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Problem:  Efter att ha spenderat tid på att syna reklamer av olika slag slogs vi 

av att en stor del av reklamutbudet idag anspelar på sex och 

flertalet av dessa reklamer innehåller kvinnliga modeller som i stor 

utsträckning objektifieras. De reklamer som vi tyckte tydligast bröt 

mönstret från att objektifiera kvinnan enligt de traditionella 

normerna var de reklamer där idrottstjejer representerade företag 

och produkter. Denna typ av reklamer har enligt oss ökat de 

senaste tio åren och idag är det vanligt att se ett välkänt ansikte på 

en framgångsrik idrottstjej göra reklam för diverse produkter på 

TV.  Det vi fann intressant att undersöka var således att ta reda på 

om idrottstjejernas genomslagkraft i reklam har ökat under de 

senaste tio åren, vilken kvinnoroll de symboliserar i reklam samt 

om användandet av framgångsrika kvinnliga idrottare har påverkat 

den traditionella kvinnobilden i reklam.  

  

Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om och i så fall 

hur svenska idrottskvinnors framgångar och användandet av dem i 

reklam har påverkat den traditionella kvinnobilden i reklam. 

 

Metod:  Vi inledde projektet med en skrivbordsundersökning där vi 

hämtade teorier och artiklar från olika källor inklusive Internet. 

För att komma fram till välgrundade slutsatser har vi valt ett 

kvalitativt angreppssätt bestående av både djupintervjuer och 



ii 

granskning av olika slags reklamfilmer. Undersökningen har 

genomförts i tre olika delar; den första med en mejlintervju till ett 

antal reklammakare, den andra med djupintervjuer tillsammans 

med kvinnliga idrottsprofiler och en egen företagare inom 

reklambranschen. Den sista med vår egen granskning av 6 olika 

reklamfilmer. Vidare har vi även tagit del av hur företag motiverar 

sina samarbeten med idrottskvinnorna. Både genom intervjuerna, 

vår egen granskning och idrottskvinnornas sponsorer kunde vi 

således undersöka fenomenet och dra slutsatser från flera olika 

perspektiv.  

 

 

Slutsats:   Efter en djupgranskning och analys av vår primärdata i form av 

intervjuer och egen granskning har vi kommit fram till att 

idrottskvinnor framställs utifrån deras personlighet och prestation. 

Då idrottskvinnorna symboliserar sunt leverne, självständighet och 

kraft så lockas företag med produkter som kan identifieras med 

dessa egenskaper att använda idrottskvinnor i sin reklam, vilket 

leder till att det är dessa egenskaper som lyfts fram istället för 

traditionellt kvinnliga dito.  

Idrottskvinnorna har blivit mer och mer uppmärksammade i media 

de senaste åren och då deras genomslagskraft ökat påtagligt har 

deras namn fått samma dignitet som ett varumärke. I takt med 

idrottskvinnornas stigande igenkännandefaktor stiger även deras 

marknadsvärde och efterfrågan för att använda dessa kvinnor som 

reklampelare ökar. 

Framställningen, användningen och genomslagskraften av 

idrottskvinnor i reklam tillsammans med det faktum att 

reklammakare är missnöjda över den stereotypiserande reklam 

som produceras, är en av många pusselbitar som kan komma att 

förändra den bild av kvinnan som vi hittills vant oss vid att se i 

reklamens värld. 
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Problem discussion:  After being exposed for a long time to advertising of different 

kinds, it struck us that a large part of today’s advertising alludes to 

sex, as well as a predominant amount of commercials contain 

female models who are clearly objectified and used for the sole 

purpose of drawing attention.   Those commercials, we believe, 

broke the pattern of objectifying women according to the 

traditional ways are those in which female athletes are used to 

represent a company and its products.  This kind of commercials 

has increased in Sweden under the last ten years.  These days it is 

common to see famous, successful, female athletes as 

spokespeople for different kinds of products on TV adds.  Our 

main interest was to research if the impact that female athletes 

have in commercials has increased over the last ten years, which 

female role they stand for, as well as if the use of successful 

female athletes has had an influence over the traditional female 

roles otherwise commonly used in advertising.  

 

Purpose:  The purpose with this thesis is to research if, and in that case, how 

Swedish female athletes’ success and presence in advertising has 

influenced and had an effect over the traditional female image in 

commercials.   
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Methodology: We initiated our project with a literature research in which we 

gathered theories from different sources including the Internet.  

To be able to reach well-grounded conclusions we chose to 

continue our research with a series of qualitative data gathering in 

the form of interviews and reviewing of commercial adds.  This 

research has been divided into three different moments.  The first 

part is a collective common interview done to a number of 

commercial creators from different advertising agencies.  The 

second moment consists of deep interviews with two famous 

Swedish female athletes as well as with a self-employed 

advertising creator. Following is our own review of six different 

commercial adds. Continuing with our research we have even 

studied how sponsoring companies motivate their work together 

with female athletes.  With the help of our interviews, our own 

review of commercials, and through female athlete sponsors we 

were thus able to study this phenomenon and draw conclusions 

from several different points of view. 

 

Conclusions:  After deep research and analysis of our primary data, through 

interviews and our own reviews, we have come to the conclusion 

that female athletes is portrayed according to their personality and 

achievements. Female athletes represent sound, healthy living, 

independence, and strength.  Companies that are interested in their 

products being identified by theses characteristics are drawn to 

using female athletes in their advertising, which as a result leads to 

the highlighting of these characteristics instead of those 

traditionally portrayed by women. 

 Due to the growth of media awareness and attention of female 

athletes over the last few years in Sweden, and that their impact on 

society has increased noticeably, the names and images of many 

female athletes have achieved the same level of distinction of any 

famous trademark.  With the same speed their recognition grows 

so does their market value and their market demand to be used as 

advertising pillars. 

The increasing use of them, the effect they have, and the image 

female athletes represent in advertising, together with the fact that 

advertising creators are unsatisfied with their own creation of 

stereo typified commercials, is but one of the keys that can lead to 

the changing of the female image that we have grown to get used 

to in the world of advertising.
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer främst att bestå av en problemdiskussion som ger läsaren en idé om 

bakgrunden till arbetet. Detta för att läsaren ska få en grundläggande förståelse för 

problemet som arbetet kommer att behandla.  Vidare kommer vi även att redogöra för vårt 

syfte, våra avgränsningar och uppsatsens fortsatta disposition. 

 
1.1 Problemdiskussion 
Upprinnelsen till denna uppsats var att vi hösten-03 såg en intervju i Lilla Sportspegeln på 

SVT1, i vilken programledarna frågade fyra olika pojkar i åldrarna 7-12 år dels vilka 

förebilder de hade och dels vilka de identifierade sig med inom sportvärlden. Samtliga pojkar 

svarade uteslutande att Carolina Klüft var en idol och förebild vilket de, bland annat, 

motiverade med att hon var rolig och duktig. Vi är medvetna om att frågorna låg ganska nära 

det friidrotts-VM som stundade sommaren 2003 där Carolina Klüft tog ett VM-guld och även 

blev den tredje kvinnan i världshistorien som klarade att komma över 7000 poäng i sjukamp. 

Det går heller inte att utesluta det faktum att Carolina Klüft fick en enorm uppmärksamhet i 

olika medier före, under och efter samma VM, vilket givetvis har påverkat pojkarnas svar. Vi 

ansåg dock ändå att det var anmärkningsvärt att samtliga pojkar svarade att de såg upp till en 

kvinna i en värld som kantas av manliga stjärnor och i en kontext som anspelar på kraft, 

personlighet och styrka. 

 

Våra tankegångar om ovanstående fenomen fick oss att börja fundera på om samma avtryck 

även hade satt sig i reklamens värld. Det är inget nytt fenomen att idrottsmän används i 

reklam men hur har det egentligen varit med idrottskvinnor? Går man femton år tillbaka i 

tiden är det väldigt svårt att hitta exempel på svenska idrottskvinnor som har varit ansiktet utåt 

för olika företag. Ungefär vid samma tidsperiod bakåt i tiden sändes det gissningsvis inte 

heller så mycket damidrott på TV, i alla fall inte i jämförelse med manlig dito. På senare tid 

har dock intresset för svensk damidrott fullkomligt exploderat. Givetvis beror detta på en 

kombination av många olika variabler men det är ingen vild gissning att påstå att 

idrottskvinnornas framgångar har bidragit till att påverka detta intresse. Det senaste exemplet 

är fotbollsdamerna som bevakades flitigt av TV 4 under fotbolls VM 2003 i USA där de tog 

hem en åtråvärd silvermedalj. Deras framgångar under turneringen resulterade i att cirka 4 

miljoner tittare såg finalen mot Tyskland. Hade detta scenario verkligen varit möjligt för 

femton år sedan? Om man tar detta skeende och sedan lägger till det fenomen vi uppfattade på 

Lilla sportspegeln (se ovan) kan man lätt dra slutsatsen att svenska idrottskvinnor har fått ett 

större inflytande i det svenska samhället. Men hur ser det då egentligen ut i reklamvärlden? 

