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Sammanfattning 
Vi valde att utgå från reklamens ensidiga och orättvisa framställningar utav män och 

kvinnor. Historiskt sett har kvinnor framställts som dekorativa objekt medan männen 

setts som starka och prestationsinriktade. Eftersom reklamen på många sätt speglar vår 

samtid och på så sätt även kan komma att påverka våra värderingar, är det därför 

problematiskt att de visar upp en diskriminerande sida av kvinnan och en begränsad syn 

på mannen. Vi valde därför att undersöka reklamfilm i en av vår tids allra största sport-

evenemang, Super Bowl 2016. Vi ämnade att undersöka hur män och kvinnor framställs 

för att se om de bidrar till att behålla stereotyper, eller om de på något sätt försöker 

bryta sig loss från de ensidiga idealen. Vi använde en semiotisk analys för att kunna 

identifiera och förstå hur män och kvinnor kunde komma att framställas genom nio 

stycken utvalda filmer från årets Super Bowl.  

 

Vi kom fram till att stereotyper i allra högsta grad används för att porträttera män och 

kvinnor. Vanliga framställningar var mannen som aggressiv, tävlingsinriktad och sågs 

ofta i arbete. Utifrån en genomgång av både manliga och kvinnliga grundstereotyper 

kan vi konstatera att männen uppfyller samtliga av dem. När mannen istället bryter mot 

de stereotypa framställningarna, gör de det genom att anamma typiskt kvinnliga 

egenskaper som till exempel visa en känslosam och sårbar sida. Eller så iklär de sig 

yttre kvinnliga attribut och då i förlöjligande eller komiskt syfte. Kvinnornas stereotyper 

framställdes också i hög utsträckning, de visades ofta form av moder, som 

utseendefixerande och som passiva. Även när kvinnan bryter mot stereotypen lånar hon 

egenskaper från mannen, för att bli tagen på allvar. Detta genom att visa upp fysisk 

styrka, självsäkerhet eller som aktiva i arbetet.  
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Abstract 
The unilateral and unfair depictions of men and women in commercials were our 

starting point in this study. Historically, women have been portrayed as decorative 

object whilst the men have been depicted as strong and performance-oriented. In many 

ways, advertising and its commercials reflects the contemporary society we are living in 

and have the ability to affect people’s values. We have therefore chosen to examine one 

of the most hyped sport-event i the world, Super Bowl, whose commercials means 

much more then the regular TV-commercials. We wanted to see if the portrayals of men 

and women contributed to reinforce stereotypes or if they in some way violated the 

unilateral ideals. We used a semiotic analysis to try to identify and understand the 

potential constructions of men and women through selected commercials from Super 

Bowl 2016. 

 

Our results indicate that stereotypes are largely used to portray men and women. The 

usual representations of men are showed as aggressive, competitive and as work-

oriented. Through a list of templated stereotypes, could we easily conclude that the men 

fulfilled all of them. But when the men broke the unilateral depictions, they did it by 

borrowing typical female characteristics such as emotionality and vulnerability. They 

also embrace female external attributes but then of humorous and ridicule purpose. 

Women also live up to the stereotypes. They were depicted as mother, appearence-

obsessed and as passive. Even women lends male characteristics when she violates the 

stereotypes and they are used for her to be taken seriously. This is displayed in forms of 

physical strength, self-assurance and as active worker. 
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1. Inledning 
Media påverkar i allra högsta grad våra värderingar och uppfattningar om samhället och 

världen vilket också skapar olika normer och synsätt. En norm är något som utmärker 

sig genom att den skiljer sig från det som inte är en norm, vilket också kan kallas “det 

andra”. Både normen och dess motsats förekommer utbrett i både bild och text i 

massmedier, då kallat representationer. Nämnvärt är att representationer enbart är en 

konstruerad form av vad som framställs och är alltså ingen fullständig återspegling av 

verkligheten. Det är också därför det blir intressant att se hur män och kvinnor skildras i 

massmedier, eftersom vi med största sannolikhet kommer påverkas av dem och de 

värderingar de bär med sig. (Fagerström & Nilson, 2008) 

 

TV-reklamen har länge varit ett stark uttrycksmedium med unika möjligheter att 

påverka, stimulera sinnena och förmedla känslor, både genom bild och ljud. Av alla 

reklammedium så kommer TV, med alla sina uttrycksmedel, närmast det personliga 

mötet och det med enorm effekt. En av de allra första stora studierna på TV-reklam 

under 70-talet visade att mer än en tredjedel av kvinnorna var underordnade männen. 

Över hälften av kvinnorna avbildades i hushållsliga sammanhang där de antingen 

porträtterades som “dekorativa objekt” eller som “ointelligenta”. Under nästkommande 

decennium fortsatte likartade studier utan någon större förändring på framställningarna 

av män och kvinnor. Männen har alltid avbildats genom ett brett fält av olika 

funktioner, yrkesinriktade, självständiga och naturligt kunniga om de produkter de 

representerar. Sedan genusforskningen startade har män och kvinnors skildringar 

synliggjorts. Även under vår samtid kritiseras manliga och kvinnliga framställningar i 

reklambilder. Främst kvinnorna som ofta ses nakna eller halvnakna samt uppvisar 

sexualiserade kroppar som ofta inte syftar till produkten som marknadsförs. Kopplingen 

mellan nakenhet och vara framstår ofta som mycket diffus. Även männens begränsade 

framställning fungerar som blickfång i reklam och övergår allt mer i sexualiserade 

bilder. (Fagerström & Nilson, 2008; Haglöf, 1994) 

 

Vi vill därför i denna uppsats ta avstamp i reklamens ensidiga och orättvisa 

porträtteringar av män och kvinnor för att själva undersöka den reklam som sänds i 

samband med vår tids mest tittade TV-evenemang, Super Bowl. Eftersom reklamens 

bilder utgör referensramar för oss vad gäller till exempel kroppen och har då på så vis 

inflytande i områden som ligger utanför själva reklamen. Reklamens placering står i en 
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växelverkan gentemot samhället och speglar våra värderingar och uppfattningar om 

könen och kan samtidigt styra våra värderingar utifrån de bilder reklamen erbjuder 

mottagaren. Uttryckligen kan man säga att reklambilder är laddade med olika 

ideologier, vilket både implicit och ibland explicit propagerar för en viss 

samhällsordning. Detta måste ses som skadligt eftersom reklamen uppvisar 

diskriminerande bilder av kvinnor och begränsade bilder av män. (Fagerström & Nilson, 

2008; Jacobson, Broman Norrby, Edström, Hedvall & Leandersson, 2004) 

 

1.1 Tidigare forskning 

Barbara King (2012) vill i sin rapport om Super Bowls reklamfilmer, under en 

tioårsperiod, ta reda på hur genus och etnicitet framställs och utvecklas. 

Undersökningen visade att männen är klart överrepresenterade av de centrala 

karaktärerna i reklamfilmerna och över tid är siffrorna fortsatt oförändrade. Männen 

består av tre fjärdedelar av samtliga karaktärer i filmerna. Undersökningen tog också 

fasta på vilka produkter män och kvinnor representerade. Resultatet av högt värderade 

produkter, te.x bilreklam, visade att lika många kvinnor som män representerade 

produkterna. Författaren analyserar också män och kvinor i förhållande till vilka sociala 

miljöer de befinner sig i. Det visar sig att kvinnors framställning ökade i hemmamiljö 

och i yrkesmiljö. Männen ökade sin närvaro i endast arbetslivet. 

 

Messner & Montez de Oca (2005) presenterar en innehållsanalys där de granskar öl och 

spritreklamer i två mediekanaler med enorm spridning: Super Bowl och Sports 

Illustrated. Undersökningens syfte var att belysa vilka maskulina stereotyper som 

förekommer i reklam som riktar sig mot män. Kvinnornas framställningar undersöktes 

också, men då i förhållande till männen. Författarna beskriver att samtidens 

samhällstankar om jämställdhet borde bidra till förändring i reklamsammanhang vilket 

motbevisas i studien. De beskriver också att reklamfilmerna primärt inte lyfter fram 

produkten som företagen säljer utan fokuserar snarare på den alkoholkonsumerande 

livsstil som den manliga publiken eftersträvar. Resultatet som påvisas är fyra porträtt 

som återkommer i alla reklamer. Män är ”Losers” och ”Buddies”, och kvinnor är 

”Hotties” och ”Bitches”. Losers innebär att männen porträtteras som dumma förlorare. 

Ensamma män är alltid på gränsen till att bli förödmjukade i sociala sammanhang. 

Buddies innebär att män ofta förekommer tillsammans med sina kompisar där gruppens 

närvaro skapar en överlägsenhet och en emotionell säkerhet. Männens vänskap är den 
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emotionella punkten i många av reklamerna. De kvinnor som oftast återkommer i 

reklamerna faller under kategorin Hotties och beskrivs som ett kraftigt sexualiserat 

fantasiobjekt vars syfte är att vara det potentiella priset för männen. Deras närvaro i 

reklamen är ett hot, då de när som helst kan komma att förödmjuka männen. Kategorin 

Bitches består av flickvänner, fruar eller andra kvinnor som har ett emotionellt band till 

männen. Återkommande i reklamerna är att män skall distansera sig från den 

emotionella relationen med kvinnorna. (Messner & Montez de Oca ,2005) 

 

En studie gjord av Clark, Apostolopoulou & Gladden (2009) undersökte hur genus 

spelar roll i konsumtionen av sportsändningar på TV och än mer specifikt sändningen 

av Super Bowl. Här fann man att kvinnor, i större utsträckning än män, hade en mer 

positiv attityd gentemot de “underhållande elementen”, reklamfilmerna, 

halvtidsshowen, nationalsången samt prisutdelningen under sändningen. 

 

1.1.1 Kommentar på tidigare forskning 

Det finns ett enormt intresse kring själva matchen, men evenemangens reklamfilmer är 

minst lika framträdande. Vi upplever att den finns en kunskapslucka i forskningen kring  

hur män och kvinnor framställs i Super Bowl. Tidigare forskning visar en statistisk bild 

att männen uppträder mer än kvinnor i reklamfilmerna, ungefär 75% av karaktärerna, 

men inte hur de skildras. I Messner och Montez de Oca (2005) ser vi en tendens i hur 

kvinnor och män kan framställas under Super Bowl, men undersökningen har enbart 

tagit hänsyn till en kategori, nämligen öl-reklam. Resultatet i denna studie visar upp en 

stereotypisk och sexistisk bild av kvinnor och där männen framställs som förlorare. 

Utifrån befintlig forskning kan vi konstatera att det saknas underlag som beskriver en 

helhetsbild av framställningen av  män och kvinnor. 

 

1.2 Problembakgrund 

Reklam har över tid blivit en accepterad och naturlig del av vårt vardagliga liv. Det är 

inte längre bara en affärskostnad i hoppet av att få sin produkt från butikshyllan till 

konsumentens hem, utan det är en väsentlig del av vår moderna kultur. Reklamens 

övertygande kommunikativa makt återskapar kulturella modeller och likriktar sig med 

samhället; reklamen utvecklar sig så som samhället förändras. Media har gjort att 

reklam och kommersiella budskap är oundvikligt för människor. Det existerar en 

symbolisk relation mellan media och reklam - där reklamen har lärt sig hur man 
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engagerar sin publik från media, och där media har lärt sig reklamens övertygande 

tekniker. Av alla massmedium så är den kommersiella TV:n den som har påverkat 

reklamens utveckling allra mest. Reklamfilmen som fenomen har en stor visuell 

inverkan då den är narrativt, känslomässigt upplagd och demonstrerar hur saker och ting 

fungerar. Reklamfilmer har förmågan att ge varumärken ett “liv” och adderar 

personlighet. TV-reklam är ett kraftfullt verktyg för socialisering och har särskilt 

inflytande på området kring könsidentitet. Historiskt sett har reklamen porträtterat 

kvinnor på ett distinkt och förutsägbart sätt. Män visar sig vanligvis som starka, 

självständiga och prestationsinriktade medan kvinnor är vårdande, empatiska, mjuka 

och underordnade. (Gustafsson, 2013; Leiss, 2005; Wells, 2006) 

 

“Mega-sport media evenemang” har länge varit ett globalt fenomen och Horne & 

Manzenreiter (2006) beskriver fenomenet som det bäst förstådda storskaliga kulturella 

evenemangen och har en dramatisk karaktär, masspopulär lockelse och internationell 

betydelse. Det finns två centrala aspekter av dessa samtida mega-evenemang. Först och 

främst är att de har betydande konsekvenser för staden, landet eller regionen som 

anordnar evenemanget. Den andra aspekten är att de attraherar en avsevärd 

mediabevakning. Evenemangen kan beskrivas som massmediala ritualer eller 

ceremonier och jämfört med vanliga sändningar visas mega-evenemangen endast ett 

fåtal gånger per år, vilket gör dem extra exklusiva. Signifikativt för evenemangen är att 

de bryter mot de vardagliga rutinerna i människors liv. Den ordinära TV-tablån 

undansätts och fylls istället med de oförutsägbara direktsända evenemangen. 

Evenemangen har kapaciteten att sända marknadsförande budskap till miljarder 

människor via TV eller andra medium och alltmer lockar till sig en internationell 

publik. Det stora intresset bland publiken har lett till ökat intresse bland stora företag 

som ser sin chans att visa upp sig och sponsra evenemang på den exklusiva grund att de 

får placera sin produkt genom reklam på arenor, TV och andra medier som nås av 

många människor. Publiken har också en mer aktiv roll under dessa evenemang och 

sändningarna säger sig förena samhället under ett kollektiv, vilket framkallar en 

förnyande lojalitet gentemot samhället. (Dayan & Katz, 1992; Horne & Manzenreiter, 

2006) 

 

Super Bowl är en storartad finalmatch i amerikansk fotboll som är en av USA:s 

populäraste sport. Första söndagen i februari varje år spelas matchen och 2016 tittade 
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drygt 112 miljoner amerikaner på tillställningen. Evenemanget har länge haft en stark 

position inom amerikansk kultur och sändningen är en av de enskilt mest visade 

evenemangen i hela världen. Ett starkt kännetecken för sändingen är reklampauserna 

och det visar sig att tittare ger större uppmärksamhet åt reklamen än själva matchen. 

Super Bowl:s reklam är också den dyraste i hela världen, aktörer får betala hela 4,5 

miljoner dollar för 30 sekunder. Kollar man könsfördelningen på tittarna så har de 

senaste fem åren varit relativt jämnlikt, männen är överrepresenterade med några få 

procent. (Dayan & Katz, 1992; Ferrario, 2015; Groza, 2015; Nielsen, 2010; 2016) 

 

Sportinnehåll i media spelar en viktig roll i produktionen och reproduktionen av 

ideologier om genus och att kommunicera ett sunt förnuft när det gäller att förstå 

kvinnornas och männens position inom sport. Generellt sett har både elektroniska och 

tryckta medier marginaliserat och trivialiserat kvinnors framgångar i sport. 

Representationerna i kommersiell sport-media är ofta beroende av en komplementär 

process av “symbolisk förintelse” av kvinnor och “symbolisk förhärligande” av män 

och bygger i breda drag av “vad män vill ha” och “hur kvinnor är”. (Billings & 

Hundley, 2010; Craig, 1992; Scraton & Flintoff, 2002)  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur män och kvinnor framställs i reklamen av en 

av vår tids allra största sportevenemang, Super Bowl. Vi vill se om reklamfilmerna 

bidrar till, och behåller de skeva idealen om mannen och kvinnan eller om de på något 

sätt försöker förändra stereotyperna som reklamen noterbart reproducerar. Genom teori 

som baserar sig på olika perspektiv om manlighet och kvinnlighet, kommer vi göra en 

semiotisk analys på ett urval av samtliga reklamfilmer som sändes under Super Bowl 

2016. 

 

Frågeställningar 

• På vilket sätt bidrar filmerna till stereotypa framställningar om manlighet och 

kvinnlighet? 

• Hur framställs män och kvinnor som bryter mot stereotyperna? 
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2. Teori 
I det här kapitlet kommer vi redogöra för vilka olika teorier och begrepp som kommer 

vara viktiga för vår studie. Vi kommer bland annat presentera begreppet genus, vad 

stereotyper är och hur de kan komma att se ut. Olika perspektiv av manlighet och 

kvinnlighet kommer också redogöras för att få en bild om vilka villkor som ställs på 

dem. Vi kommer också föra fram en filmteori som tar avstamp i hur män utövar sin 

makt på kvinnor genom filmskapande. 

 

2.1 Genus 

Fram till 1980-talet användes begreppet genus främst inom språkvetenskapen, men har 

sedan dess använts som en översättning av det engelska ordet gender. Carlsson (1993) 

beskriver att ordet genus används för att beskriva det socialt konstruerade könet som i 

sin tur konstruerar könsroller. Carlsson (ibid) uttrycker att genus är en kombination av 

kulturellt arv samt de sociala systemen som en individ integreras med. Hofstede (2001) 

beskriver att det biologiska könet är samma för alla människor oavsett kulturell 

bakgrund, men utifrån de funktioner som det biologiska könet har, tillskrivs individer 

olika egenskaper. Detta formar könsroller och innebär att mannen och kvinnan tillskrivs 

olika egenskaper som förändras beroende på vilket social och kulturell kontext 

individen befinner sig i. Nilsson (1999) konstaterar att genus beror på tid, plats och 

social miljö medans kön är en fast kategori. Detta innebär att vad som uppfattas som 

maskulint och feminint är en social konstruktion som varierar kraftigt beroende på 

social, tidsmässig och geografisk position.  

