
Författare: Viktoria Garancsi  

Stockholms Universitet 

Institutionen för mediestudier, JMK 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

C-uppsats 

H14M Kand  

Handledare: Kristina Widestedt 

HT 2014 

!
!

Könsroller i reklam  

Ungdomars syn på genus 

!
!
!
!
!

!
                                                          

!
�1



Abstract 

Reklam är något vi matas med varje dag. Syftet med denna uppsats är att se hur en fokusgrupp, be-

stående av sex elever, som går på Byängsskolan i Täby, upplever könsroller som framställs i re-

klam, där mina frågeställningar är hur dessa elever upplever framställningen av könsroller i reklam 

och ifall dessa elever ser skillnad på manligt respektive kvinnligt i reklam. Den teori  jag valt att 

fokusera på är genusteori, främst av Yvonne Hirdman. Hirdmans teori har varit användbart då hen-

nes sätt att se på genussystemet handlar om att se strukturer, processer, fenomen, föreställningar och 

förväntningar vilket ger upphov till mönstereffekter och regelbundenhet mellan könen. Jag har även 

använt mig av Connells genusteorier, samt Margareta Rönnbergs teorier om barn och reklam som 

en motpol. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper som metod 

för att lättare få en inblick från ungdomarnas perspektiv.  

Ungdomarna påvisade att män och kvinnor framställs på olika sätt, där det finns tydliga skillnader 

på produkter som vänder sig till tjejer respektive killar, detta kan bland annat bekräftas med Hird-

man och Connells teorier. Min slutsats är att ungdomar är kapabla till att se bortom reklamens ste-

reotyper, där man spelar på att markera könsroller, dock kan man inte helt utesluta mediernas makt 

och påverkan.   

Nyckelord: fokusgrupp, könsroller, reklam, ungdomar, barn, genusteori, manligt, kvinnligt  
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1 Inledning 

Detta är en kandidatuppsats, vilket jag har genomfört med hjälp av en kvalitativ intervju med hög-

stadieelever från Byängsskolan, som är 13-15 år gamla, angående framställningen av män och 

kvinnor i reklam. Syftet är att studera hur ungdomar upplever könsroller som framställs i reklam. 

Jag ifrågasätter huruvida det finns skillnader på tjejer och killar. Enligt Hirdman finns det en teori 

om isärhållandet av könen och mannen som norm, då är frågan om teorin går att återkoppla till hur 

ungdomar tolkar reklam där det förekommer tydliga könsroller.  

Reklam är något som vi matas med varje dag, som ska få oss att köpa produkter som säljer in sitt 

budskap bäst, där alla människor blir mottagliga för dess intryck. Hur mycket lägger ungdomarna 

märke till könsrollerna i reklam eller har detta blivit något man inte längre noterar?  

Det är ungdomar som växer upp och uppfostras till vår tids vuxna, då är det viktigt att dessa ung-

domar har bra värderingar, därför tycker jag att det är relevant att gå in på djupet från deras per-

spektiv. 

!
1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att granska ungdomars perspektiv på könsrollerna utifrån de förvänt-

ningar som vårt samhället skapat. Jag vill studera hur dessa ungdomar reflekterar och tänker kring 

könsroller och dess framställning i reklam, i detta fall rörliga bilder.  
!
Mina frågeställningar är: 

Hur upplever fokusgruppens elever från Byängsskolan framställningen av könsroller i reklam? 

Vilka egenskaper kopplas till manligt och kvinnligt i reklam, utifrån eleverna perspektiv?  

!
Jag har valt att presentera två reklamfilmer av Coca-Cola och en reklamfilm av Axe, anledningen 

till varför jag valde Axe var för att Axe har satsat på visuell reklam genom åren. De flesta känner till 

produkten och har någon gång sett en reklamfilm av produkten. På Coca-colas hemsida står det att 

Coca-cola Light har tjejer som främsta målgrupp och att Coca-cola Zero är riktade till killar. Med 

detta i åtanke valde jag att visa en reklamfilm vardera av Coca-cola Light och Coca-Cola Zero.  

En anledningen till varför jag har valt dessa varumärken är för att dem har välkända och erkända 

produkter bland ungdomar, eftersom de kommer naturligt i kontakt med produkten i stort sett dagli-

gen. Vem har valt att det ska vara en tjejdryck respektive en killdryck? Är det vi som har valt detta 

eller är det reklamen och industrin? Om man vill veta hur människor uppfattar omvärlden, då är det 
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bästa att prata med dem, mänsklig interaktion är en viktig del av samtalet (Kvale och Brinkmann, 

2009:15). 

Den teori jag valt att fokusera på är genusteori, främst av Yvonne Hirdman. Hirdmans teori har varit 

användbart då hennes sätt att se på genussystemet handlar om att se strukturer, processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar vilket ger upphov till mönstereffekter och regelbundenhet mellan 

könen. Hon menar att ordningen av människor i genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska 

och politiska ordningarna i samhället. 

!
2 Material och Avgränsning 

Som material har jag valt två reklamfilmer av Coca-Cola Company och en reklamfilm av Axe. Det-

ta är två välkända företag som ungdomar har haft någon form av kontakt med och sett en reklam-

film av. Jag har valt att avgränsa mig till att endast fokusera på en reklamfilm vardera av Cola-Cola 

Light och Cola-Cola Zero och en reklam av Axe, detta för att fokusera på de produkter som är lan-

serade specifikt riktade till separata målgrupper dvs män och kvinnor. Anledningen till varför jag 

enbart valt en reklam av Axe och två av Coca Cola är på grund av att Axe är tydliga med att poäng-

tera att dem vänder sig till både män och kvinnor, trots att produkten främst används av män, men 

både kvinnor och män ska kunna njuta av doften. Axe är också tydliga med att markera att dem 

producerar produkter främst till män, dock i syfte att attrahera kvinnor. Coca Cola vänder sig, även 

dem till både män och kvinnor, dock har dem lanserat två olika drycker till respektive målgrupp, 

därför fann jag det lämpligt att utgå ifrån en reklam av vardera dryck. 

Jag vill också poängtera att jag enbart kommer att utgå ifrån den västerländska och den heterosexu-

ella kulturen och dess förhållningssätt när det gäller män och kvinnor. 

Jag har valt att visa tre reklamfilmer, två av Coca Cola Company och en av Axe. Den första reklam-

filmen visar produkten Coca-Cola Zero, där en kvinna sitter och väntar på en man eftersom dem har 

en avtalad dejt. Kvinnan sitter i baren och väntar på mannen, som har glömt bort tiden. När han in-

ser att han är sen efter ett telefonsamtal med kvinnan, öppnar han en Coca-Cola Zero. Plötsligt dy-

ker ett proffs-team upp med bilar, stylister och helikopter för att få honom redo och snabbt iväg på    

dejten med den väntande kvinnan i baren. Medan han dricker sin Cola på ett lastbilsflak hjälper sty-

listerna honom att byta om, och fräsha upp honom. Det är full aktion, med explosioner och snabb 
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flärd. I sista sekund dyker han upp i baren med helikoptern och sveper iväg med kvinnan som fått 

vänta på honom, men nu har hjälten äntligen räddat henne! 

!
Den andra reklamen jag visade var Coca-Cola Light som handlade om en man som klippte gräset. 

Han var vältränad och stark. Bredvid satt ett par tjejer och tittade på honom medan han klippte    

gräset. En av tjejerna bestämmer sig för att rulla en kall Coca-Cola Light burk till honom. Han får 

tag på burken, uppenbarligen skakad, öppnar han burkan och all vätska sprutar på hanns t-shirt. Han 

tar därefter av sig T-shirten och man exponeras för hans glansiga och muskulösa kropp. Tjejerna 

som tittar på, jublar och skrattar. 

!
Den tredje reklamen jag visade var Axe, man fick se hundratals tjejer, klädda i enbart bikini, kom-

ma springandes likt vildar i naturlandskap, ner för berg och hav, frenetiskt sprang dem tillslut till en 

strand där det stod en ensam kille, sprejandes med en burk Axe på sin kropp. Han var väldigt nöjd 

över uppslutningen, och fortsatte spreja Axe på sin kropp, medan tjejerna närmade sig honom.   

  

3 Bakgrund 

Det har forskats om barns förmåga att förstå TV-reklamens syfte. Det finns även forskning på att 

TV-reklam inte påverkar barn, samtidigt som det finns forskning på att barn i vissa fall förstår re-

klamen bättre än vissa vuxna. 

Det finns delade åsikter om barn och reklam just på grund av att det satsas stora pengar på reklam 

samtidigt som det finns en begränsning gentemot detta(Jarlbro, 1995:1). 

Idag talas det om en medierad erfarenhet, alltså en erfarenhet som vi har tagit till oss utifrån den 

erfarenhet vi fått av medierna. Den medierade erfarenheten bär man med sig med hjälp av föreställ-

ningar vi hämtat från Tv, internet, tidningar osv. I Sverige är det lag på att reklam inte får vända sig 

till barn under 12 år eller i samband med program som vänder sig till barn under 12 år. Dock ut-

vecklas förståelsen gentemot reklam ju äldre barn blir, då blir det lättare att förstå och förhålla sig 

kritiskt gentemot reklam (www.forskning.se/hurpaverkasviavreklam). 

Coca-Cola är en av världens mest sålda drycker då det idag säljs 1,6 miljarder Coca-Cola drycker 

om dagen. Coca-Cola vill uppfattas som ett ansvarsfullt företag med starka värderingar (The Coca-

Cola Company, 2014). 
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Varumärket Axe säljer deodoranter och body sprays. Deras vision är att hjälpa människor att se bra 

ut, att må bra och att få mer ut av livet, man ville att dessa produkter skulle hjälpa att göra en renare 

värld för att minska arbetet för kvinnor och för att bidra till personlig attraktionskraft. Man har un-

der historiens gång haft som mål att möjliggöra njutning hos människor, man vill att människor ska 

ta hand om sina hem, njuta av mat, ta hand om sina kläder och sig själva. På ägaren Unilevers hem-

sida uttrycker dem även sin vision med hjälp av en slogan; ”Att få flickan har aldrig varit enklare, 

tack vare AXE effekten. Som hängivna användare vet, kan kvinnor inte motstå någon som bär dessa 

stora dofter” (Unilever, 2014). 