Är det så att den svenska idrottskvinnan i takt med sina framgångar inte bara har fått en ökad 

roll som förebild i samhället utan i samma takt även blivit intressant som reklampelare för 
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företag? Och om det är så att idrottskvinnor exponeras allt mer i reklam, hur väljer då 

företagen att framställa dem?  Vad vill företagen egentligen förmedla genom användningen av 

idrottskvinnor? Är det ett budskap som inte kan förmedlas genom en okänd kvinna? 

 

Begreppet reklam innebär enligt (SOU: 1972:7)  att ”påkalla uppmärksamhet” och används i 

sociologisk mening som ett medel för masspåverkan av värderingar och beteende med både 

avsedda och icke avsedda effekter. För att bryta igenom mediebruset och fånga 

konsumenternas uppmärksamhet måste således företagens reklamer sticka ut i mängden. 

Frågan är om det är en av anledningarna till att företagen väljer att använda sig av 

idrottskvinnor i reklamen? Eller är användandet enbart ett sätt att positionera sina produkter ut 

mot målgruppen, med tanke på att modern marknadsföring enligt Keller (1999) handlar om att 

skapa en plats och position i kundens medvetande? 

 

En annan intressant aspekt på samma fenomen är att fråga sig om och hur idrottskvinnornas 

närvaro i reklamen kan komma att förändra bilden av hur kvinnor framställas i densamma. 

Det har genom diverse undersökningar tidigare visat sig att trots stora förändringar vad gäller 

kvinnans roll i samhället (idrottsvärlden ej inräknad) så har reklamen förblivit förhållandevis 

lik. De studier som gjorts av kvinnan i reklamen visar att reklambilderna återspeglar den 

historiskt rådande ordningen. Kvinnor framställs ofta som barnsliga och oseriösa i reklamen 

till exempel genom att de hoppar och dansar. Kvinnan är oftast kortare än mannen i reklamen 

och i de fall hon inte är det är mannen i en underordnad position. Reklamvärldens kvinnor 

gestaltas ofta som drömmande och frånvarande, som om de inte har kontroll över situationen 

vilken de befinner sig i. Mansrollen i reklamen är ofta förvärvsarbetare, auktoritär och aktiv 

medan kvinnan främst är till för att behaga. Reklamen är ofta mer förvrängande kring kvinnor 

än kring män och kvinnan är mer objektifierad. Kvinnan figurerar också mycket sällan i 

formella eller vänskapliga sammanhang utan fungerar mer som en prydnad. Dessutom är 

kvinnor ofta yngre än männens dito och trots att de för länge sedan började arbeta är den 

bilden av kvinnan i reklam ovanlig (Beck-Friis 1992). 

 

 

Om man då tar ovanstående antagande (att kvinnans utvecklade roll i samhället inte, i någon 

större utsträckning, har påverkat den traditionella kvinnobilden i reklam) för sanning är det 

svårt att se faktorer som faktiskt skulle göra det. På senare tid har dock flera svenska 

framgångsrika idrottskvinnor exempelvis Magdalena Forsberg (skidskytte), Kajsa Bergkvist 

(höjdhopp) och Pernilla Wiberg (alpin utförsåkning) börjat dyka upp i olika reklamer som 

varken anspelar på sex eller innehållit typiska kvinnliga stereotyper. Att använda 

idrottskvinnor i reklam kan således ses som en ny trend som verkar vara i uppåtgående. Det 

intressanta är dock inte varför trenden har uppkommit eller om den kommer att hålla i sig utan 
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om och på vilket sätt idrottskvinnofenomenet påverkar reklamvärldens perception av hur 

kvinnor ska framställas i reklam. 

 

Man kan även ställa frågan om närvaron av idrottskvinnor i reklamen påverkar 

kvinnodiskrimineringsproblematiken i densamma? För att förhindra diskriminering av både 

kvinnor och män i reklamutformning har reklambranschen ett eget organ; ERK (Näringslivets 

etiska råd mot könsdiskriminerande reklam). ERK tar emot anmälningar från både 

privatpersoner, organisationer och jämställdhetsombudsmannen om reklam som kan anses 

vara stötande eller diskriminerande ur ett könsperspektiv. Det är dock flera som ifrågasätter 

ERK:s funktion och roll i det hela; mellan åren 1989-2000 har ERK mottagit 2024 

anmälningar och endast 203 av dessa har fått en fällande dom (www.etiskaradet.org/erk.html,  

2003- 12-08). Dessutom verkar det inte som att ERK har någon större inverkan på företagens 

reklamutformning. Tidningen INFO granskade 1998 71 annonsörers yttranden över ERK: s 

anmälningar. Resultatet blev att 51 annonsörer argumenterade emot, medan 7 bad om ursäkt 

och 18 angav att de inte skulle upprepa försyndelsen. Knutsson(1999). 

 

Oavsett vilka förklaringar som ligger bakom nämnda statistik så kan vi ändå konstatera att 

även om antalet fällda fall kanske inte är så många så är antalet anmälda fall desto fler, vilket 

visar på att det finns ett visst missnöje hur vissa företag framställer könsrollerna hos 

allmänheten. Så varför fortsätter då företag att använda sig av sådan reklam? Är det så att 

vissa företag i brist på fler fällda reklamer och strängare böter samt i frånvaron av en 

lagstiftning, fortsätter att göra reklam som fångar konsumenternas uppmärksamhet på 

kvinnans bekostnad?  Eller beror det på att sexiga kvinnor är det som säljer företagens 

produkter bäst? Och viktigast av allt; kan detta komma att förändras i och med idrottskvinnors 

ökade närvaro i reklam? 

 

Även om det har skrivits och forskats mycket kring den traditionella kvinnobilden i reklam 

har vi inte hittat någon publikation som berör vilken påverkan idrottskvinnor kan ha för 

densamma. Bland annat så säger Goffman (1978) att de studier som gjorts av kvinnan i 

reklamen visar att reklambilderna återspeglar den historiskt rådande ordningen. Han tar dock 

ingen hänsyn till idrottskvinnors påverkan överhuvudtaget. Vidare så har exempelvis även 

Eriksson (1998) undersökt hur kvinnor framställs i reklam och kommit fram till att det allt 

som oftast handlar om sexuell anspelning, dock utan idrottskvinnornas inblandning i sina 

slutsatser. Vår förhoppning med denna uppsats är således att vi ska kunna bidra till att fylla 

denna teoretiska lucka.  
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1.2 Avgränsningar 
Vi kommer i vår uppsats koncentrera oss på hur svenska idrottskvinnor framställs i svensk 

reklam. Att undersöka och diskutera samma fenomen ur en internationell synvinkel kommer 

därför att utelämnas. 

 

Fortsättningsvis avser vi heller inte att gå in djupare på hur män framställs i reklam. I de fall 

då mannens framställning i reklamen kommer att beröras är det enbart för jämförelser med 

den kvinnliga framställningen. I övrigt kommer djupgående aspekter av mansframställningen 

i reklam att utelämnas helt. 

 

Vi kommer vidare endast kortfattat att beröra varför företag använder sig av idrottskvinnor i 

sin marknadsföring och vad företagen anser att dessa kvinnor symboliserar. Detta för att vi 

tror att företagens motiv till ovanstående kommer att tillföra en annan dimension i vår 

kommande analys.  

