

frånvaro tyder på att hennes tankar är någon annanstans än i den närvarande situationen 

(Goffman, 1979). Ytterligare något som förstärker att hon är psykiskt frånvarande är att 

blicken har låst sig vid ett föremål och att hon inte befinner sig i ett läge att kommunicera med 

andra människor (Goffman, 1979).  

Scen 5-8 

Mammans förflyttning av sin blick i den sjätte scenen då sonen söker ögonkontakt med henne 

kan tyda på att hon undviker ögonkontakt och inte vågar bemöta sonens blick (Goffman, 

1979). Hennes lutning av huvudet ger ett lugnande intryck men kan även tyda på att hon 

känner sig undergiven (Goffman, 1979). Mammans tomma blick ut intet kan även tyda på 

psykisk frånvaro och enligt Goffman (1979) är det vanligt förekommande för kvinnor att 

uttrycka psykisk frånvaro i reklamsammanhang. Enligt Goffman (1979) tenderar män att ta 

tag i kvinnors hand snarare än tvärtom vilket tyder på att han fungerar som hennes beskyddare 

om fara skulle uppstå och att han kan styra och leda kvinnan i situationen. Sonens sätt att både 

bjuda upp mamman till dans och föra henne kan sammankopplas med detta. Sonen styr och 

leder mamman i dansen och om fara skulle uppstå skulle han troligtvis fungera som hennes 

beskyddare. Mammans leende och glada ansiktsuttryck när hon bjuds upp till dans tyder i det 

här scenariot på att hon känner uppskattning och accepterar hans gest (Goffman, 1979).  

Scen 9-11 

Till skillnad från tidigare scener är hennes blick närvarande vilket tillåter henne att bli direkt 
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granskad och hon vill bemöta sonens blick (Goffman, 1979). Deras ömsesidiga ögonkontakt 

tyder på att de är fokuserade på varandra och vågar blotta sina känslor (Goffman, 1979). 

Deras utbyten av leenden tyder i denna bemärkelse på ett erkännande av uppskattning och 

tacksamhet (Goffman, 1979). Enligt Goffman (1979) tenderar kvinnor att le mer i jämförelse 

med män, men den här reklamfilmen bryter normen eftersom att både sonen och mamman 

porträtteras leendes lika ofta.  

Fotografiet som visas i sista scenen kan tolkas som ett porträtt av mamman och sonen i 

reklamfilmen då det är en gåva från sonen. Ytterligare en indikation på detta är att sonen har 

valt att bära liknande kläder som på fotografiet. Kvinnan uttrycker the bashful knee-bend i 

bilden vilket tyder på att hon känner sig trygg i situationen men även framstår som sårbar och 

försvarslös (Goffman, 1979). Sonens sätt att låta sig omfamnas av mamman tyder på att han 

söker trygghet och beskydd från henne (Goffman, 1979). Både mammans och sonens klädsel 

kan tolkas som en indikation på att de är välbärgade eller att de firar någon form av högtid. 

Deras leenden indikerar även på att de känner trygghet och en acceptans av situationen 

(Goffman, 1979). 

7.4.3. Stereotyper och familjestrukturer i reklamfilmen 

Sonen porträtteras endast i sitt privatliv och genom det sätt han uttrycker sig på framstår han 

besitta mjukare egenskaper så som omsorgsfull och godhjärtad. Således skulle sonen kunna 

påstås tolkas som en motsats till de tuffa och häftiga egenskaper som machomannen har 

(Jacobsson & Norrby, 2004). Sonen gestaltas delvis i sitt hushåll, han ses inte utföra några 

sysslor som är typiska för hushållsfunktionären men verkar däremot vara den som håller 

ordning på hemmet, vilket är typiskt för denna stereotyp (Jacobsson & Norrby, 2004). 

Mamman i reklamfilmen framstår som förvirrad i sin ensamhet men så fort hon blir påmind 

om det förflutna verkar hon återgå till sitt närvarande och riktiga ”jag”. Som tidigare nämnt 

framställs dock mamman på ett stereotypiskt kvinnligt sätt då hon framstår som frånvarande i 

flertalet situationer (Goffman, 1979). 