 

Jarlbro (2006) beskriver att genusforskningen fick sitt akademiska genombrott under 

kvinnorrörelsens andra våg. Den första var vid sekelskiftet när kvinnors rösträtt blev 

omdiskuterat. Den andra vågen var under 70-talet i Sverige och under 60-talet i USA. 

För att få djupare förståelse kring förtryck i samhället uttryckte många personer att det 

inte räcker att ta hänsyn till vilken klass olika individer tillhörde och därför utvecklades 

förståelse om relationen mellan män och kvinnor. Området har fram tills idag utökats 

och det är inte ovanligt att forskare tar utgångspunkt från andra sociala bakgrunder som 

funktionshinder, etnicitet och ålder. I denna uppsats kommer vi enbart fokusera på 

framställningen av män och kvinnor. 
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2.2 Stereotyper i reklam 

“Dessa vi- och de- perspektiv får till följd att vi definierar oss själva genom att 

definiera dem som motsatser. Vi bildar negativa stereotyper om dem som är motsatser 

till de egenskaper eller förhållningssätt som vi värderar högt i vår egen kultur” 

(Angelöw, Jonsson & Stier, 2015,  s.137) 

 

Citatet ovan anger hur vi som människor skapar och förhåller oss till stereotyper. 

Fagerström & Nilson (2008) beskriver stereotyp som en mall där någon eller något 

framställs på ett banalt, klichéartat sätt och bygger ofta på förutfattade meningar om hur 

män eller kvinnor, svensk eller utomnordisk är. Reklam och medier tenderar att arbeta 

mer eller mindre på detta sätt. Detta betyder att man gör stora generaliseringar vilket 

innebär att många människor riskerar att bli kränkta av de stereotypa framställningar 

som förekommer. 

 

Socialpsykologin beskriver “stereotyper” i förhållande till “prototyper”. En prototyp är 

baserad på attributer av någons personlighet eller kännetecken av en individ (vänlig, 

varm, intelligent). Stereotypen är baserad på slutsatser om förhållandet av individen mot 

gruppen eller sociala kontexten (kön, klass, status, etnicitet med mera) och begreppet 

gruppidentitet blir ofta underförstådd i bedömningen av individen. (Leiss, 2005) 

 

Den stereotypa representationen av människor i reklam är särskilt lärorik. Vi förstår 

oftast diskrimineringen vid det här laget som en underrepresentationen av en särskild 

kategori människor eller grupp som till exempel att det inte finns tillräckligt många 

arbetande kvinnor eller mörkhyade i medelklassmiljöer. Det finns två faktorer som ger 

uppmärksamhet åt stereotyper i reklam, (1) reklamen är så synbar och tydlig att 

människor måste ta sig an att kritisera det som ett effektivt sätt att ta itu med större 

sociala problem som till exempel ojämlikhet. (2) Reklam är en så komprimerad form av 

kommunikation att dess dramatik, karakteriseringar och roller är både tydligare och mer 

“typiska” än vad som visar sig under själva skapandeprocessen. (Leiss, 2005) 

 

Konsekvenserna av att använda stereotyper kan betyda att vissa grupper av människor, 
från början, har sämre utgångsläge än andra. Studier i USA har visat att vissa etniska 
minoriteter har haft mycket svårare att integrera sig i samhället som att skaffa jobb, 
boende eller utbildning. Detta kan i sin tur leda till att stereotyper blir självuppfyllande 
profetior. (Anglöw et al., 2015) 
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2.3 Manliga stereotyper 
I Allt är möjligt av Jacobson et al. (2004) gjordes observationer av kvinnor och män för 

att finna de vanligast förekommande stereotyperna i massmedia. Författarna 

uppmärksammade vanliga mönster bland kvinnor och män och kom att kalla dessa för 

grundstereotyper. Dessa stereotyper upplevdes som relativt solida, men de såg också 

tendenser på att de förändrades från år till år. Stereotypernas förnyelse är också deras 

styrka, då de förändrar sig för att passa sin tid, men har ändå samma typiska skal. Här 

nedan redovisas de manliga grundstereotyperna. 

 

2.3.1 Affärsmannen 

Alltid upptagen, slips och kavaj med stora projekt på gång och mindre tid till sitt 

privatliv. Han är aktiv, allvarlig, koncentrerad, kompetent, framgångsrik och främst 

porträtterad i offentliga miljöer, som i politiken eller i arbetslivet. Han skall befinna sig 

i den klassiska rollen som familjeförsörjare eller som expert. I reklam är han ofta på väg 

till eller ifrån arbetet och ses sällan som objekt. 

 

2.3.2 Machomannen  

Fysisk styrka, modig, ensamvarg och äventyrlig. Skapad från ett antikt mansideal och 

framstår ofta som en hjälte när han är på den “goda” sidan. När mannen är ond blir han 

grym och sadistisk. Dessa män befinner sig ofta på slagfältet, i vildmarken eller i 

storstaden. Rebellen är besläktad med machomannen, han är farlig men charmig. 

 

2.3.3 Kärleksguden 

Drömprins eller sexatleten är andra namn på denna stereotyp. Har ofta rollen som 

popstjärna, fotomodell och visar sig oftast i tidningar som riktar in sig till yngre tjejer. 

Denna romantiska dröm figurerar allt oftare i reklam och modemagasin där han poserar 

som den modell han är. Drömprinsen har också allt mer börjat likna skönhetsslaven; en 

passiv konsument i den privata sfären och är inte tänkbar i sociala miljöer eller yrkesliv. 

Detta kan bero på ungdomars bristande lönearbete, vilket har tvingat fram en ny 

maskulinitet. Sexatleten bygger på idén om mannen som sexobjekt vilket betyder att 

mannen anammar kvinnans nakenhet som i regel är poserande och medveten om 

betraktaren.  

 



  
 

9 

2.3.4 Tönten 

Stig-Helmer från Sällskapsresan och Pappa Rudolf från Sunes sommar är bra exempel 

på den töntiga stereotypen. Utgår ofta från kvinnliga egenskaper och framställs som 

klantig och har svårigheter med familjelivet, ansvaret för barn och hushållsarbete. 

 

2.4 Kvinnliga stereotyper 

Här fortsätter de enfaldiga stereotyperna från Allt är möjligt av Jacobson et al. (2004) 

och nu presenteras de kvinnliga grundstereotyperna.  

 

2.4.1 Skönhetsslaven 

Ung, vacker och smal kvinna sysselsätter sig själv att göra sig än mer ung, vacker och 

smal. Utseende är viktigt och rynkor och fett är hennes värsta fiende. Hon varken 

arbetar eller har ett socialt liv, hon duschar, rakar, parfyrmerar och sminkar sig och ses 

ofta på gym eller i shoppingmiljö. Hon skall fungera som ett levande blickfång i allt 

från kaffe till bilar. 

 

2.4.2 Hushållerskan  

Hon syr, stickar, bakar och städar för att hålla schack på hemmet i reklam och magasin. 

Hushållsfunktionären är en kvarleva från tidningen “Husmodern” från 1931. Men till 

skillnad från dåtidens hemmafru så har dagens dito, vad man kan ana, ett jobb. Men hon 

har alltid ett skinande rent hem, fina bakverk runt omkring sig och inte en enda maska 

på sina strumpor. En synonym för hushållsfunktionären är renlighetsfobikern som tvålar 

och tvättar kopiöst och finner tryggheten i bindor som inte läcker. 

 

2.4.3 Kärleksgudinnan 

Horan/madonnan. Madonnan associerar renhet, späkning, andlighet och svalhet medan 

horan förknippas med skamlöshet och skrupellöshet. Horan är en populär gestalt i 

historisk litteratur men förekommer idag i allt från porrtidningar till kvällstidningar och 

står ofta symbol för kvinnlig “frigjordhet”. Samhällets svårighet att hantera kvinnors 

sexualitet säger sig skapat uppdelningen mellan madonnan och horan.  

 

2.5 Maskulina och feminina dimensioner 

Hofstede nämner i sin avhandling begreppen maskulin och feminin dimension. Totalt 

består hans avhandling av fyra dimensioner som gör det möjligt att jämföra hur 
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värderingar skiljer sig mellan olika kulturer. En av dem behandlar genus. Avhandlingen 

bestod av en jämförelse mellan människor från 40 länder och utifrån den insamlade 

datan kunde Hofstede konstatera att samhället bar en maskulin eller feminin syn på 

värderingar. Begreppet maskulin- och feminin dimension beskriver två bilder av hur 

samhället ser ut genom att man granskar den utifrån ett maskulint och ett feminint 

perspektiv. (Hofstede & Arrindell, 1998) 

 

2.5.1 Maskulina dimensionen 

De dominerande värdena i dagens samhälle består av materiella framgång där pengar 

och fysiska ting innebär framgång. Den maskulina dimensionen står för en samhällsbild 

där mannen bör ha egenskaper som påstridig, tuff och fokuserad. En kvinna bör ha 

egenskaper som innebär att hon har en blyg framtoning och att hon är inriktad på att 

vårda relationer. Inom familjen bör mamman fokusera på känslomässiga aspekter, 

medan pappan fokuserar på kunskap. I praktiken innebär det att mamman pratar om 

problem med barnen, medan pappan fokuserar på att utbilda, då han är den utbildade 

personen. Flickor tillåts gråta och bör inte slåss. Pojkar får inte gråta och om de blir 

attackerade uppmanas de att slå tillbaka. (Hofstede & Arrindell, 1998) 

 

2.5.2 Feminina dimensionen 

Det dominerande värdet i samhället som den feminina dimensionen består av grundar 

sig i att människor tar hand om varandra. Både kvinnor och män är blyga, känner 

medlidande och anammar livet, med allt vad det innebär. 

Inom familjen målas en mer jämlik bild upp. Både mamman och pappan tar hand om 

situationer inom familjen som består av både kunskap och känslor. Bilden av flickor 

och pojkar är även den mer jämlik vilket innebär att båda könen tillåts gråta och att 

ingen av dem ska slåss. (Hofstede & Arrindell, 1998) 

 

2.6 Manlighet 

Bo Nilsson (1999) beskriver att en individ inte kan sägas vara av manligt kön om det 

inte existerar föreställningar om vad manligt kön är. Det är därav maskuliniteter som 

bestämmer manligt kön. Med maskulinitet menas en koncentration av föreställningar, 

praktiker och positioner som ligger som grund för manlig identitet. Maskuliniteter kan 

också mångfaldigas av kategorier som ålder, yrke, fritidsintressen, sexualitet och 

klasstillhörighet. Uppmärksamheten kring samspelet mellan kön, ras och klass har gjort 
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att man börjat urskilja flertalet maskuliniteter, svarta/vita, arbetarklass/medelklass med 

mera. Man har också, förutom urskiljningen, utforskat deras inbördes relationer.  

 

Från början härstammar begreppet hegemoni från Antonio Gramscis analys av 

klassrelationerna. Den upplyser den kulturella kraften som gör att en grupp kan hävda 

och upprätthålla en dominerande position i samhället. Hegemoni (Hegemonisk 

maskulinitet) kan definieras som den yttre formen av genuspraktik som för tillfället 

innehåller det accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. Detta gör att 

mäns dominanta position och kvinnans underordnande kan garanteras. (Connell, 2008) 

 

För att komma runt den manliga normen redogör R.W Connell (2008) en teori för en 

social och dynamisk genusanalys där praktik och relationer för att beskriva att det finns 

en mångfald av manlighet och inte bara en enda norm. Connells föreslår fyra nivåer: 

hegemonisk manlighet, delaktig manlighet, underordnad manlighet och marginaliserad 

manlighet och poängterar att man kan befinna sig på flera olika nivåer samtidigt 

beroende på förhållandet till andra män och sammanhanget. 

 

Hall (2013) beskriver att vad som på senare år kan definieras som maskulint och 

feminint till en stor del grundar sig i de könsroller som utvecklades inom medelklassen 

mellan 1780 till 1850 inom formella och informella institutioner. Männen i 

medelklassen blev i högre utsträckning involverade i arbeten som innefattar design, 

produktion, bokföring och försäkringar vilket krävde spetskompetens vilket skapade en 

ram kring den maskulina normen. Det uppkom informella sammankomster där 

framställningarna bekräftades bland män. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-

talet formades avgörande attribut och karaktäristiska drag för maskulinitet i 

medelklassen då det uppstod en avgränsning mellan den privata och offentliga sfären. 

Hemmet som var den privata sfären var helt avkopplad från den offentliga sfären, 

jobbet. Bilden målades upp som en lugn och säker plats där mannen kunde koppla av 

medan kvinnan bar ansvaret för hushållsarbete och att finnas vid mannens sida till hans 

tjänst. Mannen och kvinnans positioner i hem och samhället innebar tydliga patriarkala 

strukturer där mannen vad dominant över kvinnan. Hall (2013) beskriver att kritiken 

mot den traditionella framställningen av maskulinitet riktades mot två aspekter. Främst 

att den aspekt som påpekar att den maskulina framställningen är synonymt med att 
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mannens dominans över kvinnan reproduceras. Den andra aspekten av kritik riktats mot 

att maskulinitet även blir en börda för män. 

 

Innebörden av maskulinitet har med tiden utvecklats och det är i dagsläget svårt att 

kartlägga en enda definition. Precis likt definitionen av genus så varierar det som 

uppfattas som maskulint mellan olika kontext. Det finns alltså ingen kartläggning hur 

situationen ser ut i dagsläget. Hall (ibid.) beskriver dock att begreppet The new man har 

blivit mer förekommande, ett begrepp som delar många karaktäristiska drag med 

Hofstede & Arrindell (1998) feminina dimensionen som vi behandlar här ovan. 

Likheterna innebär ett jämlikt förhållningssätt mellan män och kvinnor gällande 

hushållsarbete och omvårdnad av barnen.  

 

2.6.1 Traditionellt manliga egenskaper 

Angelöw & Jonsson (1990) beskriver typiska framställningar som människor kopplar 

till könsrollerna manligt och kvinnligt. Han konstaterar att resultatet har varierat 

beroende på vilka kulturer och sociala kontext undersökningen utförs i, men konstaterar 

att personer i vår kultursfär har en tydlig och bestämd uppdelning kring vad som anses 

vara typiskt manligt beteende, vilket är följande: 

  

Aggressiv, självständig, ej känslosamma, döljer nästa alltid sina känslor, objektiv, inte 

lätta att påverka, dominerande, upprörs inte av smärre kriser, inte så påverkbara, 

aktiva, tävlingsinriktade, logiska, inriktade på omvärlden, bra på affärer, rättframma, 

äventyrslystna, ej lätta att såra, gråter aldrig, uppträder nästan alltid som en ledare, 

säker på sig själv, äregiriga, tycker inte att det är obehagligt att visa aggressivitet, 

oberoende av andra, har lätt att skilja känslor från tankar, inte alls fåfänga vad gäller 

utseende. 

 

2.7 Kvinnlighet 

“Man föds inte till kvinna, man blir det”. (Beauvoir, 2012, s. 325) 

 

Citatet här ovan pekar på hur begreppet kvinnlighet kan beskrivas som en social 

konstruerad könstillhörighet. Där feminitet är de egenskaper en kvinna blir tilldelad 

utifrån sitt biologiska kön vilket gör dem naturliga. Biologin formar oss till viss del, 

men det är utifrån kulturellt meningsskapande och görande som män blir maskulina och 
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kvinnor feminina. Kvinnlighet gestaltar sig ofta genom yttre attribut. Hår är ett 

riktmärke, där det finns ramar var på kroppen det får och ska finnas. Kläder är en annan 

markör, hur tajta eller vida de är och hur exponerade vissa delar är. En del plagg, som 

till exempel klänning och kjol används för att markera kön. Byxan är förknippat med 

mannen, men har anammats av kvinnorna under omstridda former och idag 

omdiskuteras det vilka plagg som utmärker kvinnor och män. Smink är också, i hög 

utsträckning förknippat med kvinnlighet i dagens samhälle. (Laurie, 1999; Lövgren, 

2016) 

 

Gauntlett (2008) beskriver att kvinnor traditionellt sett har framställts stereotypt och i 

majoriteten av fallen är kvinnorna underordnade männen som förekommer i samma 

reklamfilmer. De kvinnliga karaktärerna tenderar att oroa sig för skönhet, renlighet, 

familj och att höja andra individers välbefinnande. Traditionellt har kvinnor fått 

egenskaper med moderskap som innebär att hon bär ansvar för uppfostran och att hon 

har en önskan efter vackra kläder. Kvinnan visar och uttrycker mer känslor i högre 

utsträckning än männen. Den kvinnliga framställningen av kvinnan som hemmafru har 

stegvist minskat från och med slutet av 1950-talet. Gauntlett (2008) beskriver dock att 

porträtteringen också ofta förekom under 60- och 70-talet, men inte i lika stor 

utsträckning. Majoriteten av de kvinnor som förekom i magasinsannonser på 70-talet 

gestaltades i princip aldrig som arbetande i yrken. När detta väl förekom var det inte 

ovanligt att de blev positionerade inom stereotypa arbeten som frisörer eller sekreterare. 

I majoriteten av fallen var kvinnan underställd mannen. Under 1970-talet var tre 

fjärdedelar av samtliga reklamer som hade kvinnlig närvaro reklam för hushålls- eller 

städprodukter. 