 

Frågan kommer heller inte belysas ur ett konsumentperspektiv. Då vi anser att det inte skulle 

rymmas innanför tidsramarna för detta arbete 

 

Avslutningsvis kommer vi att undvika att beskriva ERK och ERK:s roll vad gäller den 

traditionella kvinnobilden i reklam. ERK:s diskrimineringssynsätt anser vi inte vara av 

intresse då arbetet varken har någon politisk ambition eller som avsikt att agera i 

samhällsdebatten. Vidare anser vi att diskrimineringsproblematiken är alltför komplex för att 

vi på ett trovärdigt sätt ska kunna angripa den utifrån våra forskningsfrågor. Därför väljer vi 

helt att avstå från dessa värderingar.   

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur svenska idrottskvinnor framställs i reklam samt 

att försöka klargöra om och hur användandet har påverkat den traditionella kvinnobilden i 

densamma.  

 

I vår analys har vi således arbetat utifrån följande två forskningsfrågor:  

 

• Hur framställs svenska idrottskvinnor i reklam? 

 

• Har framställningen av svenska idrottskvinnor i reklam någon påverkan för den 

traditionella kvinnobilden i densamma? 
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1.4 Disposition 
Arbetets fortsatta disposition är upplagt på så sätt att vi först i stycket metod kommer att 

behandla frågor som rör säkerställandet av trovärdighet och den informativa kvaliteten i 

arbetet samt hur vi själva har gått tillväga under arbetets gång.  

 

Vidare i teoriavsnittet beskrivs och förklaras begrepp som reklam, könsroller samt 

kvinnoframställning i reklam. I detta avsnitt kommer vi alltså att redogöra för hur vi tolkar 

begrepp och teorier ut relevant litteratur, vilka är centrala för detta arbete och som 

tillsammans med empirin kommer att utgöra grunden för vår analys och hypotesbildning.  

 

Fortsättningsvis i empiridelen kommer vår betoning vara att, på ett överskådligt och tydligt 

sätt, presentera en sammanställning av de svar som kommit av intervjuerna samt att visa hur 

dessa svar förhåller sig till våra forskningsfrågor. Även en presentation av inhämtat material 

rörande samma frågor såsom artiklar och en egen reklamgranskning kommer att äga rum 

under samma rubrik.  

 

Med hjälp av vald litteratur på området, analys av intervjusvar, inhämtad övrig information 

samt våra egna reflektioner och tankar kring det fenomen som vi valt att undersöka, kommer 

vi först att diskutera fenomenet för att sedan presentera de slutsatser vi har kommit fram till 

och som avser försöka svara på eller, i alla fall, belysa vissa delar av de forskningsfrågor som 

vi tidigare har presenterat. Avslutningsvis kommer förslag till vidare forskning att ges. 
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2 Metod 
Metodkapitlet kommer att behandla frågor som berör trovärdigheten i arbetet samt hur vi 

kommer att gå till väga för att säkerställa denna. Vi kommer således att beskriva olika teorier 

på området och hur dessa ska tillämpas i vårt fall.  

 

Metodavsnittets innebörd för en uppsats enligt Backman (1998) är en ingående beskrivning av 

hur vi som författare tänker gå tillväga för att få svar på våra forskningsfrågor och syfte med 

uppsatsen. Resultatet av vår undersökning beror till stor del på vilka mål vi vill uppnå med 

arbetet. Med metod för arbetet avses sättet varpå arbetet utförs. Om en sådan definition av 

metod godtas kan valet av metod för arbetet förefalla vara ett mindre problem än 

teoribildningen. För detta arbetes vidkommande skulle metoden i sådana fall vara intervjuer 

med reklambyråer, idrottskvinnor, en egen undersökning samt skriftlig information hämtad 

från, bland annat litteratur på området, olika hemsidor, branschtidningar och forum på 

Internet. Denna definition är emellertid bristfällig, eftersom den inte anger hur informationen 

har tillämpats, det vill säga, om informationen resulterat i några slutsatser i det enskilda fallet 

eller, i stället, om enskilda faktorer i företagets marknadssituation kan härledas till den 

allmänna informationen. Definitionen anger inte heller om alla informationskällor har samma 

dignitet. Normalt sett är detta inte fallet för ett vetenskapligt verk, eftersom sådana baserar sig 

på olika källor med olika dignitet. Detta gäller även föreliggande arbete. Metoden är ett 

viktigt instrument för läsaren då denne kan se hur författarna har gått till väga samt att kunna 

kontrollera för läsaren att se hur vi som författare har gått tillväga och det skapar ett sätt för 

läsaren att kunna kontrollera och granska arbetet, något som ökar arbetet trovärdighet. 

 

2.1 Metodansats 
Vi har valt att utföra en deduktiv forskningsansats. Deduktion innebär enligt Andersen (1998) 

att existerande teorier prövas mot verkligheten och generella slutsatser dras om enskilda 

händelser. Här ställs krav på bevisföring, att de förutsägelser som görs, också kan verifieras. 

Detta tillvägagångssätt är det mest lämpade då, som i vårt fall, vi skall göra generella 

slutsatser utifrån enskilda undersökningsobjekt och händelser 

 

2.2 Empirisk Undersökningsmetod 
Där finns två huvudmetoder att utföra en undersökning på, den kvantitativa och den 

kvalitativa. Båda undersökningsmetoderna har vissa inskränkningar följt med fördelar och 

nackdelar. De ultimata sättet att genomföra en undersökning på är att använda sig av båda 

metoderna då skulle man uppfylla både bredd och djup inom problemdiskussionen. Enligt 

Andersen (1998) så beror beslutet om vilken metod på, bland annat, undersökningsämnet, hur 
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undersökningsämnet uppfattas och undersökningens syfte. På grund tidsbrist och storleks 

begränsningar är det inte möjligt för oss att utföra båda metoderna. Vi har därför valt att 

endast använda oss av en kvalitativ metod för att uppnå ett så bra resultat som möjligt inom de 

ramar som givits till oss.  

 

Patel och Davidson (1994, sid 12) menar att en kvalitativ undersökning syftar till att 

införskaffa data som inte kan mätas i siffror. Utifrån denna undersökning kan en djupare 

kunskap och förståelse för det aktuella problemet införskaffas. Enlig Andersen H (1994) intar 

författaren vid en kvalitativmetod en mycket mer aktiv roll, här förekommer en 

tvåvägskommunikation mellan respondenten och författarna. Under intervjutillfällena kan den 

intervjuade via mindre strikta frågeställningar svara mer fritt kring ämnet och resonera och 

tala om sin inställning i ämnet. Författare kan också få respondenten att vidareutveckla sitt 

svar om frågan feltolkas eller missförstås. En kvantitativintervju erbjuder även en möjlighet 

för författaren att hämta information om det som inte kan observeras, som tillexempel saker 

som inträffat i det förflutna och sådant som planeras för framtiden. Vid en kvalitativ 

undersökning använder man sig även av ett mindre antal intervjuobjekt då dessa intervjuer är 

mer tidskrävande och mer komplexa än vid en kvantitativ intervju. Andersen H (1994) menar 

dock att nackdelen med metoden är mätbarheten och tillförlitligheten. 

 

2.3 Praktiskt angreppssätt/Utförande 
Vi inledde projektet med en skrivbordsundersökning, där vi hämtade artiklar från diverse 

källor på Internet. Dessa källor har vi bedömt som säkra eftersom de har hämtats från stora 

portaler eller hemsidor. Vad gäller källkritiken, påpekar dock Leth och Thuren (2000) att 

”inga källor kan helgonförklaras”. Leth och Thurens säger även att söka information på 

Internet förutsätter därför både noggrannhet och eftertanke. De menar att det är viktigt att 

studera nätplatserna noga, dra slutsatser och kombinera information från olika håll”. Vi har 

därför beaktat dessa faktorer när vi hämtat de källor och artiklar från Internet som vi har 

använt oss av i arbetet.  