4 Tidigare forskning 

Det finns en del forskning om genus i reklam. Gunilla Jarlbro är sociolog och professor i både jour-

nalistik och masskommunikation, hon har gjort en sammanställning om barns förmåga att identifie-

ra TV-reklam och förståelse om reklamen (www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/

vara-omraden/reklam-marknadsforing/Dokument/Barn_tvreklam_Jarlbro.pdf). Detta är en rapport 

med uppdrag av Konsumentverket som är en uppföljare till Erling Bjurströms forskning om barn 

och tv-reklam (Bjurström, 1994). Bjurströms studie handlade om reklamens förmåga att fånga barns 

uppmärksamhet och om barns förmåga att skilja mellan reklam och programinnehåll när de ser på 

TV men även om barns förmåga att förstå syftet eller avsikten med TV-reklamen, barns tolkningar 

av TV-reklamens budskap och innehåll och reklamens påverkan på barns efterfrågan och köp av 

olika varor och produkter samt reklamens påverkan på barns värderingar, attityder och kunskaper. 

Bjurström säger att det inte finns ett samband mellan barns förmåga att skilja mellan reklam och 

programinnehåll och barns förmåga att förstå syftet med reklam. 

Gunilla Jarlbro har även skrivit en bok som heter, Medier, genus och makt, där det bland annat dis-

kuteras om reklam ur et genusperspektiv och utifrån representation. Hon diskuterar huruvida rekla-

mens innehåll påverkar människors identitetsuppfattning, där det visar sig finnas en del koppling 

(Jarlbro, 2006). 

Linda Fagerström som är fil. dr i konstvetenskap och Maria Nilson är fil. dr i litteraturvetenskap har 

även dem skrivit om genus, medier och masskultur som kritiskt granskar maktstrukturer i vardagen 

och medier. De diskuterar hur kön, genus och sexualitet styrs av bland annat reklamen. Dem menar 

på att genus är en social och kulturell konstruktion (Fagerström & Nilsson, 2008:7). Det finns bud-

skap med olika syften i form av ett flöde av information med hjälp av tv, radio internet och tidning-
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ar. Fagerström och Nilsson beskriver detta genom ett slags brus där stereotyper bekräftas och visas i 

form av föreställningar om det feminina respektive det maskulina. Genus samspelar även med sex-

ualitet, etnicitet och klass. Dem analyserar inte bara reklam utan även såpor och dataspel och visar 

på hur det kan styra vår syn att se på andra och oss själva.  

Margareta Rönnberg har forskat om Tv-reklam och hur barn påverkas av det. Hon säger att reklam 

kan ha en positiv funktion i barns liv när det gäller könsrollsutveckling på grund av tv-reklamens 

stereotypa utformning som gör det möjligt att ifrågasätta dessa könsroller. Hon menar att reklambe-

rättelserna inte har med varorna att göra. Rönnberg säger också att många tror att samhället skulle 

bli mer jämställt ifall flickor och pojkar skulle ha samma färg på sina kläder, så är dock inte fallet. 

Hon undersöker vad barn klarar av och vad det får ut av att titta på reklam, samt vad TV-reklam be-

tyder för dem. Hon skriver även om reklamens inverkan på könsrollsutveckling och hon slår hål på 

myter och går in på djupet om vad reklamen har för roll i människors liv (Rönnberg, 2003:1). 

Jag upplever att det finns till viss del en möjlighet till att ungdomar blir påverkade av reklam på 

grund av reklamens, men även medias ständiga närvaro. Just med detta i åtanke har jag valt att stu-

dera detta, utifrån ungdomarnas perspektiv.  

5 Teorier 

Yvonne Hirdman är genusteoretiker och har myntat begrepp för framtidens genusforskning. Hon 

menar att media har format bilden av kvinnan som en sexuell varelse, där hennes kön är det väsent-

liga. Man exponerar kvinnan via reklamen, där man vill att hon ska förföra och genom hennes 

kropp har man på så vis gett vika för mannen och den manliga dominansen, vilket medför en makt-

struktur i samhället där kvinnan automatiskt blir underordnad (Hirdman, 2004:11). 

Margareta Rönnberg däremot menar att reklamen inte speglar ett verklighetstroget samhälle, då 

verkligheten är mer jämställd än vad man försöker framställa, oavsett så borde man istället bli trig-

gad av att reklamen visar en skev framställning av könsrollerna och därmed vilja förändra detta. 

Hon påpekar även att barn som blir exponerade för reklam i själva verket inte blir påverkade av 

dess framställning (Rönnberg, 2003). 

Gunilla Jarlbro är sociolog och professor journalistik och masskommunikation och har forskat om 

barn och reklamens påverkan. Hon håller inte med Rönnbergs resonemang. Jarlbro menar att barn 
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och ungdomar är påverkningsbara när det gäller reklam just på grund av att dem är identitetssökan-

de och därför är dem också mottagliga för reklam och dess påverkan. 

5.1 Vad är genus? 

Genus innebär kön, sort, släkte. Fram till 1980 använde man ordet genus enbart inom språklära, för 

att beteckna olika substantiv. Genus har efter det används i den feministiska forskningen, som en 

översättning av engelskans ”gender”.  

Hirdman upplyser om att man behövde ett ord för att påvisa det ständigt pågående formeringen av 

hon och han i denna relation (Hirdman, 2004:12). Genus  handlar om män och kvinnor i sociala 

processer (Hirdman, 2004:12). 

Det finns en paradox, dvs att man spelar sin könsroll för att det biologiska könet regisserar fram det, 

just pga att det behövs. Detta gör att teorin blir beroende av en funktionell dikotomi som härleds av 

naturens uppdelning, alltså att mannen är överordnad medan kvinnan är underordnad och på så vis 

skapas en obalans i samhället (Hirdman, 2004:13). 

5.2 Vad är reklam? 

Rörlig bild räknas som en berättelse i miniformat som varar i 10-60 sekunder, som ger information 

om en produkt. Definitionen av en reklamfilm är en kort, betalande, uppdykande, bildberättelse i 

TV, bio, internet som på något sätt med eller utan talade, skrivna texter som talar om och för en 

tjänst, vara, firma eller organisation. Idag spelar miljön i reklamfilmerna en större roll än vad den 

gjorde förr i tiden (Rönnberg, 2003:13). 

Syftet med reklam är att informera om en produkt och etablera produkten för att skapa ett varumär-

ke. Man har som avsikt att sälja men i samband med detta, även underhålla (Rönnberg, 2003:14). 
!
Reklam får inte rikta sig till barn och får inte sändas i anslutning till barnprogram eller innehålla 

välkända animerade figurer som på något vis kan finnas som intresse hos barn. Sverige är ett av de 

länder som har strängast regler när det kommer till reklam (Rönnberg, 2003:70). Dock har det ge-

nomförts en del akademiska studier just kring barn och reklam. Den mest generella slutsats man kan 

dra av dessa studier är att reklam är en av de faktorer som kan bidra till att förstärka stereotypa före-

ställningar om könsroller, etniska grupper och olika minoritetsgrupper. Det Rönnberg menar är att 

reklam kan vara en bidragande orsak till genus stereotypa roller men inte enbart detta som påverkar 
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utan även andra faktorer som spelar in. Media påverkar även andra ämnen på liknande sätt varpå 

slutsatsen kan ifrågasättas vilket Rönnberg vill påvisa genom att vända frågeställningen och hävda 

att en övertydlighet inom reklamen borde motverka stereotypa könsroller (Rönnberg, 2003:73). 

!
Undersökningar som gjorts visar att ju senare de är gjorda desto bättre förståelse visar barnen för 

reklamens avsikter, detta kan ha att göra med bättre forskningsmetoder (Rönnberg, 2003:85).  
!
5.3 Representation 

Stuart Hall talar om representation och om hur män och kvinnor representeras i media. Stuart Hall 

tar upp att språket är en viktig del. Representation genom språket är central för den process där man 

producerar mening (Hall, 1997:1). 

Hall talar om sättet vi representerar på är det som ger det mening, hur vi uttalar oss, tänker och kän-

ner angående produkter (Hall, 1997:3). Vi är med i processen av skapandet av könsroller, alltså hur 

dessa kvinnor och män representeras. Meningsbyggande reglerar och organiserar våra praktiker och 

hjälper oss att sätta regler och normer. Man producerar meningsinnehåll, vilket i sin tur reproduce-

ras (Hall, 1997:5). Detta är någonting man kan se i reklam, där vi uppfattar vad vi ser på reklampe-

lare och TV-reklam, på detta vis konstrueras bilden utifrån vårt synsätt.  

!
5.4 Connell 

Vi skickar ut signaler i och med vårt utseende, ett visst yttre kopplas till manligt och ett visst till 

kvinnligt. Bilden av en generaliserad stereotyp kvinna och man skapad av media, visar sig tydligt, i 

det (Connell, 2003:34). Detta är dock bara en del av det. Connell, som är genusteoretiker, ser genus-

relationer som ett resultat av samhällets vardag. Det sociala samspelet ligger till grund för genus-

ordningen i vårt samhälle. Skillnaderna mellan könen bottnar inte enbart i det fysiska, Connell un-

derstryker att avskiljande mellan könen får ny kraft genom samhällets konstruktioner. Allt är kon-

struerat utifrån genusordningen i vårt samhälle. Connell väljer att se på genus som ett dynamiskt 

fenomen, de samhälleliga ramarna som uppehåller genusstrukturerna förändras ständigt. Dessa ra-

mar påverkar oss och vårt sociala samspel, eftersom vi anpassar oss efter dem (Connell, 2003:35). 

Detta är något som man har dragit nytta av när man gör reklam för olika produkter. Man spelar på 

genusordningen för att sälja dessa produkter.  

�11



5.5 Hirdman 

Hirdman talar om maskulinums första lag, som innebär att vara man är att inte vara kvinna. Mannen 

är att vara normbärare. Man skulle göra skillnad där skillnad inte fanns, man skulle hålla isär, ifrån 

1800-talet finns det illustrationer och berättelser om att man noga skilde på mannens och kvinnans 

arbete (Hirdman, 2004:65). Ingen man fick hjälpa till inomhus för det var kvinnans jobb. Hon skul-

le diska, skura, koka mat osv. Mannen och kvinnan hade sina separata uppgifter (Hirdman, 

2004:66). Isärhållandet innebär förakt gentemot det kvinnliga (Hirdman, 2004:67). Det var skamligt 

att göra kvinnosaker och det fanns även en nervositet i förhållande till det feminina. Man kunde till 

och med få straff att klä sig i kvinnokläder (Hirdman, 2004:68). Det finns en grunduppfattning, att 

männen ska ta hand om kvinnor, en slags manlig förpliktelse om att försörja kvinnan(Hirdman, 

2004:85). 