 

Gauntlett (2008) beskriver att representationen av kvinnor i dagens medielandskap är 

betydligt mindre sexistiska jämfört med tidigare. Naturligtvis finns det fortfarande 

aktörer som använder dessa grepp för att framställa kvinnor men jämfört med 90-talet är 

det i mycket högre utsträckning en annan bild som reklamproducenter idag skapar. 

Även om det beskrivs att framställningen har blivit bättre finns det tydlig statistik som 

visar att kvinnor är underrepresenterade. 
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2.7.1 Traditionellt kvinnliga egenskaper 

Som tidigare nämnt presenterar Angelöw och Jonsson (1990) de uppfattningar som 

existerar i vår social och kulturella sfär kring traditionella kvinnliga egenskaper, vilket 

är följande: 

 

Ej aggressiv, ej självständig, känslosam, döljer inte sina känslor, subjektiv, 

lättpåverkad, fogliga och undergivna, upprörs kraftigt av smärre kriser, passiva, ej 

tävlingsinriktade, ologiska, inriktad på hemmet, inte bra på affärer, svårt att svara rakt 

på sak, är lättsårade, inte alls äventyrslystna, gråter lätt, inte säker på sig själva, tycker 

att det är obehagligt att visa aggressivitet, ur stånd att skilja känslor från tankar, 

beroende av andra, fåfänga vad gäller utseende.  

 

2.8 The Male Gaze 

Teorin som presenteras av Laura Mulvey (1975) tar avstamp i det sätt vilket filmer 

avspeglar, avslöjar och till och med förlöjligar vår vedertagna bild om könsskillnader, 

alltså de uppfattningar som reglerar bilder, erotiska blickar och synen på njutning. 

Teorin nyttjar psykoanalytiska verktyg för att visa hur omedvetna processer i de 

patriarkala samhällena styr filmens struktur. Populärfilmens patriarkala struktur medför 

att kvinnan alltid ses som ett objekt (passiv), medan mannen är subjektet (aktiv). 

Mannen är alltså den som aktivt och lustfyllt betraktar den passiva kvinnan som känner 

olust. För att hantera detta exploaterar populärfilmen en dyrkan gentemot kvinnan, men 

behandlar henne också okritiskt och tar kontroll över kvinnan genom aktiva/passiva 

mönster (bestraffar eller räddar henne). Filmens specifika kännetecken är att den har en 

förmåga att variera och tydliggöra blickens riktning och bestämmer hur någonting skall 

betraktas. Filmen kan styra tidsdimensionen och rumsdimensionen vilket skapar 

filmiska koder för blicken, en fiktionsvärld och ett objekt. De filmiska kodernas 

förhållande till ideologiska och psykiska strukturer måste brytas ned innan 

populärfilmen kan utmanas som dominerande berättelseform. Mannens subjektiva 

kontroll översätts då till tre blickar som förknippas med och anammas av populärfilmen: 

kamerans-, rollfigurens- och åskådarens blick. Biopubliken ser alltså filmen genom 

kamerans och skådespelarnas blickar. Det är dessa tre blickar som styr den passiva 

kvinnan och utifrån teorin kan kvinnan aldrig utgöra subjektet eftersom mannen skulle 
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förlora kontrollen över de tre blickarna. Teorin har blivit mycket inflytelserik men är 

dock väldigt förutbestämd. Alltså att kvinnan alltid låses fast i ett underordnat läge då 

samtliga filmer enligt teorin är strukturerade efter patriarkala mönster, vilket gör 

kvinnan evigt passiv. 

 

2.9 Sammanfattning av teori: 

Överlag kommer vår teori främst ha två funktioner, först och främst för att få en 

fördjupad kunskap inom ämnet, men också som ett bollplank i den senare delen av 

uppsatsen för att återkoppla till våra resultat. Genusteorin ger förståelse att vad som 

definieras som man och kvinna varierar beroende på social kontext. Teorin kommer 

främst att användas som återkoppling i diskussionen för att få förståelse hur det sociala 

könet konstrueras i reklamfilmerna. Stereotyper i reklam används för att vi skall kunna 

kartlägga stereotyper, och främst då för att förstå dem i ett reklamsammanhang. 

Hofstede & Arrindells (1998) teori om kulturdimensioner är ett erkänt förhållningssätt 

för att bedöma värderingar. Vi har valt att fokusera på maskulina och feminina 

dimensioner, då vi anser att de kan hjälpa oss att se hur manlighet och kvinnlighet 

framställs i reklamfilmerna utifrån de värderingar som råder. Därefter kommer några 

kapitel som handlar om manlighet och kvinnlighet, där vi vill föra fram hur samhället 

ser på respektive kön, samt under ett tidsspann för att se om synen på dem utvecklats. 

Tillsammans med Jacobsons (2004) grundstereotyper och och Angelöw och Jonssons 

(1990) traditionella egenskaper av män och kvinnor kommer vi kunna redogöra för i 

vilken form de kan komma att gestaltas i analysen, eller om de kommer kunna 

vederläggas. Slutligen presenteras en filmteori som är skapad av Laura Mulvey (1975) 

som handlar om patriarkatets styre över filmen och dess struktur, där mannen alltid ses 

som ett subjekt och kvinnan som objekt. Mannens subjektiva kontroll gör att han styr 

filmen genom tre blickar; kamerans, rollfigurens och åskådarens. Teorin kommer 

användas för att se om våra analysenheter anammar dessa enformiga blickar eller om de 

bryter mot dem. 
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3. Metod 
Vi kommer i det här kapitlet behandla vilken typ av metod vi använt oss av och vilka 

olika typer av synsätt vi valt att förhålla oss till vid analysen. Vi kommer också förklara 

vilket material vi har använt oss av samt hur vi gått tillväga för att analysera materialet. 

Vi kommer också beskriva hur vi förhållt oss gentemot andra typer av metoder, 

diskutera etik och ta upp kritik mot metoden. 

 

3.1 Semiotisk analys 

Nordström (2003) beskriver att semiotik är läran om tecken vilket innebär att forskaren 

bryter ner sina analysenheter i beståndsdelar för att få djupare förståelse kring dess 

betydelse. Tecken är det mest grundläggande begreppet inom semiotik och beskrivs 

som ett verktyg som gör det möjligt att analysera mening och symboler i bilder och text. 

En semiotisk analys av reklam förutsätter att den mening som skapas i innehållet skapas 

för att “flytta ut” från skärmen vi tittar på för att forma betydelse till vår erfarenhet av 

verkligheten. Vi uppmuntras att se oss själva, produkterna och tjänsterna som visas i 

annonserna och aspekterna av vår sociala värld i form av de mytiska meningar som 

reklamen bygger på. Reklam använder tecken, koder och sociala myter som redan är i 

bruk och ger oss möjlighet att identifiera och förstå dem. Att analysera reklam och 

reklamfilm under semiotiska villkor innebär ett antal svåra uppgifter. I syfte att 

undersöka dem närmare måste vi separera reklamen från den verkliga miljön i vilken 

den existerar. Vi vill därför identifiera både visuella och lingvistiska tecken och notera 

hur olika typer av tecken förhåller sig till varandra. Vi vill också upptäcka vilka sociala 

myter reklamen bygger på samt om myterna utmanas eller om de förstärks. Vi kommer 

också använda metonym och metafor för att se hur stilistiska figurer i text och bild kan 

komma att nyansera olika tecken. 

 

3.1.1 Denotation och konnotation 

Semiotiken delar upp ett tecken i två betydelsenivåer; denotation och konnotation. Inom 

forskningsområdet är det vanligt förekommande att tecken noggrant analyseras på en 

denotativ nivå innan forskaren sedan belyser de konnotativa aspekterna. Denotation är 

den bokstavliga betydelsen som ett tecken bär. Enkelt förklarat kan man säga att 

denotation är det vi ser, medan konnotation nyttjar kulturella associationer och är de 

tankar som väcks i samband med det vi ser. Detta innebär att denotationen i regel skiljer 

sig från konnotationen då den konnotativa förståelsen påverkas av individens förståelse 
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om tecknets kontext. Genom till exempel att granska en bild med en blomma på, kan vi 

exempelvis konstatera till att denotationen innebär: en röd ros. Konnotationen av den 

röda rosen skulle kunna vara kärlek. Detta leder oss in på att innebörden av att 

konnotation grundar sig i kulturella associationer och att ett tecken kan variera beroende 

på individens kulturella referensram. (Nordström, 2003) 

 

3.1.2 Myter 

Myter tillhör semiotiken och Bignell (2002) beskriver att myter är som ett eget språk. 

De tar avstamp i redan existerande tecken men tar den betydande funktionen och skapar 

nya tecken till en annan nivå. De har också en förmåga att styra våra konnotationer så 

att vi ofrivilligt tolkar fenomen på ett visst sätt. Ofta uppkommer myter från historiska 

grunder och trots att vissa myter inte bekräftas tar det inte lång tid innan de ses som 

sanningar. Med andra ord kan man säga att principen med myter är att förvandla historia 

till natur. Allt från skrift, bild och tal komponeras så att de förmedlar kulturell mening 

och allt som oftast sker det genom att vi delar upp verkligheten i två motpoler, ond 

kontra god, högt kontra lågt. Myter behåller samhällets maktordning och gör att dessa 

uttrycks på ett naturligt och självklart sätt, till exempel manligt och kvinnligt. (Bignell, 

2002; Ekström, 2008) 

 

Barthes (1973) använder tre termer för att påvisa myten som semiotiskt verktyg; det 

betecknande, det betecknade och tecken. Det betecknande är ett tomt föremål och när 

det fylls av betecknade, bildas tecken. Ett bra exempel är svastikan, som är en 

urgammal symbol som funnits med i flertalet kulturer världen över och står för bland 

annat solen och lycka. När den senare kom att användas vid nazistiska sammanhang 

fylls den betecknande symbolen med det betecknade, alltså en ideologi och därav ett 

tecken. Vidare tar myten alltså inte hänsyn till det betecknande utan hoppar direkt över 

till den andra nivån, det betecknade. Svastikan förblir alltså en ideologi där historien 

bortses och betraktas som natur. Myten är ett speciellt sätt att reproducera en ideologi. 

 

3.1.3 Metonymi och metafor 

Metonymi ingår också semiotiken och kan beskrivas som en stilistisk figur. Termen 

utgår från grekiska där meta som betyder med eller bland, och onoma som betyder 

namn. Man kan enkelt säga att metonymi står för namnbyte och är besläktad med 

begreppet metafor. För att göra skillnad på metafor (likhetsrelation) och metonym 
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(närhetsrelation): metaforen kommunicerar genom selektion, den betonar en 

överenskommelse i två led, sakled och bildled. Metonymin kommunicerar genom 

kombination, sakled och bildled som kopplas samman för att de befinner sig nära 

varandra i tid och rum. Ett exempel på metafor: “Deras kärlek glöder” och ett exempel 

på metonymi: Man säger “Sverige” istället för svenska fotbollslandslaget. 

Alla bilder är egentligen metonymier eftersom de är begränsade enheter som 

representerar mycket mer än vad de faktiskt berättar. Ett bildporträtt tillexempel. I den 

västerländska kulturen ställer sig ingen kritisk till att beskära människokroppen utan 

bildbeskärningen får naturligt representera hela kroppen. (Kjørup & Thorell, 2004; 

Nordström, 2003) 

 

3.2 Material och urval 

Vi har valt att anamma ett målinriktat urval och Bryman (2011) beskriver att forskaren 

själv väljer ut de analysenheter som är relevanta för undersökningen och kan besvara 

frågeställningarna. Det gällde alltså att hitta en överensstämmelse mellan frågeställning 

och urval. Ofta handlar det om att hitta ett urval med så stor variation som möjligt, för 

att sedan få ett resultat. Det vill säga att enheterna både skiljer sig och liknar varandra 

när det gäller kännetecken och egenskaper. Utifrån detta startade urvalsprocessen 

genom att vi tittade igenom samtliga reklamfilmer som sändes under Super Bowl 2016, 

för att hitta vilka stereotyper och icke-stereotyper (avvikelser av stereotyper) av män 

och kvinnor som uppenbarade sig. Vi utgick därför från Hansson, Karlsson & 

Nordström (2006) som beskriver att det är viktigt att skilja mellan undersökningsobjekt 

och analysobjekt. Undersökningsobjektet kommer i vårt fall vara Super Bowl 2016 

samtliga 60 reklamfilmer, för att vi sedan kunde välja ut de filmer (analysobjekt) som 

hade större betydelse för att kunna besvara vår frågeställning. Vi valde i slutändan ut 9 

filmer som vi analyserade för att få en så nyanserad och rättvis bild som möjligt som 

sedan kan besvara vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. 

 

3.3 Analysguide 

För att skapa tydliga riktlinjer kring vilka delar i filmerna vi ska analysera har vi utgått 

från Selby & Cowderys (1995) instruktioner om hur en analysguide utformas. 

Analysguiden består av sex aspekter och samtliga är hämtade ur deras beprövade 

metoder. Guiden användes som riktlinje och vägledning kring vilka aspekter som kunde 

vara relevant att behandla i analysen. Här nedan följer de aspekter vi tog hänsyn till: 
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Scenografi 

Rekvisita 

Icke-verbal kommunikation 

Verbal kommunikation 

Kameravinklar 

Yttre attribut 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

När vi analyserade våra utvalda filmer utförde vi det i två steg. Denotativt som handlar 

om tecknets mest stabila veriferbara betydelser, samt konnotativt, som är en process av 

meningsskapande som adderar ytterligare innehåll av denotationen. Först bröt vi isär 

filmerna genom den denotativa nivån där vi bokstavligt beskrev filmernas 

händelseförlopp, alltså den uppenbara betydelsen. I det andra steget vävde vi in den 

konnotativa betydelsen, som även innefattar myter, metonymi och metafor för att sedan 

förklara mer ingående vilka tecken som bidrog till vilka stereotyper och icke-stereotyper 

som förekom. På den här nivån var analysguiden extra viktigt då vi ville ta tillvara på så 

många faktorer som möjligt. Om någon punkt i guiden inte påverkade framställningen, 

togs inte den i beaktande. I slutändan kopplades teorin, samt tidigare forskning på för att 

förtydliga vilka stereotyper och icke-stereotyper av män och kvinnor som framställs. 

 

3.5 Metoddiskussion  

Risken med kvalitativ forskning är att den har en förmåga att bli allt för subjektiv. 

Eftersom undersökningen ofta tolkas finns en fara med den personliga bearbetningen av 

materialet vilket kan resultera i att vi som individer kan påverka forskningsresultaten. 

Ett kritiskt förhållningssätt bör därför tillämpas vid undersökningen av materialet och 

tillvägagångssättet så vi inte hittar på mönster som faktiskt inte existerar i materialet. Vi 

kan aldrig vara säkra på att våra resultat är “solida” i verkligheten. (Andersen, 2012) En 

kritiskt aspekt av urvalet är att vi själva valt ut analysenheterna men vi vill återigen 

förtydliga att vi har valt ut dem för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi vill också 

poängtera att vi letar efter hur män och kvinnor porträtteras genom stereotyper och icke-

stereotyper. Vi vill också benämna att vi besitter en viss kulturell referensram vilket kan 

betyda att andra personer inte skulle tolka materialet på samma sätt som vi. 
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Bryman (2011) beskriver den kritik som kvalitativ forskning medför och delar in dessa 

fyra delar. Den första (1) handlar om att tolkningar tenderar att bli allt för subjektiva, 

vilket betyder att resultaten ofta bygger på osystematiska uppfattningar om vad som är 

relevant och meningsfullt. Det kan också blir svårt att replikera (2) en analys, eftersom 

dessa typer av undersökningar är ostrukturerade och beror mycket på forskarens egna 

uppfinningsrikedom. Man säger också att det finns problem med generalisering (3). 

Eftersom vi vill undersöka hur män och kvinnor framställs på reklam under Super Bowl 

är det inte säkert att de representerar hur de framställs i andra situationer, som till 

exempel i svensk TV-reklam. Bristande transparans (4) är den sista delen av kritiken 

och påvisar att dataanalyserna ofta är oklara och visar sällan, rent konkret, hur analysen 

genomförts, vilket riskerar att slutsatserna kan bli osammanhängande.  

 

I slutändan kom vi att använda en semiotisk analys, då den utifrån vårt syfte och 

frågeställning, var bäst lämpad. Andra tänkbara metoder fanns, kritisk diskursanalys var 

ett alternativ som övervägdes. Kritisk diskursanalys är lik semiotiken då den undersöker 

språket, men utgår mer från teoretiska och kritiska perspektiv och tar sig an sociala 

relationer människor emellan och analyserar samhällets olika maktstrukturer. Alltså 

varför vissa saker dominerar och styr, medan andra marginaliseras och förtrycks. 

Eftersom alla former av kommunikation genomsyras av olika, medvetna och 

omedvetna, ideologier, tankesätt och normer vill diskursanalysen tittar på hur ideologier 

verkar i språket. En annan metod som vi övervägde var den retoriska analysen som 

passar bra in på reklam eftersom det är utformat som en argumenterade och övertygande 

diskurstyp. Syftet med reklam är att överbevisa mottagaren om till exempel köpa en 

vara, politiska värderingar eller förändra beteenden. Den retoriska analysens roll handlar 

om att belysa de övertygande elementen i varje kommunikativ situation. Retoriken och 

semiotiken går hand i hand och gränsen mellan dem är mer än diffus då båda synsätten 

intresserar sig för kommunikativa former som språk, bilder, metaforer och koder. 