 

Vi har även tagit del av tidigare forskning kring ämnet kvinnoframställning i reklam. Vi 

menar att det är viktigt att ha en god teoretiskgrund att stå på med relevanta teorier, speciellt 

med tanke på att det inte har förekommit någon tidigare forskning kring framställningen av 

idrottskvinnor i reklamen och vilken eventuell inverkan de har på den traditionella 

kvinnobilden i reklam. Vi har medvetet valt att bortse från en del teorier som vi ansett färgats 

av den feministiska livsåskådningen då vi vill försöka att spegla en så objektiv bild som 

möjligt av kvinnoframställnings problematiken. Litteraturen har sökts via bibliotek, databaser, 



8 

Internet samt i relevant litteratur. När erforderlig mängd teori insamlats har denna utvärderats, 

bearbetats och granskats för att bestämma om den har varit relevant för frågeställningen i 

arbetet. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska idrottskvinnor framställs i reklam samt att 

försöka klargöra om och i så fall hur användandet har påverkat den traditionella kvinnobilden 

i densamma. För att kunna svara på vårt syfte har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer i 

form av främst mejlintervjuer där ett intervjuunderlag har skickats ut till olika reklambyråer 

och svar sedan har samlats in. För att sedan kunna analysera svaren av mejlintervjuerna på ett 

så tillförlitligt sätt som möjligt har vi skickat samma frågor till alla, vilket har gjort att samma 

förutsättningar har funnits. Vi har slumpmässigt valt ut de reklammakare vi intervjuat genom 

att skicka ut intervjuunderlaget till ca 80 stycken reklammakare runt om i Sverige. Fördelarna 

med att göra mejlintervjuer är att reklammakarna kan svara på frågorna när de har tid, alla 

svaren behöver inte svaras på en och samma gång, svaren blir mer genomtänkta och vi har 

möjlighet att intervjua fler. 

 

För att både få ett större djup och en mer komplex bild av intervjusvaren med reklammakarna 

valde vi att göra en personlig djupintervju med Lisbeth Murath. Lisbeth har varit aktiv inom 

reklambranschen sedan 1966 och driver egen reklambyrå sedan 1985. Hon har varit 

involverad inom alla reklambranschens sektorer och har därmed en stor erfarenhet. På grund 

av hennes långa erfarenhet har vi kunnat få svar på många frågor om branschen och dess 

utveckling, främst inom områden som berör kvinnor.  

 

Vidare har vi valt att intervjua och ta del av en intervju med kända svenska kvinnliga 

idrottsprofiler. Detta för att få en större inblick i hur och varför idrottskvinnorna framställs 

som de gör i reklam, vad de är beredda att ställa upp på och om de upplever ett ökat intresse 

kring deras person. De personer vi valt att intervjua är personer som har utmärkt sig inom sin 

idrott och skapat intresse kring deras person i media.  

 

Valet av intervjufrågor föll sig ganska naturligt eftersom att vi har undersökt och läst in oss på 

ämnet. Vi anser att frågorna överlag ger ett välgrundat underlag till att kunna besvara vårt 

syfte. När det gäller intervjuformen för reklammakarna har vi haft svårt att ställa 

uppföljningsfrågor men alla frågorna var öppna och respondenten kunde uttrycka sig fritt 

kring frågan och utveckla sina svar. Vi avslutade mejlintervjun med en helt öppen fråga var 

respondenten kunde ta upp sådant som inte intervjun täckte. För att öka tillförlitligheten och 

reliabiliteten har vi skickat samma frågor till alla reklammakare vilket har gjort att alla har 

haft samma fortsättningar. Även vid intervjun med Lisbeth Murath har vi utgått från samma 
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frågeformulär. Frågorna vi ställde till Idrottskvinnorna var anpassade till deras situation och 

följaktligen inte samma som för reklammakarna. En mer utförlig motivering av våra 

intervjufrågor redovisas sist i stycket Teoretiskt ramverk. 

 

Vi har även valt att utföra en granskning av reklamfilmer. Orsaken till att genomföra en egen 

undersökning var främst för att vi för egen del skulle få en större förståelse och inblick i hur 

reklamer framställs. Med hjälp av litteraturen How to Study Television av Selby och Cowdery 

(1995) och Dimbleby och Burtons (1999) Språk är mer än Ord, har vi analyserat sex 

slumpmässigt utvalda reklamfilmer, tre med kvinnliga idrottsprofiler och tre med kvinnliga 

skådespelare. Vi upplever att undersökningen ger en bra och aktuell information till om eller 

på vilket sätt det föreligger en skillnad i framställningen utav idrottskvinnor och den 

traditionella kvinnobilden i reklam. 

 

Vi är även införstådda med att antalet filmer kan tyckas vara alldeles för få, men på grund av 

utrymmes och tidsbegränsning var vi tvungna att välja ett hanterbart antal filmer för analys. 

Ett annat problem är att utbudet av reklamfilmer med dessa svenska kvinnliga idrottsprofiler 

är väldigt begränsat. 

 

Analysen är, enligt många, den svåraste delen i den kvalitativa forskningsprocessen. Enligt 

Backman (1998) sker den huvudsakliga analysen under datainsamlingsmomentet. Under 

denna fas ska författarna komma med en helhetsbild och bakomliggande orsaker till 

problemet. Vi har valt att under arbetets gång skriva ned tankar och tolkningar som dykt upp 

allt eftersom empiri och teori har tillkommit. Vi har även gjort en grov indelning av analysen 

och hur denna bör läggas upp för att underlätta det senare analysarbetet. De tolkningar som vi 

har gjort, bland annat, beror på informationskälla och kön. Detta har skett samtidigt som 

själva observationsmomentet, vilket har lett till en djupare förståelse för problemet. I analysen 

har vi vidare använt både den teori och empiri som insamlats för att belysa våra 

forskningsfrågor och även syftet med arbetet. 

 

Vi har valt att dela upp vår analys i tre teman för att få en klarare bild av problematiken i våra 

forskningsfrågor; Det första temat berör den traditionella kvinnobilden, det andra 

framställningen av idrottskvinnor i reklam och slutligen svenska idrottskvinnors betydelse för 

kvinnobilden i reklam.   
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3 Teoretiskt Ramverk 
I följande avsnitt kommer vi att ta upp teorier som vi anser vara relevant för detta arbete och 

som kan skapa förståelse för fenomenet vi har valt att undersöka. Teorin kommer att inledas 

med en beskrivning av könsroller då vi anser att detta spelar en stor roll vid utformandet av 

kvinnor i reklam. Därefter beskrivs kvinnor, medier och reklam, vilket innebär teorier kring 

reklamen som normsändare, mediemakt och hur kvinnor framställs i reklam. Vi fortsätter med 

teorier som berör utformning och analys av reklam. Vi anser att dessa faktorer är viktiga för 

läsaren att få kunskap i då vi i empiriavsnittet utför en egen undersökning och granskning av 

reklamfilmer.  

 
3.1 Könsroller 
Ordet könsroll definieras i Norstedts svenska ordbok som: "rådande föreställning om hur män 

respektive kvinnor skall bete sig privat eller i samhällslivet".  

 

Kvinnorollen är något som har diskuterats och undersökts i många år, men det är först på 

senare år som det verkligen har kommit i fokus och mansrollen har ställts på sin spets.  
I boken Psychological Foundations of Sport (1984, sid 387 ff) diskuteras könsroller och 

attityder av professor Carol Ann Oglesby. Oglesby menar att redan vid födseln startar den 

socialisering som leder till att män och kvinnor beter sig på olika sätt eftersom barnen tidigt 

får skilda behandlingar av sina föräldrar. Vilket leder till att vi mycket tidigt tillägnar oss en 

köns- eller genusidentitet som är sammansatt av alla de saker som skiljer män ifrån kvinnor i 

vår kultur. Oglesby menar att vi inte får underskatta kraften hos denna genusidentitet eftersom 

den påverkar oss i de överväganden som vi gör. Alltifrån hur vi sitter, står, vilka jobb vi söker, 

hur vi klär oss, hur vi kramas eller uttrycker våra känslor. (Silva et al 1984 sid 387 ff). 

 

Våra könsrollsmönster är alltså enligt Oglesby inte på något sätt biologiskt betingade utan 

inlärda beteenden från vår omgivning. Dessa könsrollsmönster påverkar oss också om och när 

vi ska engagera oss i tillexempel någon idrott, vilken idrott eller aktivitet som vi kan 

identifiera oss med och vilka förebilder eller hjältar och hjältinnor som vi väljer att ha. Gens 

(1999) menar däremot att anledningen till att rosa är flickornas färg och blått är pojkarnas 

samt varför tjejer leker med dockor och inte pojkarna, är enkelt (Gens 1999, sid 1 f). Gens 

(1999) hävdar att pojkar inte leker relationslekar som innebär sociala samband utan leker 

oftare i grupper där maktutövning och konkurrens speglar leken. Flickor leker oftare rollekar 

där kommunikationen är det styrande medan pojkar oftare leker Herre-på-täppan. Gens (1999) 

menar följaktligen att vårat könsrollmönster till viss del är biologiskt betingat och att det är 

under barndomens lekar som uppfattningen om det andra könet grundas.  
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Enligt Wiles et al (1995, sid 35 f) är maskulinitet hur mycket som de maskulina värdena 

överstiger de feminina. En av de stora skillnaderna mellan olika kulturer är och har länge varit 

hur könsrollerna är i respektive kultur, vilket också har betydelse för hur en reklam utformas. 