Hirdman talar om genusbunden rationalitet. Det finns kontraktsmöjligheter som formar kvinnans 

handlande som måste gå via mannen, ofta genom hans kropp. Alltså måste kvinnan använda sin 

egen kropp för att få det hon vill ha. Hirdman säger att detta är en av de kvinnliga maktstrategier. 

Detta kan identifieras hos horan, som måste gå via sin hallick för att få sin vilja igenom , kvinnosty-

relsen som måste gå via partistyrelser för att få tillstånd,  hustrun utan tillgångar, måste locka av sin 

man det hon behöver, exempelvis via en god middag (Hirdman, 2004:89). Detta kan man även upp-

leva i reklam, där man ständigt flörtar med mannens makt, där kvinnan ska imponera, antingen med 

sexiga underkläder eller med en god potatisgratäng som serveras till mannen.  

Kvinnans skyldighet är att finnas där som kön och kropp, barnaföderska, arbetsdjur och fri tillgång 

till det som ska beskyddas dvs kroppen. (Hirdman, 2004:90) Hirdman talar om att mannens förplik-

telser finns utanför huset bortom kvinnan och där kan mannen skapa en ny handlingsfrihet. Kärle-

ken betyder allt för kvinnan medan det bara är blott en del av livet för mannen (Hirdman, 2004:90). 

Enligt Hirdman förstärker genuskontrakten stereotyper, kvinnan ska antingen stå vid spisen eller i 

sängen medan mannen helst är på väg ut genom dörren. Detta är en del av det stereotypa genuskon-

traktet som är med och bildar en förutsättning för en rationalitet som är genus bunden och en be-

kräftelse av världens naturliga ordning (Hirdman, 2004:94). Hirdman talar också om kvinnans och 

mannens stereotypa relation och hur den har förändrats. Det handlar inte längre om det stereotypa 

kontraktet utan det handlar om sexualitet (Hirdman, 2004:185). Den nya kvinnan beskådas överallt, 

i tv-shower, reklampelare, reklam och skyltfönster. Stereotypiserandet växer som en effekt av 
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mängden av budskap. På grund av konkurrenskraften om vår uppmärksamhet bidrar det till större 

konturer runt det moderna genusformerna. Detta är en del av exponerandet av kvinnan och hennes 

sexualitet, mediakvinnan som i första hand är ett kön. Vart man än vänder sig blir det bekräftat, att 

kvinnor är sina könsorgan, när hon från reklamen förföriskt ser en i ögonen. Detta exponerande av 

kvinnokroppar skapar ett bekräftande av maskulinitetens kroniska begär (Hirdman, 2004:185). 

Det finns en teori om att kvinnan måste finna en trygg investering för sina ägg, dvs en stabil make. 

Mannen kräver dock utrymme för sina spermier. I och med detta skapas ett nytt genuspar i den stora 

genusdiskursen, ägg och spermier. Detta är precis som de äldre genusegenskaperna. Kvinnan är äg-

get som innehar egenskaper som trög, passiv, orörlig, omhändertagande och för kvinnan betyder 

mannen allt. Detta representerar kvinnans natur. Mannen/spermierna är aktiva, rörliga, nyfikna, ex-

pansiva och främst av allt kräver dem och begär många kvinnor och ägg. Detta i sin tur represente-

rar mannens natur (Hirdman, 2004:186). Kvinnan representerar det goda, mannen det onda. Kvin-

nan står för fred och omsorg medan mannen står för våld, krig och kaos. Kvinnan representerar kö-

net, mannen representerar, mycket mer (Hirdman, 2004:189). 

Isärhållandets lag finns överallt. Den strukturerar egenskaper, sysslor och platser. Grunduttrycket av 

isärhållandet finns i arbetsfördelningen mellan könen och i föreställningarna om det kvinnliga och 

det manliga. Män och kvinnor skapas in i dessa föreställningar (Hirdman, 2007:214). Denna så kal-

lade lag finns att hitta även i reklamen, då man gör skillnad på vad kvinnor gör reklam för, respekti-

ve vad män gör reklam för. Det är exempelvis oftast kvinnor som visar hur fin och vit tvätten blir 

om man använder ett visst tvättmedel eller hur lycklig man blir om man just äter en viss typ av cho-

klad. Mannen å andra sidan, blir till exempel presenterad som en riktig super-man, som håller sig 

frisk genom joggingturer i skogen, som senare jobbar på sin topp-restaurang för att sedan slappna 

av med en kall öl (Mariestad, 2014).  

Detta är en bekräftelse på Hirdmans sätt att se på isärhållningen mellan könen som berör män som 

utför ett ”kvinnoyrke” och att det sker på vissa premisser, vilket innebär att om en man utför ett 

”kvinnoyrke” måste han förändra, förnya och omvandla yrket till något manligt(Hirdman, 2004:67). 

Detta är tydligt eftersom matlagning från början är något som kopplas ihop med kvinnor. Mannen i 

Mariestad-reklamen är inte bara kock, utan även entreprenör, ledare och livsnjutare. 

Här ser man tydligt särskiljningen enligt Hirdman, hade mannen i reklamen enbart lagat mat hade 

yrket inte setts som manligt. Men eftersom det innefattar så mycket mer blir yrket legitimt enligt 
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den normativa maskuliniteten. Även Connell tar upp fenomenet ”manligt och kvinnligt inom yrkes-

sfären” och menar att det finns olika delar inom ett enskilt yrke som anses manligt respektive 

kvinnligt (Connell, 2003:84). 

!
5.6 Genussystemets logiker 

!
Hirdman, har myntat ett centralt begrepp i genusteorin,”Genussystemets logiker”. Den ena är logi-

ken om dikotomin, om isärhållandet av könen. Idén om att manligt och kvinnligt inte får blandas. 

Den andra logiken är hierarkin, att mannen är normen. Att det är mannen som är människan och 

därför fungerar de som det normala. Genussystemets logiker kan förstås som en dynamisk struktur, 

ett slags nätverk av föreställningar och förväntningar. Det kan också ses som en ordningsstruktur av 

kön. Denna ordning har blivit basen för ekonomiska, sociala och politiska ordningar (Hirdman, 

2007:212). 

Ett av de viktigaste inslagen i Hirdmans teori handlar om att mannen är det normativa och att kvin-

nan ses som en ”icke-man”. Att se mannen som det normativa har förankringar redan i antikens 

funderingar om människan och dess relation till gudarna, där kvinnan sågs som icke-närvarande. 

Kvinnan ses som formlös och icke-existerande. Hirdman beskriver hur kvinnan i vissa fall ses som 

en defekt man, en ofullständig man. Denna historiska föreställning grundar sig mångt och mycket i 

den kristna skapelseberättelsen (Hirdman, 1988:60). 

Hirdman belyser även det sättet vi under historien sett på kontrasterna och olikheterna mellan kö-

nen, på sättet vi helt och hållet åtskiljer könen. Genom historien beskrivs mannen som stark,       

rationell, kontrollhavande och görande, medan kvinnan beskrivs som motsatserna. Det är mannen 

som spelar huvudrollen och förändrar saker, kvinnan spelar biroll och är varande.  

5.7 Genus och media 

En annan del av genusteorin är kroppens betydelse i förhållande till genus. Detta är något Gill tar 

upp i sin bok om genus och media. Gill menar att en växande öppenhet om sexualitet och kroppen 

uppkommit tillsammans som en alltmer specifik känsla kring ideal av kvinnlighet. Genom ett inten-

sivt fokus på kvinnors kroppar har det skett en sexualisering av den samtida kulturen och det har 

blivit allt vanligare med erotiska framställningar av flickor och kvinnor i media (Gill 2007: 256). 

Detta kan vara en summa av att fokusen på den kvinnliga sexualiteten är så central att man inte rea-
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gerar på den exponeringen av kvinnornas kroppar som visas i reklam. Det har på så vis blivit nor-

maliserat. 

Man försöker locka till sig uppmärksamhet genom att använda sig av kommersialisering för att sälja 

sitt varumärke och locka publik (Gill, 2007:90).  

Genom kvinnornas kommersialisering av sitt utseende kan dem på så sätt få kontroll. Enligt Gill 

förknippas inte kvinnan längre med moderliga egenskaper och hushållsarbete, utan istället så defi-

nieras kvinnorna av sexiga kroppar (Gill, 2007:89). Man ser annonser och reklam på lättklädda 

kvinnor i högklackade skor, för att markera att hon är kvinna, detta är ett sätt att se på kvinnan som 

ett objekt (Connell, 2003:47). 

Även Hirdman diskuterar huruvida sexualiteten är en social konstruktion eller inte. Man försöker 

ständigt förtydliga de traditionella könsrollerna. Där det ofta talas om hur man ska vara som man 

och hur man ska vara som kvinna. Hirdman talar om att manligt och kvinnligt inte bör blandas, där 

hierarkin är viktigt- då mannen ses som norm (Hirdman, 1988:51).  

Hon talar om Genuskontrakten som är föreställningar om hur män ock kvinnor förväntas vara mot 

varandra i arbetsrollen, vilka arbetsuppgifter som ska utföras av kvinnan och vilka som förväntas att 

utföras av mannen. Ur kärleksaspekten förväntas, även där att mannen och kvinnan ska agera uti-

från ett på förhand givet mönster, vem ska egentligen förföra vem? Hur språket ska användas men 

även de yttre gestalten är viktig, dvs hur man ser ut, vilka kläder man ska ha på sig och hur långt 

håret ska vara (Hirdman, 1988:54).  

Precis som Gill så nämner även Hirdman kvinnans kropp som maktmöjlighet. Frihet och makt via 

mannens svaghet, som just är den kvinnliga kroppen. Associationer till att kvinnan som kropp har 

makten inte via sinnet (Hirdman, 1988:55). 