Semiotiken fokuserar mer på hur saker och ting är konstruerade samt kommunikationen 

med tecken på ett teoretiskt plan. Retoriken tittar mer på hur människans användning av 

tecken, främst symboler, eftersom de fungerar som en stor del i övertygelseprocesserna. 

(Ekström, 2008, Østbye & Larsson, 2004)  

 

Semiotiken har ibland kritiserats för att presentationen av analysen framställs på ett 

objektivt sätt, fast de är subjektiva tolkningar. Analyserna bygger ofta på temporära 
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intryck och kan då upplevas som osystematiska. Ett annat problem kan vara det faktum 

att tecken är mångtydigt och i reklam kan de tolkas av många olika individer som har 

olika preferenser, vilket kan resultera i en mängd olika tolkningar. Konnotationerna av 

tecken i reklam uppstår i form av den kultur vi kommer ifrån. Vissa är enkla och 

uppenbara att identifiera, medans andra ligger mer undangömda som vi aktivt måste leta 

efter. När vi analyserar reklamfilmerna så tenderar resultatet att influeras av myter och 

ideologiska värderingar. Semiotiken, som metod, är inte vattentät och vi måste hela 

tiden ta i beaktande och vara medvetna om de potentiella svårigheter och begränsningar 

som den för med sig. (Bignell, 2002; Ekström, 2008) 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet som begrepp handlar om huruvida vi observerar, identifierar och mäter det vi 

säger att vi ska mäta. Bryman (2011) gör skillnad på två sorters validitet och reliabilitet, 

intern och extern, som är inriktad för kvalitativ forskning. Intern validitet betyder att vi 

som forskare bör hitta en bra överenskommelse mellan våra observationer och de 

teoretiska idéer som vi utvecklar. Extern validitet handlar om i vilken utsträckning vi 

kan generalisera resultaten till andra sociala sammanhang och situationer. Idén om den 

kvalitativa studien hänför sig ett icke generaliserbart resultat. Detta betyder att vi inte 

kan generalisera utifrån vår analys, utan istället se det som få fall som konstruerar en 

viss verklighet, nämligen det vi ämnar att undersöka. Reliabiliteten kan man även kalla 

tillförlitlighet och säger sig visa om resultaten skulle bli den samma om vi utförde 

studien på nytt, eller om de påverkas av slumpartade eller temporära premisser. Extern 

reliabilitet handlar om i vilken grad studien kan upprepas, replikerbarhet. I vårt fall är 

detta svårt att uppnå eftersom man inte kan “frysa” en social miljö och dess villkor som 

gäller vid starten av en studie för att sedan göra den replikerbar. Intern reliabilitet 

betyder att vi två som gör studien kommer överens om hur vi ska tolka det vi ser och 

hör. Risken med subjektiva bedömningar är att överensstämmelsen mellan olika 

tolkningar blir alltför liten. Dock genomgår materialet två personer vilket nyanserar 

tolkningarna. 

 

3.7 Forskningsetik 

Det humanistisk-samhällsvetenskplig forskningsområdet består av fyra huvudkrav som 

Vetenskapsrådet har instiftat: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentalitetskravet och Nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att samtliga deltagare i forskningsarbetet ska bli 

informerade om undersökningens syfte, vilka villkor dem deltar på samt att deltagandet 

är frivillig och möjlig att avbryta när som helst. Samtyckeskravet innebär att forskaren 

ska inneha samtycke som bekräftar personens medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att personuppgifter på deltagare ska förvaras på ett så sätt att personuppgifter 

inte är tillgängligt för obehöriga personer. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som en 

forskare har samlat in om enskilda individer inte får användas i kommersiellt eller icke-

vetenskapligt syfte. Vi anser att det är en självklarhet att förhålla sig etiskt vid 

forskning. Vetenskapsrådets riktlinjer är dock inget vi medvetet förhållit oss till då 

undersökningen inte har några personer som medverkar aktivt. (Codex, 2002) 
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4. Analys  

I följande kapitel kommer vi presentera analysen som är utförd på nio reklamfilmer som 

vi valde ut för att svara på uppsatsens frågeställningar. De denotativa analyserna ligger 

som bilagor och i vissa sammanfattningar där män och kvinnor förekommer i stora 

mängder har vi delat upp filmernas scener i bild till bild eller scen till scen. 

 

4.1 Jeep Portraits 

4.1.1 Sammanfattning/Denotation 

Pianobaserad musik. Stillbilder som följer efter varandra. Svartvita foton. Manlig 

berättarröst som för den här monologen: “I’ve seen things, no man should bare. And 

those, that every man should dare. From the beaches of Normandie, to the far reaches 

of the earth. In my life, I’ve lived millions of lives. I’ve outrunned robots and danced 

with dinosours. I’ve faced the faces of fear and fortitude. And witnessed great beauty in 

the making. I’ve kept the company of kings and queens. But I’m no royalty or saint. I’ve 

traveled, tracked, wondered and roamed. Only to find my self, right, to were I belong.” 

Bild 1 - Man som bär hjälm och har lera i ansiktet, blicken rakt in i kameran, fokus på 

ansiktet - ingen kropp syns, neutral bakgrund. 

Bild 2 - Kvinna bär kamoflagemönstrad keps, smutsig i ansiktet, blicken i kameran, 

fokus på ansiktet - ingen kropp syns, neutral bakgrund. 

Bild 3 - Man med ett stort ärr i ansiktet, utstickande öron, kortklippt, fokus på ansiktet- 

ingen kropp syns, neutral bakgrund. 

Bild 4 - Ung man med lera i ansiktet, öppen mun, fuktigt hår, bär T-shirt, fokus på 

ansiktet - ingen kropp syns. kontrasterande bakgrund(utomhus). 

Bild 5 - Närbild på man, svarta streck på kinderna, mustach, blicken i kameran, smutsig, 

grovt beskuren - ögonbryn till mun, kind till kind. 

Bild 6 - Astronaut. 

Bild 7 - Kvinna med fokus på ansikte, halvlångt hår till öronen, axeln mot kameran, 

kornigare bild. 

Bild 8 - BIL 

Bild 9 - Helbild på man som sitter på motorhuven på en parkerad bil, har hjälm och 

uniform på sig, handskriven text går över bilden, blicken i kameran, bakgrunden består 

av ett hus, lite träd och en bergskedja i horisonten. 

Bild 10 - Närbild på man, mustach, sjal runt pannan och kinderna, öppen mun, fokus på 

ansiktet, grovt beskuren i ansiktet. 
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Bild 11 - Man med fokus på ansiktet, mustach, sidorna av ansiktet täcks av päls, blicken 

i kameran, enbart beskuren i ansiktet - ingen kropp syns.  

Bild 12 - BIL 

Bild 13 - Man med fokus på ansiktet, kortklippt, uppspärrade ögon och öppen mun, har 

skyddsglasögon runt halsen, blicken i kameran, bakgrund otydlig. 

Bild 14 - Man med smutsigt ansikte, grovt beskuren och fokus på ansiktet - ingen kropp 

syns, blicken riktad mot kameran, stängd mun. 

Bild 15 - Äldre kvinna, blicken i kameran, rynkigt ansikte, kortklippt, örhängen, neutral 

bakgrund, stängd mun.  

Bild 16 - Kvinna med fräcknar och smuts i ansiktet, fokus på ansiktet och ingen kropp 

syns, blicken riktas in men tittar upp mot kameran, stängd mun.  

Bild 17 - Äldre man, men stort gråvitt skägg, rynkigt ansikte, fokus på ansiktet, ingen 

kropp syns, blicken i kameran, antydningar på huvudbonad med mönster.  

Bild 18 - Kvinna med fräcknar kollar rakt in i kameran, något öppen mun, långt hår 

täcker sidorna av ansiktet och ingen kropp syns,  

Bild 19 - BIL 

Bild 20 - Robot 

Bild 21 - Man riktar blicken in i kameran, korthårig, fokus på ansiktet, neutral 

bakgrund, ler något, stängd mun. 

Bild 22 - Dinosaur 

Bild 23 - Ung man riktar blicken i kameran, fokus på liten del i ansiktet, våt i ansiktet, 

korthårig, neutral bakgrund, mörka påsar under ögonen samt mörka läppar, stängd mun. 

Bild 24 - Man med fokus på ansiktet som är smutsigt och blöt i ansiktet och i håret, 

blicken i kameran, skägg och mustach, händerna på kinderna, stängd min, neutral 

bakgrund, spår av tatuering på högeraxeln, vatten rinner ner längs pannan. 

Bild 25 - En person täcker ansiktet med händerna, ena ögat är synligt mellan två av 

fingrarna, blicken riktas mot kameran.  

Bild 26 - Man med ansiktet i fokus och blicken in i kameran, mustach, stängd mun, 

svart nedtonad bakgrund. 

Bild 27 - Fokus på ett öga. Går inte tolka om det är en man eller kvinna. 

Bild 28 - Man med kameran i handen som skymmer ansiktet, korthårig, neutral 

bakgrund. 

Bild 29 - Kvinna som riktar blicken i kameran, blont hår med volym, fokus på ansiktet, 

neutral bakgrund, något öppen mun,  
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Bild 30 - Flicka med blicken rakt in i kameran, fokus på ansiktet, neutral bakgrund, 

långt hår, stängd mun,  

Bild 31 - Bebis 

Bild 32 - BIL 

Bild 33 - Äldre man riktar blicken in i kameran, fokus på ansiktet, ler något, håller en 

gitarr och har på sig en kostym och slips, ring på väster ringfinger, stängd mun, neutral 

bakgrund. 

Bild 34 - Kvinna med blicken in i kameran, fokus på ansiktet, stödjer huvudet med 

högerarmen, kortklippt, stängd mun, ler något, neutral bakgrund.  

Bild 35 - BIL 

Bild 36 - Flicka räcker ut tungan och blicken fast i kameran, långt hår, fokus på ansiktet. 

Bild 37 - Ung man med smutsigt ansikte, stängd mun, fokus på ansikte, blicken in i 

kameran, neutral bakgrund, kortklippt och har på sig en bandana runt pannan. 

Bild 38 - Man med hjälm med galler över ansiktet, blicken in i kameran, skägg, svettig i 

ansiktet, svart bakgrund.  

Bild 39 - Man med fokus på ansiktet, frost i skägg och på ögonbryn, har på sig mössa 

och luva, blicken in i kameran, ler något, stängd mun, svart bakgrund.  

Bild 40 - BIL 

Bild 41 - HUND 

Bild 42 - Man med fräcknar i ansiktet, fokus på ansikte och blicken fast in i kameran, 

kortklippt, ingen kropp syns, jackkrage täcker hals 

Bild 43 - BIL 

Bild 44 - Kvinna med fräcknar och tårar i ansiktet, ena tåren rinner på högra kinden, fast 

blick i kameran, hårt beskuren i ansiktet - från ögonbryn till haka.    

Bild 45 - Pojke med vattendroppar i ansiktet riktar blicken in i kameran, vått kort hår, 

svart neutral bakgrund, stängd mun. 

Bild 46 - SMILEY 

Bild 47 - Kvinna med fräcknar har fast blick in i kameran, fokus på ansiktet, neutral 

bakgrund, något öppen mun,. 

Bild 48 - Äldre man i närbild, stort skägg, grovt beskuren och rynkig i ansiktet, blicken i 

kameran, stängd mun.  

Bild 49 - BIL 

Bild 50 - Man med fokus på ansiktet, blicken i kameran, ljuset faller på en sidan 

ansiktet, skugga på andra sidan, stängd mun, neutral svart bakgrund.  



  
 

26 

Bild 51 - Man med fokus på ansiktet, blicken in i kameran, har stora glasögon, öpppen 

mun och ler, visar tänder, har på sig jacka och luva. 

Bild 52 - Kvinna med kamoflagemönstrad hjälm på sig, blicken i kameran, fokus på 

ansiktet, stängd mun, kamoflagemönstrad överdel, neutral bakgrund. 

Bild 53 - Man med närbild på ansiktet, blick i kameran, fokus på ansiktet, stängd mun,  

Bild 54 - BIL 

Bild 55 - Äldre man med närbild på ansiktet, blick i kameran, stängd mun, rynkig, hårt 

beskuren i ansiktet.  

Bild 56 - En person i en hjälm som täcker stora delar av ansiktet, blicken bort från 

kameran, grövre ögonbryn. 

Bild 57 - Man med smutsigt ansikte i fokus, blicken in i kameran, stängd mun, neutral 

bakgrund, fuktigt halvlångt hår hänger ner något i ansiktet. 

Bild 58 - Man som riktar blicken mot kameran, fokus på ansiktet, liten del av 

överkroppen finns med, stängd mun, kortklippt,  

Bild 59 - Man med fokus på ansikte, mustach, antydningar på huvudbonad, blicken in i 

kameran, stängd mun, ingen kropp syns,  

Bild 60 - Man med kortklippt hår kollar in i kameran, skuggning i halva ansiktet, fokus 

på ansikte och liten del av överkropp finns med, stängd mun, neutral svart bakgrund. 

Bild 61 - Man med skägg kollar rakt in i kameran, kraftigt öppen mun samt visar 

tänderna, kortklippt, neutral bakgrund, något svettig. 

Bild 62 - Kvinna gestikulerar med händerna framför sina ögon, blicken in kameran, 

huvudet på sne och kläderna är utsmyckade, huden i ansiktet består av två olika nyanser, 

neutral bakgrund. 

Bild 63 - Man med skägg och kort blött hår kollar in i kameran, vattnet rinner ner längs 

ansiktet, stängd mun, neutral bakgrund, fokus på ansiktet.  

Bild 64 - Kvinna med fast blick i kameran, fokus på ansiktet, har på sig en luva och 

håret rör på sig, ingen kropp syns.  

Bild 65 - BIL 

Bild 66 - Text som säger “We don’t make Jeep, You do.” och följs sedan med “75 

Years” och till sist visas Jeeps logotyp. 

 

4.1.2 Manliga framställningar 

Filmen består i större del av krigsporträtt och krig är en företeelse som också grundar 

sig som manlig myt. Övergripande kan vi, utifrån Angelöw & Jonsson (1990), se hur 
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männens ansikten porträtteras som neutrala, alltså att de inte ger upphov till några större 

känslomässiga drag. Det finns egentligen ett exempel på en man som visar känslor och 

då i form av ett aggressivt uttryck (Bild 61). Mångt till mycket lever samtliga män upp 

till Jacobsons (2004) grundstereotyp machomannen då de står som ensamma 

krigshjältar. Ofta ses de med smuts i ansiktet och med krigsrekvisita, såsom hjälmar och 

kamoflagemönstrade plagg (Bilaga 1, Bild 1). Vi kan också se hur skådespelaren Jeff 

Goldblum uppenbarar sig i filmen. Han ger också ifrån sig ett visst ansiktsuttryck då 

han ser nöjd och självsäker ut. Den manliga berättarrösten konnoterar också en viss 

självsäkerhet och kommer med visdomsord i form av personliga erfarenheter. Rösten 

som också är en metonymi för bilen Jeep, berättar också om vilka livserfarenheter han 

har, till exempel “...danced with dinosours”, vilket förstärker mannens livsvisdom. 

Inledningen av monologen förstärker också den manliga krigsmyten då han säger så här, 

“I’ve seen things, no man should bare. And those, that every man should dare”. 

 

4.1.3 Kvinnliga framställningar 

Tittar vi på bild 2 och 52, så ser vi kvinnor som faktiskt anammar krigsrekvisita och 

antar där manliga, neutrala känslolägen. På så sätt tenderar de att bryta de traditionella 

kvinnliga egenskaper om att de skulle vara passiva, känslomässiga objekt och bryter 

därmed den manliga krigsmyten (Angelöw & Jonsson, 1990). Dock visar det sig att 

majoriteten av de kvinnliga framställningarna behåller stereotypa drag. Tydliga exempel 

på detta är bild 16, 18, 44, 47, 62 och 64 där fokus ligger i kvinnans skönhet och ett mer 

sårbart ansiktsuttryck (Angelöw & Jonsson, 1990). Detta visar sig tydligast i bild 44, 47, 

62 och 64 där de visar mer av en förförisk blick och i bild 44 (Bilaga 1, Bild 2) rinner 

tårar ner för kvinnan kind. För att ytterligare förstärka kvinnans position används 

berättarrösten för att betona visa ord som benämns i samband med en kvinnlig 

framställning. Detta artar sig tydligast i bild 25 och 30. När bild 25 (Bilaga 1, Bild 3) 

visas ser vi en kvinnan som håller för händerna mot ansiktet och visar ena ögat genom 

sina fingrar och i samma sekund, markerar den manliga rösten ordet “fear”. I bild 30 

betonar istället rösten ordet “beauty” varpå det visas en flicka där fokus ligger på hennes 

ögon. På detta sätt förminskas kvinnornas position i “kriget” och delger deras 

underordning. 
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4.1.4 Sammanfattning 

Överlag upprätthålls de stereotypa mönstrena. Männen som okänsliga machomän och 

bevarar myten som fanbärare. Om de mot förmodan skulle visa känslor visar dem det 

genom aggressivitet. Kvinnorna fastställer också deras traditionella framställningar. I 

kontexten av krig visar de känslor och sårbarhet och tydliggör också sin position i och 

med den manliga rösten. Även om den här framställningen av kvinnan dominerar, så har 

de ändå en viss tendens att försöka “smälta” in bland männen då de anammar 

krigsrekvisita tillika okänsliga och neutrala ansiktsuttryck.  