Visuella bilder av könsroller kan enligt författarna Wiles et al (1995) kategoriseras under 

Hofstedes nationella kulturella dimensioner av maskulinitet, vilket i korta drag betyder graden 

som maskulina värden såsom självhävdelse, prestation, åstadkommande, oberoende och 

manlig dominans överkommer feminina värden såsom exempelvis sympati, service, etcetera. 

Enligt denna undersökning visade det sig att Japan hade den högsta poängen och de 

skandinaviska tillsammans med Nederländerna hade den lägsta poängen. Nämnas bör att 

Sverige hade den allra lägsta (Wiles et al 1995 s 35 f).  

 

Holter (1973 sid 227 ff) menar att massmedia ofta bombarderar oss konsumenter med 

stereotyper för kvinnlighet och manlighet, mestadels för kvinnlighet dock. I en undersökning 

gjord i USA uttryckte en del av de tillfrågade att den dominerande bilden av kvinnan som 

massmedia gav var orealistisk, ytlig och nedvärderande medan andra berömde den 

information som massmedia ger kvinnorna i samhället. Holter (1973) fortsätter genom att 

säga att de rollmodeller som massmedia ger oss kan ha betydelsefulla samband med social 

kontroll som finns inbyggd i könsdifferentiering. De bilder som ges av media är ofta 

förknippade med situationer som människor kan identifiera sig med. Annonser som är 

könsdifferentierade trycker ofta på de belöningar som tillfaller konsumenten om den inhandlar 

varan eller tjänsten och således även förser den med resultatet vid avvikelse från könsrollen. 

Det framgår, enligt Holter, klart och tydligt av reklamer och annonser att för att få framgång 

hos män så måste kvinnan också bry sig om sitt utseende medan det till män visar att kunskap 

och ansträngningar vad gäller utbildning betalar sig i framgång i yrkeslivet (Holter 1973, sid 

227 ff). bok av Harriet Holter som vi har använt oss av är lite äldre, men vi ansåg att 

författaren ändå hade välgrundade och relevanta teorier som kan relateras till dagens situation. 

Vi har dock försökt att ta hänsyn till källans ålder då vi har jämfört den med andra senare 

skrivna källor. Vi är medvetna om att Holter, som vi har använt oss av, är lite äldre än den 

övriga litteraturen på området, men vi ansåg att författaren ändå hade välgrundade och 

relevanta teorier som kan relateras till dagens situation. Vi har dock försökt att ta hänsyn till 

källans ålder då vi har jämfört den med andra senare skrivna källor.  

Då det finns vissa områden som anses vara kvinnliga respektive manliga försöker företagen 

tillverkar produkter som ska ”matcha” de olika områdena. Detta både till färg, form och 

innehåll. Enligt Eriksson, Andrén (1987) är det inget konstigt att i reklamens värld se en man 

ägna sig åt att meka med bilen eller snickra ett bandymål. Det förmedlar en genuin känsla av 

att han är man. Om han sedan ses med en rakhyvel i hand så förstår vi att den rakhyveln är 

för en riktig man. Den rakar snabbt och tight med flera tekniska finesser i rakhuvudet. Hans 

sysslor ger bilden av vem eller vad han är. Han måste vara manlig och eftersträva manliga 
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produkter, då han ju ägnar sig åt manliga sysslor. Parallell kan dras till att se en kvinna utföra 

klassiska manliga sysslor – hon blir då en tveksam kvinna, knappast en riktig kvinna. En 

riktig kvinna ägnar sig däremot åt att arrangera blomsteruppsättningar och tvätta barnens 

kläder. Den som ser henne vet att hon är en riktig kvinna. Om hon sedan syns med en 

rakhyvel i sin hand så vet vi direkt att det här är en rakhyvel speciellt anpassad för en kvinna. 

Den är mild och öm mot huden och lätt att använda. Eriksson, Andrén (1987) 

Eriksson och Andrén (1987) menar alltså att våra sysslor i hemmet är identitetsskapande och 

används för att underlätta för oss i reklamen. Vi ska direkt kunna koppla ihop produkterna 

som säljs med situationer och roller i hemmet. Detta är också ett sätt att bevara de könsroller 

vi har idag, inte att ifrågasätta dem. Författarna menar även att då behovet anses föreligga att 

kvinnor och män behöver olika produkter i sitt dagliga liv så rättfärdigar det i viss mån att 

reklam för sådana produkter riktar sig direkt till sin målgrupp. De tycker däremot att det 

redan bestämda, vem som behöver vad som bör ifrågasättas. Eriksson, Andrén (1987) menar 

att konsumtionsbehovet är skapat av producenterna till produkterna vi konsumerar, men en 

förutsättning för att skapa ett så starkt konsumtionsbehov är just de traditionella könsrollerna. 

Reklammakarna bygger sina filmer och affischer på dessa och förstärker på så sätt behovet 

av mer produkter som bekräftar våra roller som riktiga män och riktiga kvinnor.  

 

3.2 Hur framställs kvinnan i reklam? 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur användandet av svenska 

idrottskvinnor har påverkat den traditionella kvinnobilden i reklam, anser vi det vara 

nödvändigt att ta reda på, via tidigare forskning, hur kvinnan verkligen framställs i reklamen. 

 
Feministisk forskning, eller kvinnoforskning har under de senaste årtiondena flyttat in i den 

akademiska världen. Holmberg och Lindholm, (1991, sid 213-214) menar att 

utgångspunkterna har varit att ojämlikhet existerar i vårt samhälle, samt att män haft monopol 

på att definiera verkligheten. En annan central punkt i forskningen har varit att vetenskapen 

precis som den sociala verkligheten inte är könsneutral. Istället har uppfattningen att kvinnans 

underordning är en naturlig följd av det biologiska könet genomsyrat vetenskapsteorin. 

Författarna menar således att kritiken mot samhället och mot vetenskapen hör därför samman.  

Fortsättningsvis menar Holmberg och Lindholm att den feministiska forskningen under en 

längre tid har skiljt sig mellan biologiskt och socialt kön (genus). Dels på grund av att man 

vill undvika en biologisk förklaring av maktförhållanden, och dels då man vill betona att 

uppfattningen om könen beror på sociala och historiska förhållanden. 
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Den bild av kvinnan, och den definitionen av kvinnlighet, som media visar upp har varit 

föremål för kritik från feministiskt håll ända sedan den feministiska forskningen blev en del 

av kommunikations- och medieforskningen. Den feministiska medieforskningen har visat att 

definitionen av femininitet i media är underlägsenhet, tillgänglighet och tillmötesgående. 

Vägen till självuppfyllelse för kvinnor är konsumtion. Den feministiska medieforskningens 

påstående att media visar upp en förvriden kvinnobild är enligt van Zoonen (1994, sid 30 ff) 

problematiskt.Van Zoonen menar att en förkastning av den bild av kvinnlighet som visas upp 

i media förutsätter att det finnas en annan, sann, bild av kvinnan. 

Då vi inte har någon politisk ambition med detta arbete och då vi vill försöka behålla vår 

objektivitet i ämnet, har vi vidare i arbetet valt att utesluta källor vilka vi upplevt genomsyrats 

av den feministiska livsåskådningen.  

Erving Goffman (1978) som skrivit om reklam och könsroller i ”Gender advertisments”, 

ansåg att reklamen förstärker de traditionella könsrollerna och överdriver dessa för att göra de 

mer lättigenkännliga. Män och kvinnor går ofta in i roller i reklamen som Goffman (1978) 

menar är jämförbara med rollen i föräldra-barn relationen. Mannen tar på sig rollen som 

förälder och kvinnan tar på sig rollen som barn. De studier som gjorts av kvinnan i reklamen 

visar att reklambilderna återspeglar den historiskt rådande ordningen. Men Goffman (1978) 

menar att reklamen är en bidragande faktor till att denna ordning upprätthålls och förstärks. 