Likaså Connell talar om att kvinnor och män antas ha olika egenskaper. Kvinnor ska vara omhän-

dertagande, lättpåverkade, pratsamma känslosamma och sexuellt lojala, medan män anses vara   

aggressiva, envisa, tystlåtna och promiskuösa (Connell, 2003:58). 

!
!
!
�15



5.8 Ideal och påverkan 

Enligt Margareta Rönnberg som forskat om barn och reklam framhålls det att 90% av 14-åriga tjejer 

tycker att reklamen är orealistisk. Trots detta antas dessa tjejer av vuxenvärlden ha kvinnorna ur re-

klamfilmerna som förebilder när det gäller könskonstruktion (Rönnberg, 2003:1). 

Rönnberg diskuterar huruvida vi blir mer eller mindre påverkade av fiktion än vi blir av dokumente-

rande information. Hon ifrågasätter vad reklam har för roll när det kommer till barns identitetskon-

struktion. Rönnberg, till skillnad från Hirdman ifrågasätter varför jämställdheten utvecklas och var-

för en hög procentandel kvinnor, idag är yrkesverksamma, trots bristen på det i reklamen (Rönn-

berg, 2003:2). 

Rönnberg påstår att om reklamen inte är verklighetstrogen varför uppmärksammas den trots detta? 

Forskningen visar på att reklamen är betydelselös, varför finns det då en vilja att förbjuda TV-re-

klam för barn? Man kan ifrågasätta huruvida reklamen är attraktiv just pga att den inte skildrar 

verkligheten. Rönnberg reflekterar och därmed hänvisar till Hirdman, då kritiken talar om hur re-

klamen konstruerar femininet och maskulinitet (Rönnberg, 2003:2). Kritiken som riktar sig mot re-

klamens stereotyper, stämmer inte överens med dagens rådande samhällsklimat. Samtidigt menar 

Rönnberg att ifall TV-reklam skulle visa kvinnor som dammsuger skulle det ses som könsdiskrimi-

nerande trots det faktum att 82% av kvinnor fortfarande utför hushållsarbetet (Rönnberg, 2003:3). 

Rönnberg talar om att man inte kan hävda att kroppsfixerade tjejer i texter eller vissa ”blickar” au-

tomatiskt leder till orättvisa maktförhållande i samhället. (Rönnberg, 2003:5) Hon talar om Anja 

Hirdman som beskriver att kvinnor lär sig se sig själva genom en manlig blick (Hirdman, 2002). I 

detta fallet, veckotidningar som vänder sig till kvinnor, använder sig av ett mjuk pornografiskt 

språk. Rent logiskt borde objektet vara en man eftersom kvinnor tänder på män. Dock lär sig kvin-

norna genom media och av samhället att bygga upp sin självbild utifrån den manliga normen, där 

kvinnan är objektet och bygger på ett begär att begäras. Dock ifrågasätter Rönnberg Hirdmans reso-

nemang och säger att vi borde förbise den manliga blicken och normen och inse att det finns olika 

manligt begärda kvinnoobjekt och ifrågasätta varför kvinnor väljer just denna typ av kvinnobild 

(Rönnberg, 2003:6). 

Rönnberg påstår att ojämlika könsroller inte bestäms av media utan det bestäms av människor i viss 

interaktion (Rönnberg, 2003:99). Studier av reklam har visat att kvinnor förknippas med skönhet 

och ungdom medan klokhet, mognad och handlingskraft kännetecknas av män. Kvinnor blir fram-
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ställda i stereotypa roller, ofta som mor och könsvarelse medan män faller in i roller som familje-

försörjare. Hon påvisar att dessa studier visar att kvinnan är yngre i representationen vilket automa-

tiskt ger den äldre mannen maktstatus. Rönnberg ifrågasätter varför den höga åldern skulle ge mer 

makt. Hon kritiserar ideologin om att vara yrkesverksam skulle klassas bättre än hemarbete ef-

tersom kvinnan i reklamen ses ner på grund av att kvinnan bara betraktas som husmor (Rönnberg,

2003:116). 

Studier visar att medierna förstärker genusideal. Trots detta visar studier att tjejer främst av allt blir 

påverkade av sina vänner och påverkning av reklam kommer på plats nummer sex. Killarna visade 

på samma mönster (Rönnberg, 2003:120). Dock säger hon att ordet påverkan är negativt laddat när 

det förknippas med media. Det visar sig även att tjejerna främst vill göra sig fina inför sina mam-

mor och kompisar, inte för killar (Rönnberg, 2003:121). 

Gunilla Jarlbro har även hon forskat i reklam och hon säger, från skillnad till Jarlbro att ungdomars 

inställning till reklam är positiv, dock säger Jarlbro att ungdomar upplever att just pga deras identi-

tetsökande så är dem mottagliga för reklamens påverkan. Idag handlar reklamens budskap om att ha 

den perfekta kroppen och om att vara sexuellt attraktiv (Jarlbro, 1995:40) Jarlbro menar också på att 

TV-reklam lockar konsumenter och att 29% av ungdomarna någon gång köpt en vara efter att ha 

sett den i en TV-reklam. I och med denna undersökningen visar det att det är i stor utsträckning 

ungdomar som ser TV-reklam, så det är alltså dem som exponeras i högsta grad av livstilsreklam 

(Jarlbro, 1997:3) Det har gjorts SIFO undersökningar som visar att ungdomar mest minns reklam 

som kretsar kring utseenden och nöjen. Det visar sig även att män och kvinnor tar till sig reklam om 

olika ämnen (Jarlbro, 1997:4). 

Jarlbro säger att reklam bidrar till inlärning och accepterande av etablerade normer och värderingar. 

Hon talar också om att i de reklamfilmer där tjejer och killar framställs på olika vis, där upplevde 

ungdomarna reklamen vara fördomsfulla (Jarlbro, 1997:39). Jarlbro uppmanar att hjälpa barn att bli 

kritiska mediekonsumenter och lära dem tolka och analysera bilder. (Jarlbro, 1997:40). 

Sammanfattningsvis kan man säga att Hirdman förespråkar att det finns en grunduppfattning om att 

mannen ska försörja kvinnan medan hon ska finnas tillgänglig som kropp. Hirdman säger att män 

och kvinnor skapas in i föreställningar som förväntas av respektive kön och dessa föreställningar får 

inte rubbas. Det finns egenskaper som tillskrivs mannen och vissa som tillskrivs kvinnan, dock är 

det kvinnan som får agera biroll. Kvinnans kropp har en betydande roll då den spelar en avgörande 
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roll gällande den manliga maktstrukturen. Hirdman säger att man ser tydliga skillnader på fram-

ställningen av män och kvinnor medan Rönnberg ifrågasätter detta genom att säga att utvecklandet 

av jämställdheten är åt rätt håll trots att det inte speglas i reklamen. Rönnberg säger att reklamen 

inte är relevant på grund av att den inte är realistisk. Hon menar alltså att man inte kan koppla köns-

skildringen i reklamen till hur samhället faktiskt är. Hon menar också att det inte är media som be-

stämmer dessa könsroller utan det är människorna genom interaktion. Jarlbro menar att ungdomar 

och barn blir påverkade av reklam och att det finns undersökningar som visar på detta. Vi exponeras  

ständigt för reklam, då är det svårt att undvika dess påverkan. Jag anser, precis som Hirdman att det 

finns markanta skillnader på hur kvinnor framställs och hur män framställs. Vi människor skapas in 

i de roller som samhället förväntas av oss, där kvinnans kropp spelar en viktig roll.  

6 Metod  

Jag valde att arbeta med fokusgruppintervju som metod, eftersom jag ville fokusera på ett specifikt 

tema, dvs könsroller i reklam. Min förhoppning var att använda mig av fokusgrupper och få en mer 

djupare gruppdisskusion i mitt valda tema. Denna metod har använts för att forska om känsliga äm-

nen (Wibeck, 2007:21). Jag valde att ställa detaljerade frågor i hopp om att få ingående svar på 

manliga och kvinnliga könsroller och hur dessa ungdomarna upplevde framställningen. Genom in-

tervjun söker man mening hos centrala teman hos intervjupersonens livsvärld (Kvale och Brink-

mann, 2009:45). 

!
6.1 Fokusgruppintervju som metod 

!
Metoden används främst för att studera innehåll, då är uppfattningarna i gruppen viktiga, där även 

interaktionen är en viktig del (Wibeck, 2007:20). 

Detta är först och främst en forskningsmetod som handlar om att samla in detta genom grupp inter-

aktion (Wibeck, 2007:23). 

!
Det finns olika faktorer som påverkar metoden. Det finns individuella faktorer som påverkas genom 

individernas personlighet och beteenden inom gruppen. Det är lätt att vissa individer tar över samta-

let på grund av dominanta personlighetsdrag (Wibeck, 2007:27-28). 

De interpersonella faktorerna kan påverkas i form av förväntningarna på hur de andra gruppmed-

lemmarna kommer att agera. Ännu en viktig faktor är den fysiska omgivningen, som även den spe-
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lar stor roll. Beroende på vilket rum man befinner sig i kan saker och ting bidra till distraktion från 

uppgiften.(Wibeck, 2007:28). 

Fokusgrupp kan uppfattas som ett argumenterande samtal, då det ofta handlar om för och nackdelar 

gentemot ett ämne (Wibeck, 2007:34). 

!
Denna metod är lämplig när det finns stora olikheter mellan människor. Även när motivationen och 

handlande ska undersökas, när olikheter ska förstår och när det finns behov av en respektfull under-

sökningsmetod (Wibeck, 2007:41). 

Mindre grupper om tre personer är en fördel, då varje person har då lättare känsla av tillhörighet 

och inflytande (Wibeck, 2007:49). 

!
Mitt mål med fokusgrupps diskussionen har varit att informanterna ska kunna diskutera öppet och 

fritt med varandra, så min roll har varit relativt passiv. 

När man slutligen ska analysera materialet finns det olika tillvägagångssätt. Innehållsanalys är ett 

vanligt sätt att analysera, då det handlar om att koda materialet och söka efter övergripande teman 

(Wibeck, 2007:111). 

!
!
6.2 Genomförande 

!
Anledningen till varför jag valde att arbeta med en fokusgrupp var att deltagare tvingas att tänka till 

när det är med i en fokusgrupp (Wibeck, 2007:126). 