 

4.2 Amazon – Party 

4.2.1 Sammanfattning/Denotation 

Den manliga karaktären Jason står med en äldre dam och talar med varandra.  Mannen 

har långt hår och en mörkblå jacka på sig. Den äldre kvinnan har på sig en lila dress och 

flertalet pärlhalsband. Mannen frågar kvinnan “So, how much money do you have?”.  

Kameran panorerar vidare till nästa rum där musik spelas och folk dansar. Vi kan 

konstatera att vi befinner oss på en fest. Fokuset ställs på tre personer, två män och en 

kvinna. Senare får vi reda på att det är Alec Baldwin , Dan Marino och Missy Elliot. 

Alec kommer in från sidan och ber sin musikspelare Amazon Echo att stoppa musiken. 

Musiken stannar. Han ber också Dan att sluta dansa. Missy Elliot frågar Alec hur han 

kunde stanna musiken genom enbart sin röst. Han förklarar då hur musikspelaren 

fungerar för Missy Elliott och tar med henne till nästa rum. Allt folk följer med. I nästa 

rum visar den Alec sin stora buffé som ser ut som en fotbollsarena. Missy Elliott säger 

“Wow”. Dan går fram och börjar ta mat och säger till Alec “Breaded wings, you’re 

blowing it bro”, varpå Alec frågar sin musikspelare (som han kallar Alexa) “How many 

championsships has Dan Marino won?”. Alexa svarar då att han inte vunnit någon. I 

samband med detta gör folkmassan ifrån sig ett ljud. Dan replikerar genom att fråga 

musikspelaren “How many Oscars has Alec Baldwin won?”. Alexa börjar svara men 

avbryts snabbt när Alec ber musikspelaren att stanna. Jason som tidigare stått med den 

äldre kvinnan står bredvid Alec och tar helt plötsligt den äldre kvinnans tilltugg för att 

sedan kasta den mot Dan och skriker “Shame on you!” och pekar på Alec och tillägger 

“This man is a national treasure”. Jason utbrister till Alec att han vill nita Dan som 

menar att han inte skulle lyckas. Jason tar ett steg mot Dan men Alec hindrar honom 

och tillägger “We’re having over a hundred million people watching us right now”. 

Missy Elliot frågar då “A hundred milloin people?” och ber Alexa spela upp Missy 
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Elliots senaste låt och börjar dansa. Allt folk börjar dansa, utan Jason och Alec som 

gestukulerar att Dan borde sluta dansa. Den äldre damen som finns med i början av 

filmen står i bakgrunden och börjar dansa med en annan kvinna. 

 

4.2.2 Manliga framställningar 

Filmen inleds med en bild på Jason och den äldre kvinna som talar med varnadra. Jason 

frågar henne:  “So, how much money do you have?”. Kvinnan bär pärlhalsband, stora 

öronhängen och en flamboyant dress (Bilaga 2, Bild 1). Kombinationen av Jasons 

kommentar, kvinnans utseende och våra konnotationer av festens dignitet upplever vi 

att kvinnan är förmögen. Jasons kommentar gör att han blir dominant i situationen. Dels 

för att enligt vår kulturella ram konnoterar vi att det är en utmanande fråga att ställa 

samt att kvinnan aldrig får chans att replikera innan kameran panorerar vidare till nästa 

scen. Detta leder till att Jason blir aktiv och kvinnan blir passiv. Jason kan i denna scen 

placeras inom den maskulina dimensionens värderingar om mannen då hans fråga om 

pengar har direkt betydelse på materiella ting. Att ha fokus på materiella ting är enligt 

Hofestede (1998) en manlig egenskap. Han bryr sig inte om det utan han slänger ut 

frågan utan att tveka. Vi kan dra en parallell mellan hans beteende och egenskapen att 

vara rättfram som Angelöw & Jonsson (1990) beskriver som en manlig egenskap. Vi 

anser att denna följd av tecken bidrar till myten om den dominanta mannen. 
 

Centralt för hela reklamfilmen är konflikten som uppstår mellan Alec och Marino. Den 

påbörjas under filmens andra scenen när Marino och Missy Elliot dansar på festen. Alec 

kommer in i rummet, pausar musiken och säger till Marino att han inte kan hålla på och 

dansa. Ett par sekunder senare i scenen fortsätter konfliken med att Alec och Marino då 

dem försöker bräcka varandra genom att ställa frågor till musikspelaren “Alexa”. De 

frågar Alexa bland annat: “How many championsships has Dan Marino won?” där 

Alexa svarar att han inte vunnit några. Marino frågar “How many Oscars has Alec 

Baldwin won?” och får svaret att han inte vunnit någon Oscar. Utifrån vår terori kan vi 

konstatera att tuppfäkningen mellan de två männen kan kopplas till Angelöw & Jonsson 

(1990) beskrivning om den den manliga egenskapen att vara dominant.  
 

Efter meningsbytet mellan Alec och Marino kommer Jason in i situationen. Jason blir 

tydligt upprörd på Marino. Angelöw & Jonsson (1990) beskriver att aggressivitet är en 

traditionell manlig egenskap. Flera tecken i Jasons framställning bidrar till myten om att 
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det är accepterat att män uttrycker sig aggressivt. Kvinnan från första scenen står nu 

bredvid Jason. För att uttrycka sin ilska mot Marino tar Jason tilltugget som den äldre 

kvinnan håller i ena handen och slänger det på Marino (Bilaga 2, Bild 1). I samma scen 

hotar Jason att tackla Marino. Marino svarar självsäkert att Jason inte skulle klara av att 

tackla honom vilket leder till att Alec får stoppa Jason med sina händer för att han inte 

ska ge sig på Marino. Det är alltså en aggressiv stämning i rummet där våld och 

maktdueller utspelas. Dels i dialogen mellan Alec och Marino men även i dialogen 

mellan Jason och Marino och när Jason kastar tilltugget.  
 

Det är uppenbart att ingen av männen i situationen kan tänka sig att ge upp. Alla vill 

vinna diskussionen vilket är en tydlig koppling till den manliga egenskapen äregirighet. 

Männen i reklamfilmen debatterar för att upprätthålla sin makt i det sociala 

sammanhanget. (Angelöw & Jonsson, 1990) 
 

4.2.3 Kvinnliga framställningar 

I scenen där Jason uttrycker sin ilska mot Marino står den äldre bredvid Jason. Hennes 

närvaro fyller funktionen att hålla i tilltugget som Jason greppar efter när han ska 

uttrycka sin ilska mot Marino. Den äldre damen blir passiv och förminskas då Jason är 

dominant över henne. Hennes passivitet förstärks även med tanke på att hon är synlig i 

stora delar av reklamfilmen utan en enda replik.  
 

Den kvinnliga karaktären Missy Elliot är synlig under i stort sett hela reklamfilmen men 

likt den äldre damen lyser hon med sin frånvaro i dialogerna. I och med att männen är 

dominanta i scenen så blir Missy Elliot passiv vilket i sin tur bekräftar myten om att 

män är aktiva och kvinnor är passiva (Angelöw och Jonsson, 1990). Ett av få 

meningsbyten som Missy Elliot har i filmen är med Alec.  
 

4.2.4 Sammanfattning  

I filmen Amazon Party är de manliga karaktärerna aggressiva, äregiriga, aktiva och 

dominerande. De två kvinnliga karaktärerna som medverkar är väldig passiva under 

hela filmen och vi anser att framställningarna tydligt bidrar till myten om manlighet och 

kvinnlighet som Angelöw och Jonsson (1990) beskriver.  
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4.3 Hyundai – Ryanville 

4.3.1 Sammanfattning/Denotation 
Scenen öppnas med en gatuvy samt en skylt i översta vänstra hörnet som, på skylten 
står det “Welcome to Ryanville - Population: Yes”. Sedan klipps det till en helhet på en 
blå bil, följt av en bild där man får skymt av två kvinnor, en förare och en passagerare. 
Kameran flyttas till kvinnornas perspektiv samtidigt som man hör ett plingande ljud. 
Ljudet kommer från en man som cyklar förbi och spänner blick mot kameran. Mannen 
passerar bilen medan kvinnorna flyttar sina blickar bakåt. Nästa bild visar återigen 
kvinnornas perspektiv inifrån bilen. Där står en man i polisuniform bredvid en bil. 
Kvinnan som kör bilen visas och tittar mot polisen. I nästa sekvens förs en dialog 
mellan polisen och personen i den stannade bilen. Mannen som sitter i bilden frågar om 
han bara kan få en varning. Polisen skriver i ett block och svarar “Here comes your 
ticket”. Nu återgår vi till kvinnornas perspektiv och ser polisen ta bort sina solglasögon 
för att få ögonkontakt med kameran. Vi får nu se båda kvinnorna vända sina blickar bort 
på andra sidan vägen, där står tre män som har på sig reflexvästar och hjälmar. I 
förgrunden står en man i T-shirt och visas i halvbild och borrar i marken. Han nickar 
mot kameran. De andra två männen i bakgrunden har varsitt verktyg, varav en hamrar i 
marken. Sedan får vi se en närbild mot mannen i förgrunden som ler mot kameran. 
Kvinnorna i bilen vänder återigen sina blickar mot andra sidan gatan, varav 
passagerarens mun öppnas och för sin hand mot förarens arm. Utifrån kvinnornas 
perspektiv ser vi ett gäng man som står på en gräsmatta i en trädgård. De spelar 
amerikansk fotboll och kastar bollen till varandra för att sedan övergå till att tackla 
varandra, varpå den den ena mannen utbrister “In my face!” och den andre svarar “So 
aggressive!”. Utifrån männens perspektiv kör kvinnorna förbi och tittar mot männen. 
Den mannen som blev tacklad tittar ut mot gatan och får ögonkontakt med de 
förbipasserade kvinnorna. Från sidan ser vi kvinnornas blickar dras bakåt mot mannen 
och från bilens körriktning. Bilen ger ifrån sig ett ljud och bromsar kraftigt, kvinnorna 
skjuts framåt. Vi får nu se bilen från sidan och vi ser att fordonet har bromsat in på en 
man som är ute och går med fem hundar. En manlig berättarröst tar vid och förklarar att 
bilen har ett bromssystem som inte blir distraherat. Samtidigt får vi se kvinnorna i bilen 
rikta sina blickar mot mannen med hundarna. Både föraren och passageraren ler och 
vinklar mot mannen. Passageraren tenderar också att dra ihop sig medan förare flackar 
med blicken och biter sig i läppen. Mannen tittar först in i bilen, han ler och vinklar 
tillbaka för att sedan gå vidare med hundarna. Kameran riktas återigen in mot kvinnorna 
i bilen. Passageraren tar förarens hand och håller om den, samtidigt som deras blickar 
följer mannen. Musiken som spelas filmen genom består av en kvinnokör som sjunger 
“What a man, what a magical man!”. 
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4.3.2 Manliga framställningar 

Mannen (Ryan Reynolds) framstår på ett självsäkert sätt i egenskap av sig själv men tar 

också form i flertalet manligheter filmen igenom. Han är alltså betraktelsen av en 

mångfald av män och representerar, på ett sätt, manligheten. Han är otroligt aktiv och 

upptar olika roller som mytiserar mannen - polis, lagbrytare, byggarbetare och 

fotbollsspelare är de tydligaste exemplen. Vi kan redan från första scenen, när Ryan 

cyklar förbi kvinnorna som sitter i bilen, se hur han förföriskt och självsäkert riktar sin 

blick mot kvinnorna. Även i rollen som polis, byggarbetare, fotbollspelare och när han 

är ute och går med sina hundar förför kvinnorna med sina blickar och styr därmed 

kvinnornas blickar längs med gatan. På så sätt kan vi till viss del bestyrka Mulveys 

(1975) teori om den manliga blicken. Rollen som man, och hans blick styr kvinnans 

blick filmen igenom. Även kamerans blick och kameravinkel visar mannen som 

överordnad, då han ofta filmas underifrån. De gånger som han är undergiven är i 

förhållande till sig själv. Vi ser detta i när han är lagbrytare, men framförallt när han 

tacklas (av sig själv) och ligger på gräsmattan för att i nästa stund, resa sig upp för att 

inte visa sig svag gentemot kvinnorna (Bilaga 3, Bild 1). Vi kan i nästa scen addera 

Angelöw och Jonssons (1990) traditionella egenskaper se att mannen visar en aggressiv 

sida då han skriker “In my face!” till mannen (han själv) som ligger på marken som 

svarar “So aggressive!”. Vi kan också se tydliga sexuella metaforer. Den ena när han 

som rollen som byggarbetare håller en borrmaskin framför sitt skrev, som då skall vara 

en metafor för hans fallos (Bilaga 3, Bild 2). Den andra utspelar sig när han spelar 

fotboll då han slickar sig på sina fingrar innan “matchen” drar igång (Bilaga 3, Bild 3). 

Den sexuella anspelningen framställs ytterligare i bildkompositionen med tanke på 

männens positioner. Han tenderar då att uppfylla kravet på Jacobsons (2004) 

grundstereotyp kärleksguden då han gestaltas som ett poserande sexobjekt. I övrigt 

finns få mönster som gör att han bryter sin manlighet. En tendens finns i sista scenen 

när han är ute och går med sina hundar, då han inte iför sig en manlig mytisk roll då han 

tar hand om familje-göra (Hofstede & Arrindell, 1998). Vi kan också notera hur 

musiken förstärker bilden av mannen och hur vi skall uppfatta honom, “What a man, 

what a man, what a man, what a magical man” upprepas filmen igenom. 

 

4.3.3 Kvinnliga framställningar 

Vid första åsyn ser vi att kvinnorna bryter myten om att de inte kan köra bil. Men när de 

kör in i “Ryanville” förändras allt. När de får syn på mannen tappar de fokus och för att 
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återkoppla till Mulveys (1975) The male gaze så styr mannen kvinnornas blickar från 

sida till sida längs vägen. Om mannen med hans blick förför tar kvinnorna verkligen 

emot den och visar tydligt bekräftande känslor genom att flacka med blicken och bita 

sig i läppen, vilket är ett tecken på upphetsning (Bilaga 3, Bild 4). För att återknyta till 

Angelöws & Jonssons (1990) traditionella egenskaper uppfattar vi kvinnorna som 

lättpåverkade, undergivna och är beroende av mannens medverkan. I förhållande till 

mannens mångsidiga framställning är kvinnornas rent av passiv och dumförklaras också 

i sista scenen då de själva inte är benägna av att bromsa bilen eftersom de distraheras av 

mannen.  

 

4.3.4 Sammanfattning 

Överlag kan man säga att både mannen och kvinnorna fasthåller en traditionell syn på 

hur de uppfattas. Mannen är det mest typiska exemplet på att framställas i mytiska roller 

och tillskrivs därav manligt beteende i form av aggressivitet, dels självständighet, 

tävlinginriktning, och med en dominans gentemot kvinnan (Angelöw & Jonsson, 1990). 

Kvinnorna faller också in i stereotypa ramar då de passivt styrs av den manliga blicken. 

Intressant är också i vilken mån kvinnorna verkligen kör bilen. På ett sätt bryter dem en 

myt om att kvinnor inte kan köra bil. Men på ett annat plan är de inte kapabla att köra 

bilen vilket isåfall upprätter håller samma myt. En annan intressant aspekt av mannen 

som på ett sätt anammar ett typiskt kvinnligt drag, och det är att även han blir ett objekt 

i filmen. Både mannen och kvinnorna framställs som objekt, kvinnorna som passiva och 

mannen som aktiv. 

 

4.4 Budweiser – Simply But 

4.4.1 Sammanfattning/Denotation 

En kvinna blir serverad en öl av en man på en restaurang. Kvinnan sitter i en skinnsoffa 

runt ett bord ensam med sin öl och mat, en hamburgare och pommes frites. 

Restaurangen har neddämpat ljus och inga andra personer syns till. På väggarna ser vi 

former av tavlor och i bakgrunden syns äldre lampor. Kameran utgår från ett mer vidgat 

perspektiv så att man ser större delen av miljön, kameran zoomar sedan successivt 

filmen ut, mot kvinnans ansikte och överkropp. Kvinnan för sedan en monolog mot 

kameran. Hennes tal låter så här: “Hello, I’am Helen Mirren. A notorious frank and 

uncensored lady. The colletive we are dumbfounded, the people still drive drunk. So I’ll 

sum it up like this. If you drive drunk, you simply put are a shortsighted utterly useless 
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oxygen wasting form of pollution. A Darwin-awarded, selfish coward. If you’re brain 

was donated to science, science would return it. So stop it. Now, the chances are you’re 

a fun, solid, respectable human being. Don’t be a pillock. You’re friends and family 

thank you, the friends and family of other drivers, thank you. Your future self thank you. 

This is supposed to be fun. Cheers! Nice and cold.” Vissa ord och meningar betonar 

kvinnan genom att höja rösten, “selfish coward” och “So stop it!” är exempel på detta. 

Samma klassiska stråkmusik spelas i introt och outrot.  

 

4.4.2 Kvinnliga framställningar 

Scenens huvudkaraktär är Helen Mirren som under hela filmen sitter i en skinnsoffa 

inne på en restaurang. Vi konnoterar att restaurangen är av ett finare slag då den 

innehåller en formellt klädd servitör, fina äldre lampor och tavlor. Miljöns metonymiska 

betydelse tillsammans med den klassiska stråkmusiken anser vi bidrar till en 

intellektuell och sofistikerad framställning av Helen Mirren (Bilaga 4, Bild 1). Visuellt 

finns det många attribut som traditionellt uppfattas som manligt. Att Helen beställer en 

öl och äter hamburgare konnoterar vi utifrån vår kulturella ram som en manlig myt . 