Enligt Goffman (1978) framställs kvinnor ofta som barnsliga och oseriösa i reklamen till 

exempel genom att de hoppar och dansar. Kvinnan är oftast kortare än mannen i reklamen och 

i de fall hon inte är det är mannen i en underordnad position. Reklamvärldens kvinna gestaltas 

ofta som drömmande och frånvarande, som om de inte har kontroll över situationen som de 

befinner sig i. Hon framställs i högre grad leende eller skrattande än mannen. Goffman menar 

att ett leende förmedlar underlägsenhet. Detta kan hänga samman med det resultat som 

samtalsforskningen fann, nämligen att personer med lägre status skrattar mer under ett samtal 

med en person med högre status. Hon menar vidare att detta kan tolkas som ett tecken på 

kvinnors jämförelsevis låga status och maktlöshet. Bilderna talar om, inte bara för vuxna utan 

också för barn vilka relationer som råder mellan män och kvinnor och hur våra roller ser ut. 

Att kvinnor främst förekommer i reklam för hygienartiklar och kosmetika och att det är dessa 

reklamer som anspelar på sexualitet i högst utsträckning är ingen nyhet enligt Inga-Britt 

Törnell (2003), fd JämO. I Tv-reklam visas kvinnan ofta i en hemmiljö där hon tar hand om 

sitt hem och sitt utseende. Törnell menar att kvinnliga modeller i reklamer blir allt naknare 

och anspelningarna på sex blir allt grövre.  

 

Studierna kring reklamens framställning av genus visar enligt Edström och Jacobson (1994, 

sid 7 ff) att de avbildade kvinnornas och männens ålder är en av de egenskaper där skillnader 
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dem emellan framträtt tydligast. Även om reklam överlag föredragit unga människor visar 

olika undersökningar att ungdom främst har förknippats med femininitet. Detta förklaras med 

att ungdomlighet utgör en av grundstenarna i det traditionella kvinnoidealet. Vilket Edström 

och Jacobson (1994) menar symboliserar oskuldsfullhet, naivitet samt vilja att underkasta sig 

den mer erfarne mannen och motsvarar de krav på fruktbarhet och reproduktion som 

kvinnorollen inbegriper. 

Det har även genom diverse undersökningar visat sig att trots stora förändringar vad gäller 

kvinnans roll i samhället så har reklamen förblivit förhållandevis sig lik. Mannen är, enligt 

Beck-Friis (1992), ofta förvärvsarbetare, auktoritär och aktiva medan kvinnan främst är till för 

att behaga. I reklamen är de ofta ensamma, drömmande och de vårdar inte sällan sin kropp. 

Dessutom menar även Beck-Friis (1992) att kvinnorna ofta är yngre än männens dito och trots 

att de för länge sedan började arbeta är den bilden av kvinnan i reklam ovanlig. Reklamen 

framställer kvinnor och män som helt olika där kvinnans liv framställs som mer ensidigt, 

fattigt och mindre kreativt. Slutsatser som kan dras är att reklamer inte återspeglar 

verkligheten utan skapar och säljer sin egen ideologi kring mänskliga situationer. Reklamen är 

ofta mer förvrängande kring kvinnor än kring män och kvinnan är mer objektifierad. Kvinnan 

figurerar också mycket sällan i formella eller vänskapliga sammanhang utan fungerar mer 

som en prydnad. Enligt Beck-Friis så drogs slutsatsen, efter en genomförd undersökning i 

Norge, att det finns två kvinnotyper där den ena är inåtvänd och egocentrisk medan den andra 

är praktisk och utåtriktad. Kvinnor framställdes oftast som husmödrar eller mammor och 

avbildas ofta i intima och privata annonser för produkter för personligt bruk och vänder sig 

mer direkt till läsarna.  

Skillnaden mellan könen blir även tydlig vid reklam som innehåller fritidsaktiviteter. Enligt  

Eriksson och Andrén (1987) finns det två sorters fritidsaktiviteter. De är välfärdsinriktad 

fritid och välbefinnandeinriktad fritid. Det första är fritid med målet att förbättra eller 

förstärka något som utövaren redan har. Alltså att genom olika sysslor, t ex joggning, 

förstärka den, i det här fallet, kondition utövaren har. Det andra är fritid vars mål är 

välbefinnande. Alltså att ägna sig åt saker som upplevs roliga och stimulerande, utan 

baktanke att förbättra eller förändra.  

Ett exempel som Eriksson och Andrén (1987) nämner är skillnaden i framställning av könen 

i reklam som innehåller fritids sysselsättningar med olika mål är att: Kvinnorna simmar i 

reklamen för Kelloggs flingor för att behålla figuren, männen som klättrar i berg i AMF:s 

avtalspension gör det för att det är roligt. 

Ekman (1998, sid 93-94) skriver att reklamen riktas oftast män till män och kvinnor till 

kvinnor. Tanken bakom en sexig intvålad kvinna i en dusch är enligt Ekman (1998) inte att 
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män ska köpa den hygienprodukt som marknadsförs, utan att kvinnor ska göra det. Fenomenet 

i sig kallas ”spegling” och går ut på att den tilltänkta konsumenten i så stor utsträckning ska 

känna igen sig i/vilja vara den person som marknadsför produkten att hon springer raka vägen 

till affären och hystar upp plånboken. 

 

Speglingshypotesen innebär att reklam speglar det omgivande samhället. Speglingshypotesen 

innebär vidare, enligt Nowak och Andrén (1981, sid 12 ff) att reklamen är en passiv aktör i 

samhället och förändrar inte detta utan ger mer en återspegling av det existerande. Reklamen 

är en isolerad händelse enligt denna hypotes, vilket innebär att den enbart förser oss med 

bilder av huvuddragen i samhället. En företeelse strävar inte efter att förändra samhället. 

Speglingshypotesen kan också innebära att reklam fungerar som en bild av verkligheten, 

vilket gör att man kan använda sig av reklamen som en källa för att studera samhället. Det 

hävdas ju dock att reklamen ger en missvisande bild av samhället och i och med att detta är 

systematiskt kan speglingshypotesen fortfarande ha ett värde. En ökad företeelse i samhället 

betyder ofta att den visas allt oftare även i reklamen, men det kan också vara vice versa, att 

något som är ovanligt i samhället gör det mer attraktivt och därmed mer förekommande i 

reklamen.  

 

Nowak och Andrén (1981) menar följaktligen att konsekvenserna av kvinnobilden i reklam 

därför kan genom spegeleffekten resultera i att kvinnor medvetet eller omedvetet uppfattar sig 

som mindre vetande i jämförelse med männen samt som sexuella objekt. Nowak och Andrén 

skrev denna bok 1981, men den är fortfarande aktuell och är citerad i flertalet källor som vi 

har hittat, därför har vi valt att använda boken trots dess ålder.  

 

Edström & Jacobson (1994, sid 40) beskriver mediebruset i stort som ”ett kulturellt 

genuskontrakt som återskapar och bekräftar isärhållandet mellan könen med mannen som 

norm”. Edström och Jacobsen (1994) menar att manligt och kvinnligt blir varandras motsatser 

i mediernas värld eftersom mediebrusets dramaturgi bygger på motsats och kontrast. Om en 

person är kvinna gör hon en speciell sak på en speciell plats och därmed är hon en speciell 

sort, nämligen kvinna. I denna ordning skiljs mannen ut som norm. 

 

Litteraturen verkar överens om att reklamen och medier använder stereotyper för att förenkla 

och avbilda den gemene människan. En stereotyp kan, enligt Edström och Jacobsson (1994, 

sid 7 ff) definieras som en starkt förenklad bild av något som till stor del har införlivats i ett 

stort antal människor. Reklam hårdrar ofta stereotyper för att nå fram till den stora massan 

och därför kan också resultatet bli fördomsfullt. Stereotyper hänger ofta samman med 

förutfattade meningar och sådana skildringar av kvinnor tycks i större utsträckning förneka 

kvinnors värde och överdriva männens värde. Stereotyper är, enligt André Michel (1994) 
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också i allmänhet ett resultat av diskriminering och används som en ursäkt för att kunna 

kvarhålla dessa grupper i en underordnad roll. Edström och Jacobson (1994) påpekar att 

mönstret för manliga stereotyper inte är lika tydligt då stereotyperna ofta är högt värderade i 

samhället. 