När deltagare är med i fokusgrupper så är det subjektiva värderingar som är i majoritet, på så vis är 

det lättare att få fram intervjupersonernas personliga tankar och funderingar. Tanken är att denna 

metod ska ge ett mer djup i ämnet och inom den kontext som jag behöver i min studie för att få den 

förståelse som krävs för att intervjupersonernas värderingar och tankar kring mitt valda tema ska 

komma fram (Wibeck, 2007:127). 

När det kommer till nackdelar med denna metod så måste man väga in hur pass villiga dessa inter-

vjupersoner är att ge deras bild av verkligheten (Wibeck, 2007:129). 

De ungdomar som jag intervjuade var högst motiverade, att ta sig an uppgiften. De uttryckte       

entusiasm över att få delta i en fokusgrupp rörande detta ämne. Eleverna ansåg att detta ämne var         

intressant och aktuellt. De fick bidra till en verklig undersökning utanför deras skolas verklighet.  
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!
Nackdelar med att använda fokusgrupp som metod kan vara att alla inte kommer till tals i gruppen, 

detta kan bero på en rad olika saker så som exempelvis bristande självförtroende. Jag valde att an-

vända mig utav två  fokusgrupper med högstadieelever i åldrarna 13-15 år.  

I den åldern är ungdomarna exponerade för mycket reklam och uttryck samtidigt som man börjar 

växa in i den tidiga tonåren då man är påverkningsbar. Det är den tid då man är mottaglig för     

omgivningens olika uttryck (Jarlbro, 1995:3). Ungdomar är oftast identitetssökande och                

experimenterar i olika roller som hör tonåren till. När man söker efter sin identitet finns det oftast 

en osäkerhet, som kan påverkas av media. Just reklam kan vara något som spelar på osäkerhet gäl-

lande dagens skönhetsideal. Den utvalda målgruppen är i den åldern då man redan har hunnit re-

flektera kring reklam och dess påverkan (Jarlbro, 1995:8). Jag tog kontakt med Stefan Flöjt som är 

SO- och Svensk- lärare på Byängsskolan i Täby. Han har valt ut tre tjejer och tre killar i åldrarna 

13-15. Jag har intervjuat tjejerna och killarna separat så att dem inte har kunnat påverka varandras 

svar. Först intervjuade jag killarna; Fredrik, Michael och Markus, sedan tjejerna; Matilda, Thea och 

Frida.  

!
Jag har gjort en semi-strukturerad intervju, där jag har ställt alla frågorna till alla informanter. Dessa 

frågor har öppna svarsmöjligheter, så att alla har lika chans att säga sin åsikt om samma frågor. 

(Flick, 1988:77). Jag har skrivit en intervjuguide (Bilaga) bestående av sju frågor kring             

framställande av manligt och kvinnligt i reklam som jag presenterade i form av rörliga bilder. Mitt 

mål var att vi skulle hålla oss inom ramarna av det valda temat, men ändå ge dem tid för egna     

diskussioner. 

!
6.3 Intervjuguide 
!
Intervjuerna varade i 30 minuter per grupp. Ungdomarna tilldelades inget förhandsmaterial då jag 

eftersträvade spontana svar. Jag har spelat in intervjuerna med min Ipad och förde vissa anteckning-

ar. Jag utförde transkribering av materialet efter intervjuerna och har transkriberat det ordagrant. Jag 

har dock inte angivit emotionella uttryck (Kvale och Brinkmann, 2009:197). 

Jag har sökt efter teman som jag tyckt varit relevanta för att koppla an en teoretisk analys. 

!
!
!
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6.4 Tematisering  

!
Jag har valt att analysera intervjun utifrån teoretisk tolkningar. Alltså är tolkningen av intervjuerna 

teoretiskt präglade (Kvale och Brinkmann, 2009:253). 

Jag har läst igenom intervjuerna flera gånger, reflekterat över specifika teman som kan kopplas till 

relevanta teorier (Kvale och Brinkmann, 2009:254). 

Jag har använt mig av genusteori för att koppla an till ungdomarnas svar och analys av könsroller i 

reklamen jag presenterade. Jag har främst använt mig av Genussystemet av Yvonne Hirdman och 

genusteorier av R.W Connell.  

!
6.5 Etiska överväganden 

!
Då den här typen av forskningsintervju ligger nära i hur vi samtalar i vår vardag, det kan leda till 

föreställningen om dess enkelhet, så är det dock inte (Kvale och Brinkmann, 2009:31). 

Intervjuforskningen genomsyras av etiska frågor. Som intervjuare måste man skapa en trygg zon så 

att dem som blir intervjuade känner sig säkra och fria att tala om känsliga händelser (Kvale och 

Brinkmann, 2009:32). 

Man har vissa etiska skyldigheter. Man måste få de intervjuades samtycke och även överväga olika 

eventuella situationer, dels vara lojal mot deras muntliga uttalanden (Kvale och Brinkmann, 

2009:79). 

Det har varit frivilligt att delta i min fokusgruppstudie och jag har tydliggjort vad mitt syfte med 

ungdomarnas deltagande inneburit. 

Mitt mål har varit att dem ska känna sig bekväma med det valda ämnet som skulle diskuteras. 

Jag har informerat klart och tydligt vad som gällde för min intervju och försökt tolka dem på ett 

sanningsenligt sätt.  

!
!
6.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

!
Reliabilitet innebär att man hänför sig till resultatet av forskningens tillförlitlighet. Det handlar ock-

så om att resultat kan reproduceras av andra forskare och vid andra tidpunkter ( Kvale, 1997:263). 

!
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Validitet innebär giltighet och sanning, men också styrkan i ett yttrande. Validitet innebär att man 

frågar sig själv ifall man undersöker det man påstår att man ska undersöka i en studie (Kvale,

1997:264). 

!
Det finns olika typer av generaliseringar. När och hur kan man egentligen generalisera? Det finns 

generaliseringar som baseras på personliga erfarenheter. Det finns generaliseringar som är formella, 

där personerna som undersökts har blivit slumpmässigt utvalda ( Kvale och Brinkmann, 2009:280). 

Det finns former av påståendelogik där argumenten för en generalisering bygger på en teori (Kvale 

och Brinkmann, 2009:281). 

Man kan klargöra argument och visa på stödjande belägg kan forskaren få läsaren att bedöma gene-

raliseringsspråket (Kvale och Brinkmann, 2009:281). 

!
Validiteten och reliabiliteten kan anses hög då flera forskare och teorier bekräftar mina belägg. Ele-

vernas slutsats går att styrka i de teorier jag har hänvisat till.  

Skulle denna undersökning ske på annan ort med en annan referensgrupp skulle högst troligt lik-

nande resultat uppnås, dock är det svårt att göra en generalisering som gäller i allmänheten och går 

att applicera på hela samhället. Detta eftersom referensgruppen är liten och insamlingen av data inte 

är tillräcklig. Det är svårt att göra kvalitativa intervjuer utan att tolka in egna erfarenheter. Kvalitati-

va undersökningar kan generaliseras om resultaten sätts in i teori.  

!
7 Analys och resultat 

!
Det finns en överensstämmelse mellan genusteorierna jag har valt att använda mig av och fokus-

gruppens resonemang kring könsroller. Teorierna stämmer överens med empirin dvs ungdomarnas 

syn på framställningen av manligt och kvinnligt i den reklam jag valt att presentera. 

Jag har kategoriserat intervjuerna utifrån uppsatsen tema och syfte för att kunna göra en jämförande 

analys. Jag har valt ut begrepp från genusteorin, för att knyta an till ungdomarnas uttalanden. 

Jag har utgått ifrån citat som framkommer under ungdomarnas intervjuer och utifrån dessa citat 

kommer jag att koppla an relevanta teorier som går att applicera på varje valt citat. 
!
!
!
!
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7.1 Mannen som norm 

!
Om man ska utgå från Hirdmans teorier så ska man utgå från att tjejer och killar är olika pga av 

samhällets konstruktion och dess uppfostran. Vi fostras alltså in i ett samhälle där vi förväntas vara 

på olika sätt beroende på kön. När jag valde att intervjua ungdomarna, så hade jag detta i åtanke och 

valde därmed att skilja tjejerna och killarna åt vid intervjutillfället.  

!
Enligt min studie så tyckte killarna att alla tre reklamfilmerna speglade mannen som hjälte medan 

kvinnan speglades som söt och liten. Dem uttryckte också att männen agerade medan kvinnan bara 

satt där i sin passivitet. Männens egenskaper kopplades till styrka och stora muskler, reklamen speg-

lade en värld där kvinnorna inte var mycket värda, där istället deras hud var i fokus. Killarna kom 

fram till att reklamen inte speglar ett rådande samhällsklimat, samtidigt som företagen bakom re-

klamen vill göra tydliga skillnader på produkter som riktas till tjejer respektive killar.  

”Det här har nästan ingenting med verkligheten att göra”- Micael. 

”Man vill bara sälja”- Fredrik 

!
När jag sedan intervjuade tjejerna, påvisade dem liknande svar, i varje fråga. Det är ett faktum att 

tjejer och killar framställs på olika sätt. I de reklamfilmerna jag visade är det någon som sexualise-

ras beroende på vem reklamen riktar sig till, dock så sexualiseras kvinnan på ett annat sätt. Tjejerna 

sa också att mannen är farlig, stark och modig medan tjejen intar en passiv ställning. Reklamen görs 

på ett sätt där tjejer och killar skiljs åt, där produkten blir ”tjejig” och ”killig". Tjejerna påpekade 

också, precis det som killarna påpekade, att tjejerna enbart uppfattas som en kropp. Det är männen 

som har makt och kvinnorna, dem är inte så viktiga. Detta speglar inte en realistisk verklighet, dock 

påpekar tjejerna hur påverkningsbara unga tjejer och killar är när dem blir matade med den här ty-

pen av reklam.  

”Ja, killen är mera hjälten”- Fredrik 

”Ja, han är liksom den starka”- Michael 

!
Både killarna och tjejerna i fokusgrupperna kom fram till att mannen är i fokus i alla tre reklamfil-

merna som jag visade. Man framställer mannen som den stora och starka och utgör en slags norm. 

Det är han som får agera modig hjälte som räddar den tysta flickan som intar en mer passiv roll, 

som i exempelvis i Coca-Cola Zero reklamen. Detta kan man knyta an till Hirdmans teori om att 
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mannen är det normativa och att kvinnan inte ses som kvinna, utan som en ”icke-man” (Hirdman, 

1988:60). 