Helen sitter dessutom helt ensam inne på restaurangen. Att Helen sitter helt utan 

sällskap tillsammans med hennes självsäkra ton och kroppsspråk i monologen skapar en 

känsla av att hon är ensam, självständig och självsäker, vilket är traditionella 

egenskaper som förknippas med manlighet. (Angelöw & Jonsson, 1990) 
 

Helen bär en svart överdel med djup urringning vilket gör att hennes bröst framhävs. 

(Bilaga 4, Bild 2) Kamerans blick är riktad mot henne och i den kameravinkeln syns 

hennes bröst. I och med att vi som åskådare av reklamfilmen får våra blickar beroende 

hur kameran och karaktärerna i filmen riktar sina blickar skapar kameravinkeln en 

direkt blick på Helen. Enligt Laura Mulvey (1975) The male gaze teori skapas här en 

erotisk bild och Helen Mirren blir objektifierad för den manliga blicken.  
 

Den verbala kommunikationen i reklamfilmen är en monolog som Helen utför genom 

att bryta den fjärde väggen och tala direkt till publiken. Monologen kan delas in i två 

delar. Den inleds med att Helen riktar kritik mot att människor kör bil när dem är 

alkoholberusade. Tonen hon använder är bestämd och hon släpper inte kameran med 

blicken. Under meningen “If you’re brain was donated to science, science would return 

it.”, som är avslutningen på en längre utläggningen, uppfattar vi det som att Helen 
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använder en aggressiv ton. Angelöw & Jonsson (1990) beskriver aggressivitet som en 

manlig egenskap. Vi anser dock att Helen visar upp en väldigt tydlig kvinnlig egenskap 

när hon under hela monologen är känslostyrd. Meningen “You’re friends and family 

thank you, the friends and family of other drivers, thank you. Your future self thank 

you.” visar tydligt att monologens innehåll är känslostyrd och kopplat till familjen. Att 

en kvinna är orienterad mot familjens välbefinnande är en kvinnlig egenskap. (Hofstede 

& Arrindell, 1998) 
 

Musiken som spelas under reklamfilmen är klassisk stråkmusik. Musiken spelas under 

meningen när Helen presenterar sig själv men pausas under det första stycket av 

monologen fram till “So stop it.” I meningen efter börjar återigen musiken spela. 

Musiken är lugn och att stråkarna bidrar till en sofistikerad atmosfär i rummet. Att 

musiken stoppas under monologsdelen där hon riktar kritik mot rattfylleförare förstärks 

genom att musiken pausas. Man hör endast Helens monolog bestämda röst kameran 

kommer sakta närmre hennes bestämda ansikte. När Helen påbörjar meningen som vi 

tidigare har konstaterat är orienterad mot familjen startas musiken igen. Vi uppfattar det 

som att musiken närvaro och frånvaro hjälper till att förstärka de seriösa och de känsliga 

delarna av monologen.  
 

4.4.3 Sammanfattning 

Simply Put visar en varierande framställning av Helen och hon faller inte direkt under 

någon klassisk kvinnlig stereotyp. Däremot upplever vi att filmskaparna gett henne 

manliga attribut i form av rekvisita, scenografin samt aggressivitet under monologen. 

Detta för att ge henne en självsäker och dominerande roll för att nå ut med budskapet. 

Samtidigt bär hon kvinnliga visuella attribut som den djupt urringade överdelen samt att 

monologen i stort sätt är helt känslostyrd.  
 
 

4.5 Suntrust – Hold your breath 

4.5.1 Sammanfattning/Denotation 

En klocka tickar i bakgrunden över hela filmen. En manlig berättarröst används också 

filmen igenom, så här säger han; “Hold your breath. Hold it. Hold it. Keep holding. At 

first, you feel fine. Then panic sets in. What you’re feeling now, is just like the financial 

stress that millions of us feel. It like you’re drowning. Meanwhile, big things, little 

things, the moments that matter, slip away. Suntrust is about to help America to catch 
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its breath. By lighting the way the financial confidence, to help you make smart choices 

to move forward, onward and upward. So now. Let go and breathe. Feel that relief. 

Take the first step. Join the movement, at onup.com” 

 

Scen 1 - En simmande man kommer upp från vattnet och tar en djupt andetag. Han 

simmar ute i naturen, i en sjö eller ett hav. Man hör också porlande vatten. 

Scen 2 - En kvinna sitter i en vit dress och slöja. Hon tar ett djup andetag och på bordet 

framför henne ligger frukt på tallrikar. Stolen i bakgrunden är tom. 

Scen 3 - En man står och kollar på sig själv i en spegel och knäpper en knapp på sin 

skjorta. Han har fräknar i ansiktet och har skägg. 

Scen 4 - En kvinna för ner sitt huvud i vatten och tar sig mot ansiktet. Hon har långt hår 

och har en ring på sitt vänstra ringfinger. Vi hör vatten som porlar. 

Scen 5 - En kvinna står vid ett fönster och blickar ut över miljön i bakgrunden som 

speglar sig på glaset. Hon drar in luft i lugnerna. 

Scen 6 - En man står i ett mörkt rum och för undan en av sina två gardiner för att blicka 

ut i ljuset. I rummet syns fotografier och möbler. 

Scen 7 - Kön kan inte identifieras. sjön 

Scen 8 - En man ligger upp och ner på en säng och sträcker ut sitt huvud utanför sängen. 

Han har glasögon på sig och blundar.  

Scen 9 - En man står själv på ett fält. Han har mustach, hatt och väst. Han andas ut i 

luften då det kommer ånga från hans mun. 

Scen 10 - Vi ser ett beskuret kvinnoansikte i vänstra delen av bilden. Hennes hår rör sig 

i vinden och bakgrunden är diffus. Vinden susar i bakgrunden. 

Scen 11 - Snö 

Scen 13 - En äldre kvinna syns i förgrunden, men fokuset ligger på hennes hand, 

centralt i bild. Hon för sin hand mot sin axel som redan täcks av en annan hand. Hon har 

en ring på sitt högra ringfinger. 

Scen 15 - En man lyfter upp en leende flicka i luften och snurrar henne och bakom 

henne ser vi grenar fulla av löv. Fåglar visslar i bakgrunden. 

Scen 16 - En person i rullstol snurrar framför glasdörrar och växter. 

Scen 17 - En kvinna står i fokus. Hon slår mot en boxningsboll och när hon slår undan 

bollen hörs först en plingande ljud och bakom bollen skymtas en man. Bakom kvinnan 

står några kvinnor och observerar. Rummet är fyllt av färglada lampor. Skratt hörs i 

bakgrunden. 
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Scen 18 - Tre kvinnor finns med till höger i bild, de dansar i rött sken och ler. I vänstra 

delen skymtas konfetti. Ett dunkande ljud hörs i bakgrunden. 

Scen 19 - Två kvinnor fnissar. Deras huvuden syns i förgrunden medans fokuset ligger i 

bakgrunden. Där ser man deras bara fötter, som träffas av solljuset. De vänstra fötternas 

tår har nagellack. 

Scen 20 - Vi ser en skuggbild av ett barn och en vuxen på en vägg, bestående av 

plankor. De pussas. 

Scen 21 - En skrattande pojke ses upp och ner, han dras uppåt i bild. Han har rosa tröja 

på sig. 

Scen 22 - I förgrunden ses en man och en kvinna och i bakgrunden ses en man som kör 

en kundvagn, i kundvagnen sitter en kvinna. Kvinnan i förgrunden bär solglasögon och 

mannen har på sig en rosa/röd skjorta. Mannen i bakgrunden skrattar. 

Scen 23 - Ett barn står och och riktar upp ena armen i luften. Det har på sig en röd-blå-

gul dräkt som har mantel och mask. 

Scen 24 - Ballonger 

Scen 25 - Två män och en pojke syns i bild. Männen sitter i en soffa och pojken står 

bakom soffan och böjer sig över och omfamnar en av männen. Bakom soffan syns en 

bokhylla. 

Scen 26 - En man och en kvinna springer fram mot en väg. De sträcker ut armarna i 

luften. 

Scen 27 - Kön ej identifierbart. 

Scen 28 - Ett landskap och tre personer syns till. Kön ej identifierbart Avsändarens 

logotyp syns över lanskapet. 

 

4.5.2 Manliga framställningar 

SunTrust visar en varierande framställning av mannen, både genom stereotypa 

framställningar men även genom egenskaper som traditionellt anses vara kvinnliga. 

Under den första scenen syns en manlig karaktärer som simmar i ett hav eller i en sjö 

utomhus och reproducerar således myten om att fysisk styrka är något manligt, vilket 

stämmer överens med grundstereotypen machomannen. Beskrivningen av 

machomannen kopplar vi även till mannen med mustachen i som står ensam på ett fält 

iförd hatt och väst (Bilaga 5, Bild 1). Utifrån vår kulturella referensram konnoterar vi att 

denna mannen har ett väldigt manlig utseende då hans kläder tydligt anspelar på hur en 
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cowboy ser ut. Att han står ute i naturen helt ensam bidrar till det som Jacobson (2004) 

beskriver som egenskapen “ensamvargen” som förknippas med machomannen.  
 

Utöver de stereotypa framställningarna av mannen visar SunTrust även upp 

framställningar som bryter mot myten om traditionell manlighet. I scen 3 syns en 

manlig karaktär som står och tittar på sig själv i en spegel medan han knäpper en knapp 

på sin skjorta (Bilaga 5, Bild 2). Berättarrösten talar om ekonomisk stress och i 

kombination med mannens seriösa ansiktsuttryck, de djupa andetagen han tar så 

konnoterar vi att mannen har ekonomiska problem. Mannen visar upp en sårbarhet som 

enligt normen en man inte ska blotta. Angelöw & Jonsson (1990) beskriver att en man 

ska ej visar sig känslosam, vilket mannen i scenen gör. Att visa känslor beskrivs som en 

kvinnlig stereotypa egenskap vilket innebär att mannen i scenen bryter myten om 

okänsliga mannen. 
 

En annan brytande framställning visas i bilden med två manliga karaktärer som sitter i 

en soffa. Bakom soffan står en pojke som böjer sig över soffan och omfamnar en av de 

sittande männen. I bakgrunden syns en bokhylla som är fylld med böcker och ett 

fotografi på vad vi uppfattar som ett barn. I kombination med att en av männen är äldre, 

den andra betydligt yngre och att barnet sträcker sig mot den mellangamla mannen 

konnoterar vi att detta är en familjesituation som utspelar sig i ett hem. Barnet 

omfamnar sin far och får en kram tillbaks (Bilaga 5, Bild 3). Vår uppfattning av 

situationen går att koppla till Halls (2013) beskrivning av The new man som innebär att 

män och kvinnor delar på omvårdnad av barn inom familjer. I scenen finns ingen 

närvarande kvinna att jämföra med men att tyda av scenen är den manliga karaktären en 

far som visar att han bryr sig om en bra relation inom familjen. Framställningen av The 

new man repduduceras även i scenen med en man som på ett lekfullt sätt lyfter upp ett 

barn i luften (Bilaga 5, Bild 3). 

 

4.5.3 Sammanfattning 

I SunTrust förekommer den manliga grundstereotypen machomannen. Vi kan även 

bekräfta att brytande manliga framställningar förekommer genom att manliga karaktärer 

besitter vad som enligt vår teoriram beskrivs som den kvinnliga egenskapen, 

känslosamhet. Det förekommer även manliga karaktärer som lever upp till den feminina 

dimensionen genom att dem framställs som pappor som vårdar familjrelationer. 
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4.6 Fitbit – Dualities 

4.6.1 Sammanfattning/Denotation 

Scenen öppnas med att fokus ligger på en man som sitter på en bänk centralt i bilden. 

Han är klädd i en rock och till vänster, stående på bänken, har han en portfölj. Han 

befinner sig i ett stort rum där det passerar mycket människor. Tre stycken i förgrund 

och en stor mängd i bakgrunden. Mannen kollar på sin klocka och i samband med att 

han rör sin arm mot huvudet byts kameravinkel till en närbild på klockan. Klockan visar 

tid och med ett knapp tryck från mannen visar klockan istället “132 bpm, 62 resting”. 

Nästa kameravinkel är en närbild snett från sidan av mannen. Kompositionen synligör 

mannens ansikte och ner till axlarna. Nu reser mannen sig upp från bänken och i 

samband med det klipps filmen till en ny scen. Samma man har en skivstång på axlarna. 

Det är fortfarande en närbild på hans ansikte där man kan se att han är fuktig i ansiktet. 

Han andas kraftigt ut. Kameravinkeln byts till en helbild på mannen och han är nu iförd 

shorts, en grå långärmadtröja och gympaskor. I samband med scenbytet har miljön 

ändrats. Mannen befinner nu i ett gym där kettlebells och hantlar syns samt andra män 

och kvinnor som tränar. Mannen påbörjar ett knäböj med skivstången på axlarna. Mitt i 

utförandet klipps filmen till när mannen släpper ner skivstången i marken så att den 

studsar och låter kraftigt. Han ger ifrån sig ett stön.  

I nästa scen har miljön bytts till inuti ett flygplan. I förgrunden syns två kvinnor som 

kollar i en tidning och i bakgrunden syns en kostymklädd man. Fokus ligger på en 

kvinna som syns till vänster i bilden. Hon blickar ner mot sin klocka som hon har på 

höger arm som hon sedan släpper med blicken. Nu riktas hennes blick istället mot 

mannen. Kameravinkeln byts till en närbild på klockan som syns genom att kvinnan 

med sin hand drar håret bakom sitt öra. Klockan och hennes ansikte i profil är i fokus. 

Kameravinkeln förändras till en halvbildskomposition som visar kvinnans ansikte samt 

strax under axlarna. Hon böjer sig ner mot marken och lyfter sin väska. Kvinnan 

grimanserar. När väskan når axelhöjd klipps filmen till en ny miljö. Det är samma 

kvinna syns i en närbild där hennes ansikte syns. Kvinnan är andfådd. Kameravinkeln 

ändras till en helbild på kvinnan vilket visar att hon befinner sig i en ny miljö. Här syns 

flera individer som tränar med kettlebells, precis som kvinnan.  

I nästa scen syns en man i fokus. Han bär en blå skjorta och har glasögon. I bakgrunden 

syns flera personer varav en sitter vid en dator. Man kan dra slutsatsen att vi befinner 

oss i en arbetsmiljö. Mannen i fokus avslutar en dialog med en annan man som hastigt 

syns i förgrunden. Mannen i fokus går från situationen. Strax därefter vänder han sig om 
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och får ett föremål kastat mot sig i maghöjd. Precis innan han fångar föremålet med sina 

händer klipps scenen till en ny miljö. Mannen håller nu i en basketboll och är klädd i 

shorts, basketskor och ett linne som visar hans muskulösa överarmar. Mannen befinner 

sig nu på en basketplan där han spelar basket med andra män. Mannen springer framåt 

med bollen och kastar den i basketkorgen. 

I nästa scen ligger fokus på en kvinna som går ned för en trappa. Det är en helbild på 

kvinnan. Hon är klädd i en röd klänning och i bakgrunden syns män som är iförda 

kostym samt kvinnor som har klänningar och halsband. Man kan dra slutsatsen att hon 

befinner sig på en festliknande tillställning. I slutet av bilden syns en man. Han står 

länger ner på trappan och sträcker ut sin hand mot kvinnan. Hon lägger sin hand i hans 

och i samma stund som deras händer möts klipps filmen till en ny scen. Miljön 

förändras och kvinnan är nu iförd vita kampsportskläder med ett svart bälte runt magen. 

Hon svingar och får med ett duns ner en man på mattan. Nästa kameravinkel visar en 

närbild på kvinnan som med ett ryck knyter åt sitt svarta bälte. I en kort stund står hon 

nedåt med armarna och kollar bestämt ansiktsuttryck ner på mannen.  

Scenerna avslutas med att den första mannen syns i havbild. Han har träningskläder på 

sig och kollar ner mot sin arm där han har sin klocka. 

 

4.6.2 Manliga framställningar 

Stereotypen Machomannen beskrivs bland annat som fysiskt stark och befinner sig ofta 

i storstadsmiljö. I filmens öppningsscen syns en man som sitter ensam på en bänk inne i 

en stor sal där det passerar mycket människor. Till vänster i bild syns monitorer och en 

stor siffra på väggen och enligt vår kulturella bakgrund konnoterar vi att mannen 

befinner sig på en större tågstation. En tågstation av denna storlek och 

människorvimmlet som passerar skapar intrycket av att han befinner sig i en storstad. I 

nästa scen syns en närbild på mannens ansikte. Han grimanserar med ansiktet och ser 

ansträngd ut. På sina axlar bär han en skivstång med vikter på. Mannen böjer sina ben 

och utför ett lyft, vilket visar att har fysisk styrka (Bilaga 6, Bild 1). Mannen är även 

uppenbart aktiv. (Jacobson et al., 2004) 
 

Den andra mannen som framställs i Dualities befinner sig i en miljö som vi konnoterar 

som en arbetsplats. När scenen startar avslutar han precis en dialog med en annan man. 

Vi får intrycket av att det är snabbt tempo på arbetsplatens där mannen är i centrum. 