3.3 Reklam                                                                                            
Då syftet med uppsatsen är att ta reda på om användandet av idrottskvinnor i reklam har 

påverkat den traditionella kvinnobilden i densamma. Går vi över till att förklara kortfattat om 

varumärkets innebörd, reklamens utformning, syfte, påverkan samt hur företagen 

kommunicerar sina budskap genom reklam. Vi anser att det är viktiga faktorer för att öka 

förståelsen i hur och varför kvinnor framställs som de gör i reklamen. Ordet reklam kommer 

från latinets ord “reclamare” som betyder att ropa.  Fritt översatt betyder ordet ”påkalla 

uppmärksamhet”.  Idag förknippas reklam med olika former av massmedia och 

masskommunikation. SOU (1972:7 s. 19-22) 
 

I statens offentliga utredningar står det att reklam används i sociologisk mening som ett medel 

för masspåverkan av värderingar och beteende med både avsedda och icke avsedda effekter. 

Detta refererar till processen där människor påverkar varandra. Påverkan kan ske i många 

former; direkt tvång, hot, skrämsel, suggestion, påbud, löften, rekommendationer osv. medan 

reklam använder sig av påverkan i positiva former som löften, rekommendationer och beröm. 

Vidare menar SOU (1972) att fördelarna med att använda reklam är att företagen kan leverera 

samma meddelande, pålitligt, snabbt och effektivt ut till potentiella kunder.  

De effekter som önskas av reklam är att:       

- väcka och uppehålla uppmärksamhet samt att ge en positiv bild av en produkt, tjänst 

eller ett bolag    

- utveckla ett behov till en produkt eller tjänst 

- övertyga kunder att produkten eller tjänsten är det bästa valet 

- lansera evenemang    

3.3.1 Varumärke                                                                                           
Genom att kortfattat förklara varumärkets innebörd och betydelse för företagen, menar vi att 

det kommer att bidra till en djupare förståelse kring företagens och reklammakarnas 

reklamframställnings problematik. 

Historiskt har det alltid varit viktigt att kunna särskilja den egna produkten från 

konkurrenternas. Sedan tusentals år tillbaka har man använt tecken och symboler för att fylla 

den åtskiljande funktionen. Enligt Murphy John m fl (1990) har varumärkets betydelse idag 

ökat eftersom man har en betydligt högre spridning på varorna: Marknaderna är större och 
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produkterna fler. Varumärket fungerar också som en förmedlande länk mellan tillverkare, 

grossister, återförsäljare och konsumenter. Wiclander (1990) menar att varumärket skapar 

identifikation; man kan säga att varumärket ger en produkt dess ansikte, det blir ett slags ID-

kort, som legitimerar produkten på marknaden. Ett välskött varumärke kan skapa mycket 

stark märkespreferens bland köparna. Det innebär trogna kunder, som föredrar ett visst märke 

framför andra och ger därmed företaget en viktig konkurrensfördel. I många fall får 

varumärket ett egenvärde. Det blir inte bara en symbol för produkten utan något mycket mer. 

Wiclander (1990) menar att varumärket utgör en stor del av företaget, idag värderar man 

varumärket som en enskild post vid t ex försäljningen av ett företag. Många gånger genererar 

Varumärket ofta högre vinster än andra resurser i ett företag, vid en försäljning. 

 

Varumärket utgör även en strategisk tillgång eftersom det identifierar produkten. Företaget 

kan med hjälp av ett varumärke skapa förutsättningar för återkommande köp och därmed 

märkeslojalitet. Mats Urde med flera (1990) har utvecklat en modell, märkespyramiden, som 

visar hur produkt, positionering och varumärke bör balanseras gentemot målgruppen för att 

man ska uppnå de bästa effekterna. Produkten är oftast utgångspunkten, men eftersom utbudet 

är stort räcker i regel inte produktens funktionella värde som säljargument. Det bör därför 

erbjudas ett mervärde jämte produkten, vilket skapas genom positioneringen. Varumärket står 

enligt Urde (1990) för kontinuiteten vad gäller produkter och positionering och har därmed en 

kvalitetsfunktion: Kunden vet vad den köper, och ska kunna få samma kvalitet igen.  

 

3.3.2 Symbolisk konsumtion 

I alla människor finns det en biologiskt rotad drift efter att äga saker. Kläder, böcker, bilar, 

hus, smycken etcetera. Ofta så får man en märklig relation till dessa fysiska ting. De betyder 

något för en. Prylarna, tingen, blir en del av ens identitet. Belk BW (1988) menar att genom 

att äga saker kommunicerar man till sin omvärld – ”så här är jag”. Ägodelen blir således en 

förlängning av jaget. Han menar att det är lätt att skapa sig en bild av någon genom dennes 

ägodelar till exempel genom vilken bil de kör. Givetvis säger inte det här allt om personen, 

men samtidigt ger ägodelarna tydliga signaler om hur personen vill att omvärlden skall 

uppfatta honom eller henne. Det här innebär att konsumtionen har en viktig funktion för 

individens identitet. Genom att konsumera på ett visst sätt bygger och formar individen en del 

av sin identitet menar Belk.  

 

Varumärken har en viktig funktion för den symboliska konsumtionen. Aaker (1995) säger att 

alla varumärken ger associationer till något, förutsatt att man känner igen varumärket. 

Associationerna kan vara förknippade med produktens eller tjänstens funktion. Men de flesta 

varumärken ger associationer som går utöver detta, vilket många företag är väl medvetna om 

och därför arbetar aktivt med att lansera sina produkter på ett sätt som ska leda tankarna till 
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något större än själva produkten. Ett exempel på ett företag som kan sägas följa Aakers (1995) 

förkunnelse och som även använder sig av kvinnliga idrottsstjärnor i sin marknadsföring 

(vilket är extra intressant i vårat fall), är Wasa knäckebröd. De har bland annat ett samarbete 

med Kajsa Bergqvist om vilket de uttalar sig på följande sätt; 

 

”Samarbetet med Kajsa stämmer väl överens med de värderingar företaget önskar 

kommunicera – en sund och välbalanserad livsstil både till kropp och själ. Syftet är att inte 

enbart fokusera på idrottsliga prestationer utan även lyfta fram vikten av balans i livet. 

Tillsammans med pay-offen Du blir vad du äter blir Kajsa därmed en av två viktiga 

byggstenar i marknadsföringen av varumärket Wasa.”  (www.wasa.com 2004-01-04) 

 

Härom blir det tydligt att Wasa vill skapa associationer som går utanför gränserna för den 

fysiska produkten. Genom att inhandla Wasas produkter ska konsumenterna inte bara tänka på 

ett gott knäckebröd eller en god frukost utan även få känslan av hälsomedvetenhet och balans 

i livet. Enligt Keller (1999) är det precis det som den symboliska konsumtionen handlar om, 

att ta till sig dessa betydelser. Han menar att det är så man uttrycker sin identitet och sociala 

tillhörighet. 

 

Modern marknadsföring handlar också om att skapa en plats, en position i kundens 

medvetande. En plats för produkten man säljer eller för hela företaget.  

 

Ju mer intresserad en person är av en företeelse desto högre preferens får den hos densamma. 

Motsatsen gäller också; för sådant som är mer eller mindre ointressant nöjer man sig med 

mycket grova och förenklade kategorier. I enlighet med Kotler (2000) klassar människor 

produkter och märken i olika kategorier antingen företaget vill det eller inte. Kotler (2000) 

menar att positionering innebär att marknadsföraren försöker styra denna process genom att 

boka plats i målgruppens medvetande och skapa åtminstone en liten bit ”mindshare”. Genom 

att ett företag positionerar sig kommunicerar de sina fördelar till dess potentiella kunder. 

Fördelarna ska motivera målgruppen till inköp av produkten och samtidigt bidra med att 

särskilja företaget från konkurrenterna. Därmed skapas en unik position i kundens 

medvetande som gör att kunden kan särskilja företaget från konkurrenter. 