!
”I alla reklamerna är det bara tjejerna som vill till mannen! Åh mannen! Jag måste ha en man! An-

nars e jag inte hel! Och mannen, visst han vill ha en tjej, men han är stor och stark och klarar sig bra 

utan tjej…”- Thea 

!
Enligt ungdomarna visar dem tre reklamfilmerna på att kvinnorna ständigt åtrår männen, dem be-

höver en man för att bli fullständiga. Mannen och andra sidan är stor och stark men han behöver 

inte en tjej för att vara man. Här kan man knyta an till Hirdmans teori när hon talar om hur vi till-

skriver de olika könen roller och plikter. Mannen tar hand om kvinnan, den svaga. För kvinnan 

handlar det enbart om att föda barn och vara. Kvinnan är beroende av mannen som ger henne 

skydd. Hirdman talar också om att mannens förpliktelser finns bortom kvinnan och att kärleken be-

tyder allt för henne medan för mannen, är det bara en liten del av livet.  

!
”…det kommer aldrig vara att det kommit en reklam där mannen är nakna bara för att det är så det 

är klart att dem vill ha attraktiva män därför att kvinnor ska gilla det utan här gör dem nästan som 

ett feministiskt statement, vilket är bra men lite synd att det måste bli så, att det inte kan vara så, att 

det är massa nakna män av okänd anledning som det är på dem andra reklamerna ..” -Frida 

!
Ungdomarna kom fram till att Cola Light reklamen blir som ett feministiskt statement för att till-

fredsställa kvinnan med attraktiva män, dock är det synd att man inte kan ha nakna män i reklam av 

okänd anledning som det ofta är i reklam med kvinnor i. 

!
”Det är killen som är stor och stark och som rycks iväg, på den där helikoptern och så är det en stor 

och stark kille som klipper gräset medan dem andra sitter bara där på filten och tittar på” - Frida 

!
Man måste hela tiden bevisa och påvisa att mannen är den stora och starka som rycks iväg med he-

likopter i Coca-Cola Zero reklamen, på samma sätt som det är en stor och stark kille som klipper 

gräset i Coca-Cola Light reklamen, medan kvinnorna väntar och bara sitter där och tittar på som 

passiva varelser och beundrar honom för att han är så duktig som klipper gräset, ständigt i fokus. 

Denna bild visar tydligt på de egenskaperna som tillskrivs män och kvinnor för att hålla dem isär 

(Hirdman, 1988: 48). 
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!
Grunderna i Connells teori handlar till stor del om idén om en hegemonisk manlighet. Att det finns 

en styrande och dominerande manlighet i samhället. Denna manlighet är någonting som alla män 

mer eller mindre måste ta hänsyn till och förhålla sig till.  

Mannen i det västerländska samhället har en rad fördelar gentemot kvinnan i och med genusord-

ningen, rätten att bestämma och ekonomiska fördelar. Samtidigt menar Connell att genusordningen 

i vissa fall hämmar mannen. Den förbjuder vissa känslor som inte anses manliga(Connell, 2003:77). 

Enligt Hirdman har mannen historiskt sett beskrivits som stark, rationell, kontrollhavande och gö-

rande, medan kvinnan beskrivs som motsatserna. Det är mannen som spelar huvudrollen och för-

ändrar saker, kvinnan spelar biroll och är varande. 

!
”Killen har ju inte koll på tiden, han är farlig, eller han gör farliga saker. Och tjejen är   

mer..sitter och väntar..”- Matilda 

!
”Ja, killar brukar vara starka”- Fredrik  

!
Ungdomarna poängterar att mannen i Coca-Cola Zero reklamen är hjälten och rycks iväg med heli-

koptern i farliga situationer för att komma och rädda tjejen. 

Detta visar tydligt på de stereotypa egenskaper som tillskrivs män och kvinnor för att hålla dem isär 

(Hirdman 1988:48). Den visar också på de föreställda biologiska egenskaperna hos män och kvin-

nor som Connell tar upp (Connell, 2003:46). Mannen i reklamen uttrycker tydligt styrka och och 

visar att detta är någon som utför en viktig handling. Den går att koppla till Hirdmans genussystem 

som innebär att mannen är den som utför handlingar och är görande. 

!
”…det brukar vara så att dem som vänder sig till tjejer spelar på deras osäkerheter, framförallt vad 

jag har läst och uppfattat av reklamen att dem liksom; har du dålig andedräkt? Har du finnar?..”- 

Frida 

!
Ungdomarna påvisade också att när man har tjejer som målgrupp spelar man oftast på deras osäker-

heter, man ska vilja åtgärda sina fel och brister som företagen har hittat åt en. Vare sig det handlar 

och frissigt hår eller finnar så ska du vilja köpa produkterna. 
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Ungdomarna menade på att i dessa reklamfilmer för Coca-Cola, vare sig det handlar om tjejer eller 

killar som målgrupp, i slutändan sätter Coca-Cola ett kön på en dryck som nästan är identisk med 

en annan dryck som också identifieras med ett kön. 

Enligt Connell har flickor generellt sett sämre självförtroende (Connell, 2003:60) och därför kan 

man spela just på osäkerhet för att sälja en produkt. 

7.2 Isärhållandet av könen 
!
”…dem gör produkten till typiskt tjejig eller killig. Coca-Cola, dryck eller mat ska   

inte behöva kopplas till ett visst kön men när dem gör såhär, så absolut, då gör det de”- Thea 

!
Detta kan man koppla till Hirdman, som belyser även det sättet vi under historien sett på kontraster-

na och olikheterna mellan könen, på sättet vi helt och hållet åtskiljer könen. 

Connell väljer att se på genus som ett dynamiskt fenomen, de samhälleliga ramarna som uppehåller 

genusstrukturerna förändras ständigt. Dessa ramar påverkar oss och vårt sociala samspel, eftersom 

vi anpassar oss efter dem. 

Genuskontrakten fungerar ungefär som riktlinjer mellan könen, hur vi ska bete oss mot varandra 

sett till genus. Hirdman menar också att detta sätt att hålla isär könen ärvs från generation till gene-

ration. 

!
”Men det är skillnad på kill-cola och tjej-cola!” - Frida 

!
”Det finns zero och det finns light och det är exakt samma sak!”-Thea 

!
”Zero! Den har svart etikett, light med lite vitt, snirklig text”- Frida 

!
” Det är inget socker och inga kalorier!”- Thea 

!
Ungdomarna försöker tydliggöra att Coca-Cola reklamen visar på att det ska finnas en skillnad på 

vad tjejer dricker och vad killar dricker, trots att det är precis samma sak. Killar ska associeras med 

svart, medan tjejer ska associeras med vitt, och det ska vara utan socker och utan kalorier för att un-

derstryka att drycken ska tilltala en tjej.  
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Dem tycker att man inte ska behöva koppla en dryck eller mat eller till ett kön, precis som att barn 

inte ska ha en viss färg beroende på kön. När mat och dryck förknippas till olika kön, har det en på-

verkan, att dem inte kan dricka vad dem vill. Hirdman talar om föreställningar om hur män och 

kvinnor ska vara mot varandra, vem som ska göra vad, vem ska förföra vem? Hur språket ska an-

vändas men även de yttre gestalten är viktig, dvs hur man ser ut, vilka kläder man ska ha på sig och 

hur långt håret ska vara (Hirdman, 1988:54). 

!
7.3 Könsroller i reklam 

!
”…det går till den nivån att man slutar se kvinnor som personer, utan som kött i princip, det är där-

för jag tycker att det inte är samma sak att sexualisera en man som att göra det med en kvinna.” - 

Frida 

!
Detta kan man återkoppla till Hirdmans teori om att det är kvinnans skyldighet att finnas där för 

mannen, som kropp och kön (Hirdman, 2003:90). 

Tjejerna i fokusgruppen uttryckte också att dem såg att Coca-cola försöker sexualisera män i Cola 

light  reklamen, för att den vänder sig till kvinnor, dock blir det ändå mannen som är i fokus. Cola 

Zero, den riktar sig till män, där kvinnan agerar som en accesoar. Det går dock inte att bortse ifrån 

att kvinnor sexualiseras på den nivån att dem till slut ses som kött, istället för personer. Det är inte 

samma sak att sexualisera en man som att sexualisera en kvinna. När man sexualiserar en kvinna så 

bortser man från dennes förmågor och istället uppmärksammar enbart hennes kropp.  

!
”Dem är inte så mycket värda, jag vet inte men dem visar mycket hud som man kanske inte visar 

alla dagar bara för att man ska kolla på det. Bara för att locka folk….” - Markus 

!
Genom ett intensivt fokus på kvinnors kroppar har det skett en sexualisering av den samtida kultu-

ren. Idag är det vanligare med erotisk framställningar av kvinnor i media, på så vis normaliseras 

sexualiseringen av kvinnliga kroppar (Gill, 2007:256). En av anledningarna till detta är att man vill 

sälja produkter och locka en större publik (Gill, 2007:90) Enligt Gill så kommersialiserar man kvin-

nornas utseende och på så vis definieras kvinnorna till deras sexuella kroppar, istället för dem husli-

ga och moderliga egenskaperna som rådde förr i tiden (Gill, 2007:89). Både Hirdman och Gill på-
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står att kvinnans kropp är en maktmöjlighet, kvinnans kropp agerar makt via mannens svaghet 

(Hirdman, 1988:55) 

!
Ungdomarna bekräftar Hirdmans och Connells teorier om genus, hur kvinnan och mannen fram-

ställs som kön och hur man framställer bilden av det manliga och kvinnliga rollerna och dess för-

väntningar. Dem bekräftar hur man ska se kvinnor och män i reklam och vad som ska uppfattas av 

respektive kön beroende på val av produkt man vill marknadsföra till allmänheten. Trots olikheterna 

mellan könen enligt genusteorierna uppfattade ungdomarna, oberoende på kön, reklamen på samma 

sätt.  