I reklamfilmen Da Capo bryter IKEA återigen normen om den fullständiga 

familjeuppsättningen då reklamfilmen inte porträtterar en fullständig familjeuppsättning utan 

fokuserar endast på en son och hans mor. Enligt Goffman (1979) porträtteras mödrar oftare 

med sina döttrar, men i den här reklamfilmen gestaltas en son med sin mor och på det sättet 

bryts normen. IKEA bryter även normen om de familjestrukturer som anses vara traditionella 
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och eftertraktade. Sonen porträtteras ensam i sin lägenhet och det kan tolkas som att han lever 

i ett enpersonshushåll, något som blivit allt mer accepterat med tiden (Fürst, 1999).  
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8. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur IKEA genom sina reklamfilmer ur kampanjen 

Där livet händer gestaltar olika könsroller och familjestrukturer och om dessa motsätter eller 

förstärker de normer och värderingar som präglas av samhället och som framkommit i svensk 

medieforskning. För att besvara dessa frågeställningar valde vi att utgå från en narrativ metod 

där vi beskriver och tolkar fyra av IKEAs reklamfilmer utifrån en genusvetenskaplig ansats.  

Studien har kommit fram till ett flertal resultat som visar att IKEAs reklamfilmer framställer 

könsroller och familjestrukturer på ett unikt och nytänkande sätt. Flertalet tidigare studier av 

hur könsroller framställs i reklam och media har kommit fram till resultat som är snarlika 

varandra. Resultaten visar att kvinnor framställs som yngre och skönhetsintresserade, de 

porträtteras i hushållet, i föräldrarollen och även ofta som sexuella objekt. Männen 

porträtteras i medelåldern, i sin yrkesroll och de befinner sig i miljöer som inte involverar 

hushållet (Verhellen, Dens & de Pelsmacker, 2016; Knoll & Eisend, 2011; Jacobsson & 

Norrby, 2004). Flickor i reklamsammanhang framställs som söta och oskyldiga medan pojkar 

ska verka tuffa och kampinriktade (Jacobsson & Norrby, 2004).  

Jämför man dessa resultat med de resultat som denna studie kommit fram till så är det möjligt 

att finna fler olikheter än likheter. Kvinnorna i IKEAs reklamfilmer tenderar att framstå som 

mer självständiga då de inte lever i symbios med män och klarar sig själva i männens 

frånvaro. Således framställs kvinnorna vara jämlika med männen vilket även utmärks genom 

att det inte är någon större åldersskillnad mellan könen. Kvinnorna framställs heller inte som 

sexuella objekt och både männen och kvinnorna porträtteras alltid i sina privatliv. Genom att 

visa båda könen i likvärdiga miljöer uttrycks även där en jämlikhet då inget av könen gestaltas 

att vara högre positionerade genom sin yrkesposition. Ett undantag är i reklamfilmen Komma 

hem där chefen representeras av en man och den assisterande är en kvinna vilket skapar en 

maktskillnad mellan könen. Ytterligare ett tecken på detta är att männen tenderar att 

porträtteras i hushållet minst lika ofta som kvinnorna i reklamfilmerna.  

Männen i IKEAs reklamfilmer tenderar att uttrycka sig som individer med mer mjuka 

egenskaper så som ödmjukhet. Ingen av dem strävar efter att vara macho och uttrycka sin 

manlighet, snarare visas männen till och med som underlägsna i vissa situationer. Detta strider 

även mot de normer om hur män ska anses uppträda och således framställer IKEAs 
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reklamfilmer en ”ny” version av det manliga könet där det inte finns några föreställningar om 

att han ska vara modig, stark och macho. 

Ytterligare något som motsäger normen om hur könsstereotyper porträtteras i reklam är att 

flickan i reklamfilmen En god lyssnare framställs som rebellisk och inte den söta och 

oskyldiga flickan. Även pojkarna i reklamfilmerna bryter normen om hur de vanligtvis 

porträtteras i reklamsammanhang då de framstår som försiktiga och oskyldiga. Således har 

IKEA i sina reklamfilmer kastat om de traditionella könsrollerna som ofta porträtteras i 

reklam och ersatt dem med könsroller som bryter de traditionella normerna för hur både 

kvinnor, män, flickor och pojkar ska uppföra sig.  

Resultaten i denna studie bryter resultat om vad tidigare forskning inom reklam kommit fram 

till, dock uttrycker individerna i IKEAs reklamfilmer ett flertal ansikts- och kroppsuttryck 

som är stereotypiska för män och kvinnor enligt Goffmans (1979) genusanalys. Det fanns 

ingen markant skillnad mellan män och kvinnors leenden förutom i reklamfilmen Komma 

hem där mamman log ofta och väldigt uttrycksfullt, vilket anses vara stereotypiskt för kvinnor 

(Goffman, 1979). Två andra ”feminina” uttryck är ”feminine touch” och ”the bashful knee-

bend” vilket båda förekommer i reklamfilmerna. I reklamfilmen En god lyssnare utförs dock 

”the bashful knee-bend” av en man vilket inte är en stereotypisk maskulin kroppshållning 

(Goffman, 1979). Något som återigen tyder på att det maskulina könet inte porträtteras som 