Den manliga karaktären framställs som aktiv och arbetande vilket är egenskaper manlig 
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karaktärer ofta har i reklamfilmer (Bilaga 6, Bild 2). Scenen bryts och mannen befinner 

sig nu på en basketplan. Han är klädd i ett linne vilket bidrar till att hans muskulösa 

armar framhävs vilket är ett visuellt tecken på den manliga egenskapen fysisk styrka. 

Mannen springer med bollen mot korgen och gör ett mål vilket vi uppfattar som ett 

tecken på den manliga egenskapen tävlingsinriktning. (Angelöw & Jonsson, 1990)  

 

4.6.3 Kvinnliga framställningar 

Den första kvinnliga karaktären som framställs befinner sig på ett flygplan. Kvinnan 

kommer in från vänster i bilden. Hon blickar mot den kostymklädda mannen som 

befinner sig till vänster i bild. Kvinnan har med sig en väska och vi konnoterar att 

blicken mot mannen betyder att hon överväger att fråga honom om hjälp med väskan 

(Bilaga 6, Bild 3). Kvinnan bestämmer sig själv för att lyfta upp väskan och verkar klara 

det. Vi upplever det som att väskan får den metonymiska betydelsen att filmskaparna 

har haft avsikten att iscensätta kvinnans svaghet. Genom att kvinnan lyckas att lyfta 

väskan bryter hon myten om att kvinnor är svaga då hon får stereotypen machomannens 

egenskap fysisk styrka. (Jacobson et al., 2004) Vi placerar inte kvinnan som stereotypen 

machoman, men den styrka som den kvinnliga karaktären besitter är enligt tidigare 

forskning förknippad med manlighet. I och med att hon lyckas lyfta upp väskan på 

egenhand upplever vi även att kvinnan bär den manliga egenskapen självständighet. 

Hon behöver med andra ord inte hjälp av mannen för att utföra det fysiskt tunga lyftet. 

(Angelöw & Jonsson, 1990) 
 

Scenen bryts när väskan når kvinnans axelhöjd och vi befinner oss nu i en ny miljö. En 

närbild syns på kvinnans ansikte som uppvisar ett ansträngt ansiktsuttryck. Nästa 

halvkropps bild visar att kvinnan befinner sig i ett träningsrum tillsammans med flera 

andra kvinnor som tränar med kettlebells. Framställningen av den styrketränande 

kvinnan tolkar vi som att hon besitter manliga egenskaper som fysisk styrka och aktiv. 

(Jacobson et al., 2004) 
 

I nästa scen där den andra kvinnliga karaktären framställs syns en kvinna iförd en röd 

klänning gående ner för en trappa. Kvinnorna och männen som syns i bild är klädda i 

klänningar och kostymer. Det syns även en servitör och utifrån vår kulturella kontext 

konnoterar vi att vi befinner oss på en finare fest (Bilaga 6, Bild 4). Den kvinnliga 

stereotypen skönhetsslaven beskrivs som en ung, vacker och smal kvinna som alltid 
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prioriterar sitt utseende. I reklamfilmer existerar hon ofta i miljöer där hennes funktion i 

det sociala sammanhanget är att fånga den manliga blicken. (Jacobson et al., 2004) 

Dessa stereotypa egenskaper stämmer tydligt in på uppfattningen vi får av den kvinnliga 

karaktären i Fitbits reklamfilm. Genom sin röda klänning urskiljer hon sig tydligt i 

bilden mot majoriteten av de andra svartklädda personerna. Vi upplever att det bidrar till 

att den manliga blicken faller på henne och att den kvinnliga framställningen utan 

tvekan bekräftar den kvinnliga stereotypen skönhetsslaven. 
 

I följande scen har miljön förändrats. Kvinnan bär nu vita kläder och iförd svart bälte 

runt magen. Utifrån vår kulturella kontext konnoterar vi att kvinnan bär 

kampsportskläder och att det svarta bältet symboliserar att hon är en skicklig utövare. 

Kvinnan slänger med våld ner en man, iförd likadana kläder, på mattan (Bilaga 6, Bild 

5). Kvinnan blickar med ett bestämt ansiktsuttryck ner på mannen samtidigt som hon 

med ett ryck knyter åt sitt bälte. Vi upplever att kvinnan framställs med vad som 

traditionella anses vara manliga egenskaper. Det våldsamma kastet upplever vi som 

aggressivt och tävlingsinriktat beteende och hennes kroppspråk och ansiktsuttryck mot 

mannen hon slänger ner på mattan bekräftar de manliga egenskaperna självsäkert och 

dominans. I scenen är kvinnan aktiv och dominerande genom att hon bryter den tidigare 

framställningen. (Angelöw & Jonsson, 1990)    
 

4.6.4 Sammanfattning: 

Männen i Fitbit bekräftar vad tidigare forskning beskriver om män i reklamfilmer och 

visar således inte upp några nya eller nyanserade framställningar. Den första manliga 

karaktären delar många egenskaper med stereotypen Machomannen som Jacobson et al. 

(2004) beskriver. Framställningen av den andra mannen präglas tydligt av manliga 

egenskaper som tävlingsinriktning, arbetande och fysisk styrka.  
 

De kvinnliga karaktärerna framställs med typiskt kvinnliga egenskaper men bryter i 

båda fallen dessa genom att dem i slutet får manliga egenskaper. Scenariot där den 

första kvinnliga karaktären är med grundar sig i myten att kvinnor är svaga och män i 

starka. Detta byts snabbt ut genom att kvinnan väljer att inte fråga mannen om hjälp då 

hon själv besitter egenskapen fysisk styrka. Den andra kvinnan framställs i första delen 

av filmen som en utseendefixerad kvinna och har mycket likheter med stereotypen 

skönhetsslaven. I den andra delen av filmen bär den kvinnliga karaktären vad forskning 
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kallar manliga egenskaper som självsäkerhet, aggressivitet och att hon är dominant i 

situationen. 
 

4.7 Snickers – Marilyn 

4.7.1 Sammanfattning/Denotation 

Scenen börjar med ett ringande ljud samt en regissör som ropar “Action” och vi ser 

framför oss ett filmteam som står en gata, redo för tagning. Nästa bild visar två ben som 

står på ett galler, klackskor sitter på fötterna. Musiken som spelas är klassisk musik. 

Kameran panorerar uppåt och vi ser en vit kjol som blåses upp och när panoreringen 

slutar, slutar också musiken och vi ser överdelen av en man(huvudkaraktären) som 

också har på sig örhängen. Vi ser sedan en manlig regissör som står bakom filmkameran 

och säger till mannen med kjol: “Sweetheart, don’t look at me like that, it’s going to be 

amazing”. I nästa bild ser vi hur regissören tar sig för åt höfterna i förgrunden, och i 

bakgrunden ser vi en helhetsbild av mannen med vit kjol. I samma sekund börjar det 

blåsa återigen från gallret och kjolen åker upp, mannen viftar med armarna och stönar. I 

nästa sekund slutar det blåsa och mannen säger “This is a disaster. Who’s the genius, 

who put a girl in highheels on a subway grate?”. Kameran visar en annan man som 

kommer fram och avbyter och säger “Miss Monroe, Eat a Snickers” och räcker fram en 

chokladkaka. Vi får se mannen igen som frågar “Why?”. Och den andre mannen svarar 

“You get a little cranky when you’re hungry” samtidigt som vi får se hur 

huvudkaraktären tar ett bett på chokladkakan. Sedan ser vi mannen som gav 

chokladkakan som frågar “Better?”. Nästa bild ser vi istället att huvudkaraktär bytt kön, 

mannen(Willem Dafoe) har blivit kvinna(Marylyn Monroe), och hon svarar då “Much 

better!”. Sedan får vi se henne i helkropp och kjolen blåses upp från gallret och hon 

börjar posa mot kameran samtidigt som musiken börjar spelas igen. Den andra mannen 

går ut ur bild. Nästa bild panoreras nedåt och vi får se vad som befann sig under gallret. 

Där sitter en man med en blåsmaskin, han har skjorta och slips på sig och han har också 

glasögon. Han säger “They say they’ll never make the cut, morons!” 

 

4.7.2 Manliga framställningar 

Parodiskt nog ser vi direkt hur Mulveys (1975) teori så tydligt uppenbarar sig i att det är 

män som skapar filmen i filmen. Men när kameran riktar sig mot vad vi ska uppfatta 

som en kvinna, med klackskor och klänning, skapar myten av kvinnan (Bilaga 7, Bild 

1). Men när vi tillslut får se att kroppen tillhör en man (Willem Dafoe), ser mannen inte 
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nöjd ut med tillvaron (Bilaga 7, Bild 2). Detta eftersom han bär kvinnokläder, och i 

detta fall, framförs som humoristisk effekt. Ett förtydligande att han intar manliga 

egenskaper är att han visar aggressivitet i nästa scen (Angelöw & Jonsson, 1990). 

Regissörens roll är av högre rang och han tar beslut genom att säga åt skådespelaren vad 

hon/han skall göra. Han säger “Sweetheart, don’t look at me like that” till 

kvinnan/mannen vilket sätter han i en dominerande position. Mannen som ger 

skådespelaren chokladkakan anammar dock mer kvinnliga egenskaper i form av 

omtänksamhet och välvilja när han förser skådespelaren med tilltugg.  
 

4.7.3 Kvinnliga framställningr 

Filmens premiss gör ju att huvudkaraktären allt jämt är en kvinna, så hon är tekniskt sett 

en kvinna, även om hon framstår som en man. Intressant är också att när mannen iklär 

sig kvinnokläder skapas det en humoristisk effekt. Men när kvinnan övertar samma 

utstyrsel framstår det som helt naturligt och filmscenen kan fortsätta utan problem 

(Bilaga 7, Bild 3). Så även när kvinnan (Marilyn Monroe) tar form som man, behandlas 

hon fortfarande som kvinna. Den kvinnliga sidan tenderar också, mer än den manliga, 

att framställas som ett objekt genom att hon villigt poserar när luften strömmar upp 

underifrån så hon får hålla för klänningen med sina händer för att inte visa sitt skrev. 

Genom detta repdoduceras grundstereotypen skönhetsslaven (Jacobson, 2004). Det skall 

också nämnas att Marilyn Monroe, under den tid hon levde, sågs som en sexsymbol 

vilket isåfall upprätthåller den traditionella synen på kvinnan. (Hofstede & Arrindell, 

1998) 
 

4.7.4 Sammanfattning 

Korsningen i skådespelarens personlighet är det mest intressanta fenomenet i filmen, 

eftersom den förkroppsligar både manliga och kvinnliga drag. När vi först ser typiska 

yttre kvinnliga attribut (klackskor, klänning) bygger vi upp myten av kvinnan (Laurie, 

2016). Men när vi sedan ser att det är en man som iklär sig dessa, skapas en komisk 

effekt vilket förlöjligar mannen. För att följa upp Connells (2008) teori om manlig 

överordning så bryter hans maskulinitet överordningen, då han anammar kvinnliga 

attribut även om han också visar upp typiskt traditionellt manliga egenskaper i form av 

naturlig ilska och aggressivitet (Angelöw & Jonsson, 1990). 
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4.8 Weathertech – Resources 

4.8.1 Sammanfattning/Denotation 

Första bilden är ett översiktligt perspektiv av en stor industrilokal. Vi ser samtidigt 

några människor som befinner sig i lokalen. I nästa bild ser vi ett stort metallstycke som 

snurrar och bakom den står en man som har på sig skyddsglasögon, en svart T-shirt med 

amerikanska flaggan på, en klocka och ett förkläde. Nästa bild en hel vägg av olika 

metallstycken och i förgrunden på vänster sida står en man med skyddsglasögon, långt 

hår och svart tröja, han pekar mot höger sidan av bilden och vi ser att ett metallstycke 

har tagits ut från “väggen” och förs mot det håll som mannen pekar på. I bakgrunden på 

höger i samma bild står en kvinna. Hon har också skyddsglasögon och svart tröja på sig 

och hon står och håller i en mapp samtidigt som hon kollar upp mot väggen. I nästa bild 

är samma kvinna med, hon kollar fortfarande upp mot väggen för att sedan föra blicken 

ner mot sin mapp. I nästa bild ser vi först en dator i fokus i förgrunden. Fokuset 

försvinnter sedan från datorn till bakgrunden. Där sitter en man och en kvinna vid ett 

bord och kollar på samma dator. Mannen har en klocka på sig och skriver på datorn, 

kvinnan har glasögon på sig och tittar på datorns skärm. I nästa bild står en man med 

skyddsglasögon och svart t-shirt mitt i bilden, han står framför en maskin. I nästa bild 

öppnar sig en maskin i blått ljus och i bakgrunden står en kvinna. Och i nästa bild får vi 

se henne stå i det blåa ljuset, hon har skyddsglasögon, hästsvans och svart tröja på sig. I 

nästa bild ser vi hur en maskin pressar något mot ett grått materiel och vi skymtar en 

skylt med avsändarens logotyp “Wheathertech - Made in the USA”. När pressen åker 

uppåt kommer också nästa bild, där står en man som först kollar ner och håller i 

maskinen, för att sedan föra blick mot kameran. Han har svart tröja och 

skyddsglasögon. I nästa bild ser vi flertalet borrar i förgrunden och bakom dem ser vi en 

man som står och jobbar. Han har förkläde, svart tröja och skyddsglasögon på sig. I 

nästa bild har vi en närbild på hur en kniv skär genom ett läderlikt material och i nästa 

bild får vi se kvinnan som skär i samma material. svart tröja, skyddsglasögon och 

skyddshandskar besitter hon. I nästa bild ser vi en man visa upp ett stycke metall och 

tittar in i kameran. Han har svart tröja och skyddsglasögon på sig. I nästa bild står ett 

gäng personer, två kvinnor och fyra män. Båda kvinnorna och två av männen ler. En 

man håller om en man och en kvinna med sin armar. Alla männen har inget hår eller har 

stubb. Båda kvinnorna har långt hår. Tre av männen och inga utav kvinnorna har 

förkläde på sig och alla har svarta tröjor på sig. Framför gänget står många olika borrar. 

I nästa scen jobbar en maskin i förgrunden till vänster och i bakgrunden står en man och 
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en kvinna, mannen pekar mot maskinen och säger något till kvinnan som ler. I nästa 

scen filmas två män som står med förkläde och skyddsglasögon och kollar ner mot ett 

metallstycke. Även i nästa scen ser vi två män som rör sig bland olika rör, varav den en 

pekar på en maskin. I nästa klipp ser vi en man som slår igen dörren på sin bil och 

börjar gå mot kameran. I nästa scen ser vi en pojke, en mamma med sitt barn i famnen 

och en hund kliva ut från sin dörr. Pojken springer ut först och möts sedan av sin pappa 

som lyfter upp pojken för att kramas. Under hela filmen spelas klassisk musik och en 

manlig berättarröst som säger; “We build our factories here, because of a huge natural 

resource. Not the land, the waterware power sources. It’s the people. american 

workers. They build world class products. In that, builds communities and a better 

future, for all of ours. Because making something in America, means so much, to so 

many. Wheathertech, proudly made in America.”  

 

4.8.2 Manliga framställningar 

Vid första åsyn är filmens miljö, en industrilokal, mytiskt sett typiskt manlig. Vi hör 

också en manlig berättarröst som insiktsfullt berättar om företaget på ett patriotiskt sätt 

och ihop med den sensibla musiken skapas en känslomässig inramning. Överlag 

framställs männen och kvinnorna neutralt, men männen lever fortfarande kvar i ett mer 

traditionellt mönster, då de historiskt sett är de som aktivt jobbar (Hall, 2013). I 

förhållande till kvinnorna så tenderar männen att vara något mer aktiva, i det att de 

pekar, leder och instruerar i större utsträckning än kvinnorna (Bilaga 8, Bild 1). Sista 

scenen upprätthåller ändå en traditionell syn på mannen som familjeförsörjare och faller 

då in i grundstereotypen affärsmannen. Vi får se hur pappan stänger sin bildörr för att 

sedan gå mot sitt hus där familjen springer ut och möter honom. (Jacobson, 2004) 
 

4.8.3 Kvinnliga framställningar 

Redan från början bryter kvinnorna myten om en manlig miljö då de befinner sig i den. 

Även om männen är något livligare arbetar kvinnorna ändå aktivt på industrin. En 

visuell bestånddel som erhåller män och kvinnor på samma nivå är att de är klädda i 

likadana kläder. I sista scenen, precis som mannen, så faller kvinnan in i en traditionell 

roll som modersgestalt då hon går ur sitt hem, bärandes på ett barn i famnen och 

tillsammans med sin hund och andre son för att möta faderns som framställs som 

familjeförsörjaren (Gauntlett, 2008) (Bilaga 8, Bild 2).  
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4.8.4 Sammanfattning 

En intressant aspekt för hur män och kvinnor framställs är att de framställs relativt 

neutralt. Kvinnorna bryter myten av en manlig miljö och får aktivt ta del av arbetet 

tillsammans med männen. Även om männen fortfarande behåller sin givna arbetsroll så 

framställs ändå männen och kvinnorna jämlikt. Fastän sista delen i filmen bevarar 

traditionella mönster om Hofstede & Arrindells (1998) maskulina dimension så bryter 

ändå detta mot en stark manlig myt. 