Enligt ungdomarna finns det ett behov av att ge bilden av mannen som en stor superkraft som ska 

rädda kvinnan i hennes situation. Kvinnan behöver mannen medan mannen behöver sig själv i förs-

ta hand. Dessa egenskaperna delar det manliga och kvinnliga åt, vilket reklammakarna utnyttjar och 

på så vis, tänjer ännu mer på gränserna. Det visar på att reklamen vill upprätthålla dessa olikheter 

mellan könen för att sälja produkter riktade separat till män och kvinnor, på detta vis skapas roller 

som är konstruerade utifrån manliga och kvinnliga förväntningar. Detta sänder ut signaler om att 

man inte ska få ha en egen vilja och kunna göra egna val oberoende på hur en produkt ser ut eller 

sänder ut till allmänheten. Ungdomarna ser också att kvinnans kropp spelar en stor roll i reklam där 

det verkar finnas ett behov av att exponera kvinnan och hennes attribut.  

!
8 Diskussion  

Det finns en pågående problematik av framställningen av könsroller i reklam, då vi skickar ut signa-

ler i och med vårt utseende, ett visst yttre kopplas till manligt och ett visst till kvinnligt. Bilden av 

en generaliserad stereotyp kvinna skapad av media, visar sig tydligt. Genom ett intensivt fokus på 

kvinnors kroppar har det skett en sexualisering av den samtida kulturen och det har blivit allt vanli-

gare med erotiska framställningar av flickor och kvinnor i media.  

I min studie uppfattade ungdomarna att männen och kvinnorna framställdes på olika sätt beroende 

på kön, där produkten inte var det väsentliga. Den manliga rollen är stark och modig medan kvin-

nans roll är passiv, som kännetecknas främst av hud och kropp. Enligt Rönnberg så borde det, just 

på grund av reklamen och medias överdrivna framställning av könsroller, fått en motsatt effekt, allt-
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så borde det motverka stereotypiserandet av män och kvinnor, trots denna kritiska inställning till att 

reklam påverkar ungdomar negativt nämner Rönnberg ändå att kvinnorna lär sig genom media och 

av samhället att bygga upp sin självbild utifrån den manliga normen, där kvinnan är objektet och 

bygger på ett begär att begäras. Detta kan kopplas till ungdomarnas uttalanden om kvinnans behov 

av en man för att känna sig hel. Att kvinnan behöver en man, medan mannen inte nödvändigtvis be-

höver en kvinna för att känna sig fullständigt. Detta bekräftas även av Hirdman som säger att för 

kvinnan betyder kärleken allt, medan för mannen utgör det bara en liten del av livet, inte allt. Hird-

man säger också att det finns olikheter och kontraster mellan könen, på så vis åtskiljs också könen, 

trots detta var det ingen skillnad på tjejerna och killarna, i min fokusgrupps uppfattning. Dock kan 

man se hur reklamen speglar den manlige förpliktelsen som försörjare och kvinnans skyldighet som 

kropp, som Hirdman också talar om.  

Jag anser att det finns ett genuskontrakt i vårt samhälle där det finns föreställningar om hur vi age-

rar och beter oss gentemot varandra beroende på kön, detta bekräftas av Hirdman genom att hon 

påstår att det finns en grundföreställning om hur arbetsfördelningen ska vara mellan könen samt 

föreställningen om det kvinnliga och manliga, dvs vad kvinnan ska ha för egenskaper och vad man-

nen ska ha för egenskaper. Även ungdomarna bekräftar detta i min studie, då dem visar på att man-

nen är räddaren i nöden med sin styrka och mod, medan kvinnan förväntas vänta på att bli räddad, 

men även att mannen inte nödvändigtvis behöver kvinnan på samma sätt som kvinnan behöver 

mannen. Detta uttrycker även Hirdman i sin teori.  

Jag tycker att denna metod har givit mig en djupare förståelse till ungdomars inblick på könsroller, 

som jag tror hade varit svårare med annan vald metod, då jag tycker jag har hittat relevanta teorier 

som jag har kunnat knyta an till fokusgruppens diskussion. Min studie visar att de ungdomar jag har 

intervjuat, deras syn på framställningen av manligt och kvinnligt kan kopplas till de genusteorier 

som jag valt. Genom ungdomarnas syn på mannen som hjälte kan kan man relatera till Hirdmans 

teori om mannen som norm och genom deras syn på kvinnan som ett kön kan man relatera till Con-

nells teorier om kvinnan som objekt. Dessa exempel är några bevis på att det finns skillnader på hur 

kvinnor och män framställs och vad som förväntas av respektive kön. När man förlitar sig på en fo-

kusgrupp, mitt fall, 13-15 åringar är det svårt att veta hur studien ska gå och hur diskussionen 

kommer att fortlöpa, dock har de ungdomarna jag har intervjuat varit hjälpsamma och engagerade i 

det ämne jag har valt att undersöka. I framtiden finns det även möjlighet att gå vidare med denna 

studie och göra en liknande undersökning för att jämföra och se ifall ungdomars föreställning kring 

reklam har förändrats, och i så fall i vilken riktning.  
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Mina frågeställningar som jag utgick ifrån när jag började min studie om hur ungdomarna upplever 

framställningen av könsrollerna i reklamen och vilka egenskaper som kopplas till manligt och 

kvinnligt, har jag fått svar på. Ungdomarna upplevde att det skildras stereotypa könsroller och att 

man ser skillnad på kvinnor och män i reklamen. Detta bland annat genom exponeringen och sexua-

liseringen av kvinnor och deras hud, kvinnors passiva ställning, deras mindre värde, kopplandet av 

produkter till olika könsegenskaper exempelvis att kvinnorna är söta, fina och måste dricka kalorifri 

dryck, medan männen kopplas till svart, mod och styrka. Det visar även på männens makt, där han 

är en görande varelse, vilket styr det rådande maktstrukturerna. 

Genom denna studie kan man visa på tydliga skillnader på manliga respektive kvinnliga könsroller. 

Mina slutsatser är att ungdomar mycket väl är kapabla till att se bortom reklamens överdrivna och 

verklighets missvisande fasader, allt för att kommersialisera och sälja en produkt. Trots denna med-

vetenhet finns det risk för att man glömmer bort reklamens agenda och faller offer för en värld där 

media styr oss och våra osäkerheter.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 

Frågor killar; 

Framställs tjejer och killar på olika sätt i reklamen? 

Michael: Ja, killen är typ hjälten 

Fredrik: Ja, killen är mera hjälten 

Michael: Ja, han är liksom den starka 

Markus: Och så var det huvudpersonen också 

Michael: Och sen är det liksom det söta lilla tjejen 

Markus: Ja dem framställs olika 

Michael: Det gör dem alltid i reklam 

Fredrik: Det konstiga är att bara för att en kille sprejar lite Axe tror jag inte att alla tjejer i  

  hela världen dras till en 

Michael Alla tycker att det luktar så gott, därför dras dem till en 

Fredrik: Även om det är så himla overkligt 

!
Är det tydligt vilken produkt man vill sälja?(Följdfråga) På vilket sätt? 

Michael: Njae.. 

Fredrik: Asså man ser att dem visar produkten i början 

Michael: Asså reklamen passar inte så jätte bra till Coca-Cola.. 

Fredrik: Man fattar inte 

Michael: Eftersom massa explosioner  

Fredrik: Haha, ja det skulle Cola aldrig göra 

Michael: Det är typ som en actionfilm 

Markus: Ja, precis! 

Michael: Ja, som på film på bio! 

Markus: Ja, Cola är mer man bara dricker, det är inte så mycket mer action 

Fredrik: Jag tror inte att man är så när man dricker Cola 

Michael: Precis som att Redbull skulle ge en vingar.. 

Fredrik: Nej precis! 

Markus: Det här såg man tydligare i varje scen att Coca-Cola fanns i den 

Michael: Ja 
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Fredrik : När det kommer till Axe reklamen ser man inte produkten förens man ser texten i  

  slutet, i början tror man bara att det är något konstigt, sen blir det ännu konstigare, i 

  slutet är det jätte konstigt. Jag fattar inte ens hur det har med Axe att göra 

Michael: Han stod ju typ och sprejade 

Markus: Det skulle ju kunna vara mer äkta, det är ju knappast så att det händer bara  

  för att man använder Axe 

Michael: Ja, men hur ska man göra en perfekt deodorantreklam då? 

Markus: Ja men man kanske visar mer i början så man fattar vad det är, om jag skulle  

  se det skulle jag byta kanal på en gång, för det här är ingenting.. 

!
Är produkten typiskt för tjejer eller killar? 

Motivera varför! 

Fredrik: Nej 

Michael: Tror alla dricker det 

Markus: Det här är mer för alla 

Michael: Tror inte det är något speciellt för killar eller tjejer 

Fredrik: Fast i reklamen framställs det mer att det är killar som dricker, i verkligheten tror jag 

  att alla dricker det. 

Michael: Ja 

!
Tycker du att det finns någon skillnad mellan tjejer och killar i reklamen? 

Fredrik: Ja 

Michael: Killen är lite mer såhär, som folk tycker är typ killar gör och tjejer bara sitter där och 

  ja.. 

Fredrik: Ja, killar brukar vara starka 

Michael: Starka och liksom modiga.. 

Markus: Modiga hjälten liksom 

Michael: Ja  

Markus: Tjejerna framställs liksom som busiga 

Michael: Dem vill få killarna att ta av sig tröjan 

Michael: Fattar dock inte varför egentligen.. 

Fredrik: Nej.. 
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Markus: Dem gillar det, inte vet jag? 

Michael:  I Axe reklamen, jag vet inte hur man ska förklara men tjejerna är inte lika   

  mycket i..den här killen bara står där och sprejar på Axe och tjejerna bara   

  kommer 

Markus: Tjejerna är springare! 

Fredrik: Tjejerna bara springer efter, dem kanske känner lukten av det, dem tycker   

  kanske att det luktar gott 

!
Hur tror du att det påverkar synen på det manliga respektive det kvinnliga? 

Michael: Kanske att män är lite.. ständigt i fokus, vet inte hur man ska säga det? 

Fredrik: Det är typiskt för reklam, lite uppdelat! 

Michael: Ja lite, det beror på hur man ser det 

Fredrik: Samma sak här, männen ska vara stora, dem ska vara starka, muskler överallt 

Michael: Och så ska han glittra också 

Markus: Dem häller alltid olja på sig 

Michael: Nu tycker jag att killen visar lite mer, annars brukar det vara tjejerna men här är det 

  killen som visar mer hud än tjejerna 

Markus: Som sagt, dränkt i olja! 