överlägsen. Ytterligare något som är stereotypiskt enligt Goffman (1979) och som porträtteras 

på samma stereotypiska sätt i IKEAs reklamfilmer är att kvinnor tenderar att uttrycka mer 

närhet till sina barn i jämförelse med männen som hellre håller ett visst avstånd för att 

övervaka situationen (Goffman, 1979). I reklamfilmen En god lyssnare tar dock pappan 

intiativ till att ta kontakt med dottern och inte hålla det avstånd som män vanligtvis gör för att 

övervaka situationer (Goffman, 1979). Således agerar pappan på ett sätt som i denna situation 

bryter normer. I reklamfilmerna tenderar kvinnor i situationer med barn att bli porträtterade i 

lägre positioner, exempelvis sittandes på golvet, medan män porträtteras ståendes eller 

sittandes. Dessa iakttagelser kan tyda på att det till viss del fortfarande existerar stereotypiska 

beteenden i IKEAs reklamfilmer. 

Enligt Hirdman (1988) för modern över genuskontraktet till dottern och fadern till sonen. 

Eftersom reklamfilmerna gestaltar familjestrukturer som inte gör denna överföring av 

genuskontrakt möjlig så kan genuskontrakten komma att förändras. I flertalet av de 

analyserade reklamfilmerna porträtteras föräldern med barn av motsatt kön vilket således 



43 

 

förändrar sättet som genuskontraktet vanligtvis förs över på. Genuskontraktet kan exempelvis 

förändras genom att den ensamstående föräldern får ta på sig ansvaret av rollen som både 

mamma och pappa, därav suddas gränserna ut mellan vad för sysslor som anses vara 

maskulina och feminina. Således om genuskontraktet i stället förs vidare från pappa till dotter 

så suddas de gränser av vad som anses vara en feminin eller maskulin syssla bort. Genom att 

IKEA använder sig av dessa familjestrukturer som förändrar genuskontraktet kan det leda till 

ett mer jämlikt samhälle där olika sysslor inte delas upp beroende på vilket kön en individ har.  

Som Lippmann (1921) uttalade sig, så är stereotyper "bilder i vårt huvud" av hur någon eller 

något ska vara och se ut. Genom de analyserade reklamfilmerna kan man tolka det som att 

IKEA således jobbar för att förändra dessa bilder i vårt inre. De skapar en mer jämställd syn 

på kvinnor och män och förmedlar en bild av hur familjeförhållanden och familjestrukturer 

ofta ser ut i dagens samhälle. IKEA fokuserar innehållet i sin reklam på relationer snarare än 

på skillnader mellan de båda könen. Därav bidrar IKEA till att termen genus i reklamfilmerna 

blir mer aktuell än det biologiska könet då de maskulina och feminina dragen formas av 

individerna själva och inte utifrån deras kön (Conell, 2015). IKEA går från de traditionella 

sätt att förmedla reklambudskap på, där reklam tenderar att gestalta det som anses vara det 

ideala och eftersträvade (Goffman, 1979). I stället producerar IKEA reklam där individer kan 

känna en viss igenkänningsfaktor samtidigt som de gestaltar en mer jämställd verklighet. 

Denna studie har bidragit till att fastställa att reklam till högsta grad kan vara normbrytande 

och att just IKEAs reklamfilmer till stor del bryter befintliga normer och föreställningar om 

det manliga och kvinnliga. Ytterligare något studien bidrar till är att förmedla kunskap om hur 

individers sätt att uttrycka sig på i reklam speglar de stereotypiska eller icke-stereotypiska 

föreställningar som formats utifrån samhällets normer och värderingar.  

 

8.1. Förslag till vidare forskning 

För att få en mer fördjupad kunskap om normer och stereotyper i reklam kan det vara 

intressant att vidare undersöka hur mottagarna av reklamen påverkas eller vad de har för 

uppfattning av hur kvinnor och män framställs i IKEAs reklamfilmer. Denna studie har 

utforskat hur individer och familjestrukturer uttrycks i reklamen genom en narrativ metod och 

därav hade det varit intressant att undersöka om mottagarna uppfattar det förmedlade 
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budskapet på samma sätt och om mottagarna uppfattar reklamen på olika sätt utifrån både det 

personliga perspektivet men även det kulturella. 

Genus är ett ständigt aktuellt forskningsområde som kräver ny kunskap för att kunna förändra 

och utveckla ett mer jämlikt samhälle. Denna studie kan förhoppningsivs inspirera till vidare 

forskning om stereotyper, normer och värderingar i relationen mellan reklam och samhälle 

inom fältet för medie- och kommunikationsvetenskap. 
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