 

4.9 Doritos – Ultrasound 

4.9.1 Sammanfattning/Denotation 

Scenen börjar med att kameran tiltar uppåt och visar en bild på en kvinnlig doktor iförd 

en vit rock. Doktorn säger “And there’s your beautiful baby”. Filmen klipps till en bild 

som visar en skärm där en ultraljudsbild av en bebis syns. “Any day now” säger 

doktorn. Det klipps till en närbild på en kvinnas ansikte. Kvinnan ler och ser 

förhoppningsfull ut efter beskedet från läkaren. Hennes blick förs till filmens högre sida 

och samtidigt som hennes ansikte förändras till en mer sammanbiten min hörs ljudet av 

tugg och fras. En man står bredvid den liggande kvinnan och med en påse Doritos som 

han äter ur. På hans vänster ringfinger syns en vigselring. Mannen är klädd i en grå t-

shirt och en randig skjorta. Hans blick är fäst på skärmen som syns i förgrunden. 

Kvinnan utbrister “Realy? You’re eating Doritos?”. Mannen släpper skärmen med 

blicken och kollar med höjda ögonbryn på sin fru medans han fortsätter att äta ur påsen. 

Kameravinkeln byts till en översiktsbild där samtliga tre personer syns. Kvinnan vänder 

sin blick mot doktorn och säger “He’s eating Doritos. At my ultrasound.” “Do you see 

what I have to deal with?”. Läkaren håller med kvinnan genom att säga “I know”. 

Mannens ansikte visar ett känslolöst uttryck jämfört med kvinnans leende i början. 

Kamerainkeln visar skärmen i fokus samtidigt som mannens hand med ett Doritochips 

förs neråt. Mannen upptäcker att barnet på ultraljudsskärmen rör sig i samma riktning 

som han rör chipset. Doktorn som har märkt vad mannen gör tar ett djupt ljudligt 

andetag in och kollar bestämt och sammanbidet på mannen. Mannen släpper inte 

blicken från skärmen och skrattar till. Han utför en kraftig rörelse samtidigt som 

kameravinkeln visar skärmen där det syns att barnet också gör en kraftig rörelse. 

Kvinnan får ont av rörelsen och skriker därför ut ett “Aj!” samtidigt som hon lägger sin 

hand på magen som syns i förgrunden till skärmen. Mannen skrattar åt situationen. 

Kvinnan säger “Give me that” och tar chipset från mannen och slänger det på marken 
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rakt framför sig. Alla tre får ett mer seiöst ansiktsutryck. I bild syns skärmen med 

ultraljudet som visar att bebisen skjuter ifrån med benen och lämnar skärmen. Alla tre 

börjar skrika och scenen avslutas med ljudet av en gråtande bebis. 

 

4.9.2 Manliga framställningar 

Den manliga karaktären äter chips och ser oberörd ut medan han tittar på skärmen där 

hans snart födda barn syns i ultraljud. Kvinnan är uppenbart lycklig men ändrar snart 

ansiktsuttryck när det framgår att mannen är mer eller mindre känslokall för situationen. 

“Do you see what I have to deal with?”, säger den gravida kvinnan till läkaren, vilket är 

ett tecken som vi konnoterar att hans beteende inte är en engångsföreteelse. Mannens 

chipsätande och oberörda ansiktsuttryck skapar i situationen en tydlig koppling till 

Jacobsons (2004) stereotyp Tönten. (Bilaga 9, Bild 1) Tönten beskrivs som en person 

som har svårt att klara av familjelivet, vilket vi konnoterar att den manliga karaktären 

har. Mannen blir både tillsagd verbalt av sin fru samt indirekt genom blickar från den 

kvinnliga läkaren. Dessa tecken konnoterar vi som att dem vill att han ska sluta, men 

mannen bryr sig inte. Han fortsätter att äta chips. En traditionell manlig egenskap är att 

en man inte är lätt att påverka, vilket den här mannen absolut inte är. Stereotypen 

Tönten beskrivs även som klantig person vilket vi anser att filmens manliga karaktär 

också gör. Detta visas i filmens vändpunkt när kvinnan frustrerat slänger chipset på 

golvet följt av att bebisen lämnar hennes mage vaginalt. Vår upplevelse är inte att det är 

kvinnans fel att händelsen inträffar trots att det är hon som slänger iväg chipset. Vi 

upplever istället att det är den klantiga mannen som tar med en chipspåse till sjukhuset. 

Chipspåsens metonymiska betydelse bidrar till framställningen att mannen är oansvarig 

och att äta chips inne på ett sjukhus i denna situationen är inget en person i vanliga fall 

gör. Genom att mannen nonchalerar att hans gravida fru blir upprörd av hans beteende 

upplever vi att mannen är dominant och kvinnan underlägsen. Vi upplever samma sak 

när mannen leker genom att föra chipset fram och tillbaka över magen. Han kan då se 

på ultraljudsskärmen att fostret rör sig i samma riktning som han rör chipset. Mannen 

utför då en kraftig rörelse så att barnet hoppar till inne i kvinnans mage så att hon ger i 

från sig ett smärtsamt “Aj”. Trots att kvinnan känner smärta fortsätter mannen att 

skratta vilket gör honom dominant över henne. Mannen faller varken in under den 

maskulina eller feminina dimensionen då han har en töntig framtoning och inte är en 

traditionell manlig stereotyp. Att tyda av hans framställning har han varken fysisk eller 

materiel framgång. Konnoterar av hans gamla kläder, nyvakna utseende och chipsätande 
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att han inte bryr sig. Vi kan inte heller bekräfta att han faller under den feminina 

dimensionen då värderingar om människor tar hand om varanda. 
 

4.9.3 Kvinnliga framställningar 

I scenen förekommer två kvinnliga karaktärer. Vi konnotera att den ena kvinnan är en 

läkare då hon utför ultraljudet och bär en vit rock i sjukhusmiljö. Gauntlett (2008) 

beskriver att kvinnor ofta har placerats i stereotypa jobb som sekreterare eller 

utseendefixerade som frisörer. Kvinnan i reklamfilmen har ett jobb som vi utifrån vår 

kulturella referensram konnoterar att det krävs hög kompetens samt lång utbildning för 

att verka inom (Bilaga 9, Bild 2). Det är även ett jobb som resulterar i hög status i 

samhället. Ur det perspektivet anser vi att den kvinnliga framställningen av läkaren 

bryter den traditionella myten om att kvinnor håller sig till enklare arbeten.  

 

Den gravida kvinnan blir tydligt frustrerad när hon upptäcker att mannen i reklamfilmen 

äter Doritos. Detta förstärks genom att hon ändrar tonläge, ansiktsuttryck och söker 

bekräftelse hos läkaren: “He’s eating Doritos at my ultrasound, do you see what I have 

to deal with?”. Läkaren förstår kvinnans frustation då hon replikerar med ett “I know”. 

Här kan vi se en tydlig parallell till de traditionella kvinnliga egenskapen som innebär 

känslosamhet och att en kvinna inte döljer sina känslor (Angelöw och Jonsson, 1990). 

Den gravida kvinnan döljer inte sina känslor utan uttrycker istället sitt missnöje (Bilaga 

9, Bild 3). Först mot mannen och sen när hon söker bekräftelse hos läkaren. Meningarna 

hon uttrycker är tydligt känslostyrda då hon visar missnöje mot mannens chipsätande 

och “Do you see what I have to deal with” vilket vi uppfattar som att hon anser att hans 

beteende påverkar henne negativt vilket i sin tur får henne att uttrycka sig känslosamt. 

Kvinnan repdoducerar även den traditionella kvinnliga stereotypen som modersgestalt 

som Gauntlett (2008) beskriver. Detta framgår tydlig när hennes stora gravida mage ofta 

är i fokus samt skärmen med ultraljudet som bekräftar att det är en bebis i magen. Att 

kvinnan söker bekräftelse hos läkaren är också ett exempel på att hon reproducerar 

stereotypen av att kvinnor är beroende av andra. I och med att den kvinnliga läkaren 

håller med den gravida kvinnan genom att säga “I know” blir läkaren ett stöd för henne.  
 

En konsekvens av att mannen är dominant i scenen är att kvinnan blir undergiven. 

Undergivenhet beskrivs som en traditionell kvinnlig stereotyp och uttrycks i 



  
 

50 

reklamfilmen genom att mannen inte lyssnar på kvinnan samt att han inte bryr sig om 

hennes smärta. (Angelöw och Jonsson, 1990)  
 

Som tidigare nämnt kan vi däremot konstatera att kvinnan vårdar om familjen vilket är 

en central del i värderingarna om kvinnans roll enligt Hofstede & Arrindells (1998) 

maskulina dimension. Men hon är inte den typiska kvinnan som Hofestede beskriver då 

den gravida kvinnan är uppenbart missnöjd och uttrycker det tydligt. Enligt den 

maskulina dimensionen har en kvinna en blyg framtoning. Det centrala i reklamfilmen 

är att kvinnan är gravid och bryr sig om familjen vilket betyder att framställningen av 

kvinnan som Doritos skapar går att identifiera som värderingarna om kvinnlighet i 

Hofestedes maskulina dimensionen. Den feminina dimensionen uttrycker även att 

människor tar hand om varandra vilket visas när den gravida kvinnan söker stöd hos 

läkaren vilket hon får. 

 

4.9.4 Sammanfattning:  

Mannen har många likheter med stereotypen Tönten med vissa inslag från traditionella 

manliga egenskaper. Han faller varken under den maskulina eller feminina dimensionen 

men han genom sitt kroppspråk och nonchalanta inställning till att han snart ska bli far 

bidrar till att karaktären tydligt går att kategoriseras som Tönten. 
 

Den gravida kvinnan bär på många traditionella kvinnliga framställningar som bidrar till 

att hon framställs som en kraftigt känslostyrd modersgestalt. Hon kan placeras under 

kategorin kvinna i den maskulina dimensionen även om hon bryter vissa av dessa 

värderingar genom att hon inte har en blyg framtoning. Den kvinnliga läkaren bryter 

traditionella mönster genom sin yrkesroll. 
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5. Resultat 
Analysens resultat visar att reklamfilmerna i stor utsträckning reproducerar manliga 

stereotyper. Under vårt teorikapitel behandlade vi affärsmannen, machomannen, 

kärleksguden och tönten och vi kan konstatera att samtliga framställningar går att 

identifiera i reklamfilmerna från Super Bowl 2016. De mest förekommande 

stereotyperna av män präglas starkt av manliga egenskaper som aggressivitet, 

tävlingsinriktning, dominanta över kvinnliga karaktärer, fysiskt starka och syns i arbete.  

 

De kvinnliga stereotyperna skönhetsslaven och kärleksgudinnan förekommer i 

reklamfilmerna. Gamla värdringar om kvinnlighet egenskaper som modersgestalt, 

utseendefixering, större känslighet, passivitet och objektifiering förekommer i hög 

utsträckning. 

 

Vi ser flertalet olika framställningar som bryter stereotypa mönster, framförallt bland 

kvinnorna. När kvinnorna bryter mönstren gör dem det genom att låna till exempel 

manliga egenskaper eller manliga yttre attribut. Vi ser hur kvinnorna visar mindre 

känslor, aggressivitet och är mer självständiga och självsäkra. Vi ser också hur de tar sig 

an fysisk aktivitet samt hur de bidrar aktivt i arbetslivet. Männen bryter också mot en 

del mönter genom att visa en mer känslosam, sårbar och omsorgsfull sida genom att till 

exempel ta hand om familjen. Eller att åta sig i en kvinnlig attribut, såsom att ha på sig 

kläder som traditionellt sätt skulle sitta på en kvinna för att skapa komiskt eller 

förlöjligande effekt.  
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6. Diskussion 
Vår undersökning har fokuserat på att synliggöra stereotypa och icke-stereotypa 

framställningar av män och kvinnor. Vi ville se om de beständiga idealen som reklam 

ofta använder reproduceras eller om de på något sätt försöker utveckla nya 

framställningar. Vi kan fortfarande konstatera att reklamen fortsätter att tillämpa 

stereotypa framställningar till mycket hög grad. Det är dock på mannens villkor. 

Connells (2008) teori om att mannen skulle vara naturligt överordnad kan bekräftas på 

det sätt att det är kvinnan som får anpassa sig gentemot manliga egenskaper sig för att 

bryta stereotyperna som råder. När vi ser att kvinnan intar rollen som yrkesinriktad, 

aggressiv, självständig och aktiv, som är typiskt manligt, blir de tagna på allvar. 

Exempel på detta är i FitBits reklamfilm (4.6) där kvinnan framträder självständigt och 

aktivt (Bilaga 6.1, Bild 5) samt i Budweisers reklam(4.4) där kvinnan visar en 

självsäker och intellektuell ton (Bilaga 4.1, Bild 2). Det är alltså kvinnorna som får ta på 

sig den manliga normen för att framställas på ett icke-stereotypt sätt. På ett sätt är det 

positivt i den bemärkelse att kvinnorna i större utsträckning bryter mot stereotypena och 

att de blir tagna på allvar, men negativt av den anledningen att de gör det utifrån 

männens premisser.  

 

När vi vänder på samma idé, alltså när männen bryter mot stereotypen intar han istället 

typiskt kvinnliga egenskaper. Han framställs då på ett komiskt eller ett förlöjligande sätt 

vilket tydligt kan ses i Snickers reklamfilm (4.7) där mannen bär kvinnliga kläder 

(Bilaga 7.1, Bild 2). Vi ser också en annan typ av framställning av mannen. Utifrån 

Gauntletts (2008) The new man tillika Hofstede & Arriendells (1998) feminina 

dimension kan vi se hur mannen anammar en omsorgsfull och känslosam sida när han 

tar hand om familjen (Bilaga 5.1, Bild 3) i Suntrusts reklamfilm (4.5). De manliga icke-

stereotypa framställningarna kan alltså ses på två sätt. När de anammar kvinnliga 

egenskaper som följs av komiska inslag ger negativ efterklang då det också förlöjligar 

kvinnligheten. Men det kan också ses som positivt i den bemärkelsen att de visar upp en 

känslosam medmänsklighet och att den manliga normen åsidosätts.   

 

I den manliga framställningen så förekommer stereotyperna i olika fall. Fagerström & 

Nilsons (2008) grundstereotyper affärmannen, machomannen, kärleksguden och tönten 

förekommer alla på något sätt i filmerna. Användningen av dessa gör att filmerna 

förstärker de värderingar de bär med sig. I fallet i Hyundais reklamfilm (4.3) där 
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mannen, mer eller mindre, är ett aktivt sexobjekt (Bilaga 3.1, Bild 2) gör att han 

tillskrivs ytterligare en dimension av dominans gentemot kvinnan. Kvinnorna i samma 

film har absolut ingen funktion utan styrs bara genom mannens yttre och aktiva element 

(Bilaga 3.1, Bild 4). Ett annat tydligt exempel på extrema stereotyper förekommer i 

Jeeps reklamfilm (4.1) som tar fasta på den manliga krigsmyten. Här upprätthålls 

grundstereotypen machomannen (Jacobson et al. 2004) som visar hur okänsliga (Bilaga 

1.1, Bild 1) och tuffa de förväntas vara. Männen framställs som om de skall kunna 

hantera kriget och leva upp till de kraven. Kvinnorna framställs precis tvärtom och lever 

också upp till stereotyperna. Vi kan tydligt se kopplingar till Hofstede & Arrinells 

(1998) maskulina dimension. Fokuset på deras skönhet (Bilaga 1.1, Bild 2) i 

sammanhanget är banalt och när de visar upp känslor, rädsla och svaghet kan man 

spekulera i vilka förutsättningar och begränsningar de ger för män och kvinnor i 

verkliga livet. Dessa grova porträtteringer av stereotyper visar upp och fastställer 

kvinnans position i samhället, vilket för alltid skulle göra dem passiva och maktlösa. 

Medan männen fortsatt skulle leva efter krav på dominans och okänslighet.  

 
Man kan också ifrågasätta vilket som är det bästa sättet att framställa män och kvinnor 
på, eller hur reklam skulle se ut om den var helt fri från stereotypa framställningar. Vi 
vill gärna lyfta fram FitBits reklamfilm (4.6) där vi hastigt får ta del av både stereotyper 
och icke-stereotyper. Ett exempel från filmen är när en kvinna först ses på en trappa 
iklädd en stilig klänning (Bilaga 6.1, Bild 4), som vi tolkar in som grundstereotypen 
skönhetsslaven (Jacobson et al. 2004) då hon utmärkande är mån om sitt yttre. Men när 
hon i nästa scen iklär sig kampsports-kläder samt uppvisar fysisk styrka när hon brottar 
omkull en man (Bilaga 6.1, Bild 5) har vi både fått en traditionell och en banbrytande 
framställning. Om detta är rätt väg att gå är svårt för oss att spekulera i, men det kanske 
är något som andra forskare kan ta i beaktande. Alltså, att försöka komma fram till ett 
ultimat sätt för hur män och kvinnor framställs är ju en bred fråga i sig, men att försöka 
närma sig den typen av svar är lockande. Vi känner att det har varit svårt att komma 
fram till ett intressant och givande svar kring varför stereotyper framställs på ett visst 
sätt. Skulle man till exempel utforma en liknande studie av detta slag, kanske man 
skulle fokusera på enbart ett av könen för att på ett djupare plan förstå hur det 
framställs. Man skulle också kunna utgå från tidigare upplagor av Super Bowl och göra 
en komparativ studie, för att se hur manliga och kvinnliga framställningar utvecklar sig 
över tid. Vad skulle en liknande studie få för resultat om den appliceras på evenemang i 
andra delar av världen? 
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