Michael: Glänser! 

Fredrik: Jag tror mer att man sa se att han har muskler 

Michael: Jo.. 

Michael: Jag tror att man känner att tjejer är mindre värda.. 

Fredrik: Samtidigt betyder den här reklamen för mig, ingenting! Den hänger inte ihop  

  med produkten och betyder inget 

Michael: Att typ mannen, han är lite såhär, han visar inte lika mycket hud, om man   

  skulle byta män mot kvinnor skulle det bli en helt annan syn på de 

Fredrik: Man kollar på kvinnorna och det tycker inte jag är bra för då ser man kvinnorna på 

  ett helt annat sätt än vad den egentligen är på grund av deras    

  kroppar och det tycker jag inte om 

Markus: Dem är inte så mycket värda, jag vet inte hur jag ska säga men dem visar mycket  

  hud som man kanske inte visar alla dagar bara för att man ska kolla på det. Bara för 

  att locka folk, jag vet inte varför men ja, det är en konstig reklam 
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Speglar reklamen verkligheten? 

Micael: Det här har nästan ingenting med verkligheten att göra  

Fredrik: Kanske bara en sak 

Markus: Detta är ingenting man gör varje dag, knappast som man gör någon gång.. 

Michael: Det är mycket reklam 

Fredrik: Man vill bara sälja 

Michael: Man vill få något att verka coolt, men inte skulle jag köpa Coca-Cola bara för att  

  dem visar den reklamen 

Fredrik: Jag tror inte man skulle rulla ner en Coca-Cola till en främling 

Michael: Nej.. och sen bara.. ja, jag tar av mig min tröja för att jag fått en Coca-Cola 

Michael: Jag skulle bli mer sur om hon hade skakat Coca-Colan och gett den till mig, jag skul

  le kasta tillbaka den till henne 

Michael: Spruta ner Coca-Cola på mig? Det hade inte jag varit glad för! 

!
Är det någon skillnad på reklam som vänder sig till tjejer jämfört med reklam som vänder sig 

till killar?  

Fredrik: Ja! 

Markus: Ganska stor skillnad, kanske inte just i den här fast i flera reklamer är det ganska  

  tydligt 

Michael: Typ killar eller tjejer, så handlar det om vem är det allt händer runt? 

Fredrik: Vad det är som händer är också viktigt 

Michael: Den här var inte så klart att se vem den vänder sig till faktiskt.. 

Markus: För det är både tjejen och killen som är med i den här reklamen 

Michael: Så den här är för båda 

!
Tjejer: 

Framställs tjejer och killar på olika sätt i reklamen? 

Thea:   Uppenbarligen! 

Frida:  Ja, det gör dem! 

Thea:  Dem sexualiserar män i Cola Light reklamen och i Cola Zero riktar den sig till män 

  och kvinnan är mera som en accesoar, i Axe reklamen sexuealiserar dem kvinnor 
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Matilda: Ja, det är liksom killen som gör det modiga, eller hur man säger, tjejen står typ bara 

  där. 

!
Är det tydligt vilken produkt man vill sälja?(Följdfråga) På vilket sätt? 

Frida:  Ja 

Matilda: Cola Zero brukar vara för killar och Light för tjejer, här är killen i fokus. Det är ju 

  oftast så att tjejer dricker Light och killar Zero 

Frida:  Axe reklamen så utvecklar den långsamt sig till att man förstår vad det är man får  

  den känslan även om produkten inte är med i början för man vet att just den  

  produkten brukar göra sådana reklamer och i Zero reklamen så är det första han gör 

  är att dricka en Coca-Cola, samma sak med Light reklamen 

Thea:  I Zero reklamen så är det första han gör är att dricka en Coca-Cola , samma  

  sak med Light reklamen. 

Frida:  Men det är skillnad på kill-cola och tjej-cola! 

Thea:  Det finns Zero och det finns Light och det är exakt samma sak! 

Frida:  Zero! Den har svart etikett, light med lite vitt, snirklig text 

Thea:  Det är inget socker och inga kalorier! 

Frida  Och även om det låter dumt att säga det när man analyserar det men uppenbarligen 

  fungerar det för annars skulle det inte finnas, vilket är lite synd… 

!
!
Är produkten typiskt för tjejer eller killar? 

Motivera varför! 

Thea:  Ja, dem gör produkten till typiskt tjejig eller killig. Coca-Cola, dryck eller mat ska 

  inte behöva kopplas till ett visst kön men när dem gör såhär, så absolut, då   

  gör det de 

Frida:  Det är som baby-kläder. Det finns alltid blåa baby-kläder och rosa baby-kläder,  

  varför kan man inte typ ha regnbågs baby-kläder?  

!
Tycker du att det finns någon skillnad mellan tjejer och killar i reklamen? 

Matilda: Killen har ju inte koll på tiden, han är farlig, eller han gör farliga saker. Och tjejen är 

  mer..sitter och väntar.. 
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Frida:  Grejen är när man gör som Coca-Cola Light, när man gör att mannen sexualiseras så 

  blir det som ett statement. Det blir liksom som man sätter sig emot det här med att de

  alltid är nakna tjejer, det kommer aldrig vara att det kommit en reklam där mannen är 

  nakna bara för att det är så det är klart att dem vill ha attraktiva män därför att  

  kvinnor ska gilla det utan här gör dem nästan som ett feministiskt statement, vilket är 

  bra men lite synd att det måste bli så, att det inte kan vara så, att det är massa nakna 

  män av okänd anledning som det är på dem andra reklamerna   

Thea:  Men å andra sidan, i båda Coca-Cola reklamerna så är det en tjej eller flera tjejer  

  som sitter där och dricker lite, vad var det hon drack? Typ vatten? 

Frida:  Det är killen som är stor och stark och som rycks iväg, på den där helikoptern och så 

  är det en stor och stark kille som klipper gräset medan dem andra sitter bara där på  

  filten och tittar på 

Thea:  Bara, åhh, han är så..bra som klipper gräset! 

!
!
Hur tror du att det påverkar synen på det manliga respektive det kvinnliga? 

Frida:  Uppenbarligen påverkar det ganska mycket med det här att kvinnor sexualiseras mer 

  asså så är det och det går till den nivån att man slutar se kvinnor som personer, utan 

  som kött i princip, det är därför jag tycker att det inte är samma sak att sexualisera en 

  man som att göra det med en kvinna. Det handlar om en balansakt, problemet med 

  att sexualisera någon är att det händer exklusivt för bara ett kön och att det gå till  

  vissa längder, att man tar bort andra förmågor som dem har bara för att visa, a kolla! 

  Tuttar! 

Thea:  I alla reklamerna är det bara tjejerna som vill till mannen! Åh mannen! Jag måste ha 

  en man! Annars e jag inte hel! 

Thea:  Och mannen, visst han vill ha en tjej, men han är stor och stark och klarar sig bra  

  utan tjej. Så tjejer måste ha en man men männen dem.. 

  Det är bra att ha en tjej men dem klarar sig utan för dem är ju så stora och starka! 

Frida:  Annars är ju hon ganska central i Cola Zero reklamen, att han ska bara; det ska inte  

  vara en dålig kille som snor min tjej. Hon är det centrala i den, som han är ute efter  

  eller vad man ska säga.. 

Thea:  Bara att tänka att det är massa 11-åriga killar som är påverkningsbara eller tjejer som  
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  kollar på det här, man bara känner..nej! För dem tar åt sig så otroligt mycket av sånt 

  här i den här åldern, särskilt om dem inte har föräldrar som har förklarat det här för 

  dem tidigare. Att det är lugnt att ha 5 miljoner tjejer som springer emot en kille med  

  brösten som gubbar såhär, hela tiden på all reklam och att en dryck är maskulin eller  

  feminin, dem har tagit det steget för långt! 

Frida:  När mat och dryck förknippas till olika kön, så klart det påverkar folk, att dem inte 

  kan dricka vad dem vill längre, för att dem kommer bli stämplade för det. 

Thea:  Tycker att det har en negativ påverkan! 

Matilda: Man kanske vill visa att killar har makt kanske, och att tjejerna tror att dem  

  kanske inte är så viktiga? 

!
Speglar reklamen verkligheten? 

Frida:  Inte särskilt realistiskt! 

Matilda: Det är också annorlunda musik och så..Typ lugna låtar för tjejer, typ hårdrock för  

  killar, det blir liksom tjejmusik och killmusik i olika reklamer. Det var mer tjejerna 

  som stod i fokus i Cola Light reklamen, i Coca-Cola Zero, då var killen som stod i 

  fokus, nu var det tjejerna, fast tjejerna fokuserar på killen 

Thea:  Men det är ju fortfarande att tjejerna vill ha killarna hela tiden 

Frida:  Inte särskilt realistiskt, det känns som, väldigt smärtfyllt när man ser Axe reklamen  

  för det är inte skönt med bröst som skumpar upp och ner, det gör riktigt ont och är 

  inte bra på något vis! 

Thea:  Man behöver inte ens ha stora bröst för att fatta det! 

!
Är det någon skillnad på reklam som vänder sig till tjejer jämfört med reklam som vänder sig 

till killar?  

Thea:  Ja! 

Frida:  Uppenbarligen, fast nu är det såhär att det brukar inte vara så att dem som vänder sig 

  till tjejer sexualiseras men det brukar vara så att dem som vänder sig till tjejer spelar 

  på deras osäkerheter, framförallt vad jag har läst och uppfattat av reklamen att dem 

  liksom; har du dålig andedräkt? Har du finnar? Visst det är självklart att dem spelar 

  på det men framförallt så istället för att sexualisera män hos kvinnor så spelar dem  
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  på osäkerhet; är ditt hår frissigt, liksom? Har du konstiga ögonbryn? Har du hårda 

  fötter? Man bara aaa.. 

Thea:  Vi hittar fel åt dig och åtgärdar dem! 

Frida:  Och får dig att vilja åtgärda dem och köpa dem! 

Thea:  Men jag tycker att det är uppfriskande, eller även om Cola Light reklamen är lite  

  uppfriskande på det sättet så är det fortfarande att dem sätter ett kön på en dryck som 

  är exakt likadan som en annan dryck som också får ett kön på sig! 

Frida:  Bra men fortfarande dåligt..
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