 

3.4 Reklamens utformning och påverkan 
I anslutning till Kotler (1999, sid 498 ff) skulle man kunna beskriva ett antal viktiga faktorer 

som spelar in när ett företag beslutar sig för att genomföra en reklam. Först och främst ska ett 
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mål fastställas, vilka bör vara baserade på beslut rörande målgrupp, positionering och 

marknadsföringsmix. Ofta kan en reklam kategoriseras som antingen en informativ, en 

övertalande eller en påminnande reklam. När målet med reklamen väl är satt bör en 

reklambudget göras, vilket beror bland annat på produktens livscykel, marknadsandel, 

konkurrens, reklamfrekvens och differentiering. Reklamstrategin påverkas förutom av 

budskapet även av media. Dessa två hör samman och beslut kan inte göras oberoende av 

varandra. Budskapet måste vara planerat, uppfinningsrikt, underhållande och måste även 

tillföra något till konsumenten. Om reklamen ska bli effektiv så gäller det även att tänka 

igenom hur budskapet sägs och inte bara vad som sägs. Det finns enligt Kotler (1999) olika 

utförandestilar, exempelvis vardagssituation, livsstil eller fantasi. Att sedan välja media för 

det valda budskapet, vilket handlar om att välja frekvens, räckvidd och genomslagskraft, är 

inte det enklaste.  

 

Enligt Ogilvy (1985) är det viktigt att reklammakaren finner något som konsumenten 

associerar med det som önskas. Är det en bild på en vacker kvinna kanske reklammakaren 

eller företaget vill att konsumenten ska bli glad, är det däremot en bild på en död säl kanske 

det är tänkt att konsumenten ska bli förargad eller eftertänksam. Det är, enligt Ogilvy (1985), 

viktigt för en reklammakare att redan i ett tidigt stadium lära sig produkten och konkurrenters 

reklamer och annonser. Därefter är det viktigt att göra konsumentundersökningar för att få 

reda på vad konsumenter anser om företaget och produkten. Varför en reklam är framgångsrik 

är ju svårt att avgöra, men det har enligt Ogilvy (1985) att göra med att reklamen är unik, 

införlivad i reklamstrategin och att den kan användas under en längre period. 

 

Enligt Gustafsson och Rennemark (1994, sid 50 ff) är de grundläggande kraven på en bra 

reklam att den finns i rätt media, repetitiv, anpassad till situationen, mottagarorienterad, 

slagkraft och koncentrerad. Författarna anger samma viktiga steg innan man utformar en 

reklam som Ogilvy (1985), men trycker lite mer på vikten av konkurrentanalysen och resurser 

och tid, vilket kan vara väl så viktigt för en framgångsrik reklam. 

 

En reklam har bara ett fåtal sekunder på sig att fånga betraktarens uppmärksamhet, vilket gör 

det viktigt att utforma reklamen på ett bra och iögonfallande sätt. Exempelvis är andelen 

tidningsläsare som uppmärksammar en annons ungefär 40 procent och av dessa läser cirka 70 

procent rubriken och 20 till 30 procent texten. Bildens funktion är att stoppa läsaren och göra 

denne mottaglig för information. Bilder har enligt Gustafsson och Rennemark (1994) en unik 

förmåga och genomslagskraft och det vore en skam att inte utnyttja detta i sin reklam. Vår 

människohjärna tänker, minns, berättar och påverkas av bilder och de allra flesta 

framgångsrika kampanjer bygger ofta på en stark bild, menar Gustafsson och Rennemark 

(1994). 
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3.5 Reklamens makt 
För att kunna förstå hur det kommer sig att reklam utformas som den gör är det också av vikt 

att förstå sambandet och samspelet mellan annonsörer och reklambyråerna. Enligt Lindh 

(1988, sid 14 ff), författare av boken Mediekunskap, är de två huvudaktörerna på marknaden 

dels annonsörerna som betalar för alla tjänster samt de medier som levererar utrymmet. 

Givetvis finns även reklambyråer som fungerar som annonsörernas kommunikativa konsulter 

och är även de som utformar budskapet/reklamen. I enlighet med Lindh (1988) har 

annonsörerna ofta en djup och frekvent kontakt med sina reklambyråer. Den mesta av den 

reklam som görs i Sverige produceras av reklambyråer, vilka kan vara antingen 

produktionsinriktade eller konsultinriktade. Gustafsson och Rennemark (1990, sid 20) 

beskriver att en produktionsinriktad byrå har en organisation som passar snabba och effektiva 

beslut. De marknadstaktiska besluten överlåtes åt kunden och byrån koncentrerar sig på att 

göra just reklam. Den konsultinriktade byrån hjälper istället kunden genom hela processen. 

 
Weibull och Hadenius (1999, sid 440 ff) ger en bra beskrivning över pengars betydelse inom 

branschen. De menar att reklammarknadens roll påverkas av hur stor ekonomisk påverkan 

reklamen har för olika medier. Finansieringen av mediesystemet sker framförallt från avgifter 

från enskilda användare (prenumerationsavgifter etcetera), reklam och bidrag från sponsorer 

(annonser och reklam) samt offentliga medel (statliga presstödet etcetera). I de stora medierna 

såsom radio, TV och press kommer drygt hälften av intäkterna från reklam, knappt hälften 

från publikavgifter och ungefär fem procent från offentliga stöd. Reklamen spelar således en 

stor roll för utvecklingen av dessa medier. Reklamen är också något som expanderar kraftigt 

och har fortsatt att göra så på senare tid. En av anledningarna till att reklammarknaden ökar 

är, enligt Weibull och Hadenius (1999), samhällets förändrade karaktär då den ökade 

medialiseringen gäller förutom politik och samhälle även näringslivet. Ytterligare faktorer 

som ligger bakom reklamens expansion är medierna har blivit bättre på att bearbeta 

reklammarknaden och exponera reklamen, att vissa kanaler har börjat definiera sig som 

reklammedier, samt politiska beslut. Det är enligt författarna av boken Massmedier att 

reklamen har fått en allt mer betydande roll i samhället och för mediernas utveckling. 

 

3.6 Tv-reklam som medium 
Då vi avgränsat oss till svensk reklam och genomfört våran undersökning med hjälp av 

svensk TV reklam menar vi att det kan vara av intresse att ta reda på hur reklamen har sett ut i 

Sverige och vad som skiljer TV reklam från annan reklam.   

 

Hadenius och Weibull (1997 s 182 f) ger en bra beskrivning i deras utgåva av Press, radio 

och TV i förvandling, Sveriges TV reklammarknad.  De menar att TV-reklam i Sverige är ett 

relativt nytt fenomen. Och att satellittekniken och kabelutbyggnaden skapade helt nya 
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förutsättningar för den nationella televisionen. För Sveriges del innebar det att vi fick tillgång 

till den Londonbaserade TV3 och därmed var Sveriges Televisions monopol bruten. Detta 

blev upptakten till en förnyad reklamfinansiering, privatägd TV i Sverige. TV3 sände reklam 

och det var enligt den dåvarande kabellagen inte tillåtet att sända reklam riktad till svenska 

hushåll. Problemet var att TV3 sände via Astrasystemet som inte bestod av kommunikations- 

utan medeleffektsatelliter, och det rådde en viss oklarhet om det var i strid med internationella 

överenskommelser att förbjuda TV-sändningar från sådana. Regeringen valde dock att tillåta 

kanalen. TV3 blev till en början en framgång. Omkring 1990 kunde en tredjedel av hushållen 

se den nya kanalen. Reklamfilmerna hade nu gjort sin entré i en stor del av det svenska 

folkhemmet. Hadenius och Weibull (1997) 

 

Hirdman (1996, sid 12) menar att Tv-reklam som genre skiljer sig från andra reklammedier på 

två viktiga punkter: 

 

• Publikinriktningen; Om man ser veckopress som exempel vet annonsörerna vilken publik 

de når och reklamen kan således anpassas efter målgruppen. TV-reklamens publik är något 

mer svårdefinierad. Den är större och inte lika homogen. En viss målgruppsanpassning kan 

dock göras genom att titta på tid, kanal osv. 

 

• Mediets form; TV-reklam innehåller både rörliga bilder och ljud som på en mycket 

begränsad tid levererar ett budskap om produkten som skall lanseras. 

Det är just tidsbegränsningen som gör att TV-reklam som kommunikationsform anses vara 

mer övertydlig än annan reklam. Då en speciell betydelse skall överföras inom ramen av 

några sekunder använder reklammakarna sig ofta av tydliga symboler som är starkt 

framträdande och som stora delar av befolkningen i en kultur snabbt kan koda av. 

3.6.1 Kommersiell realism 

TV reklamens bildspråk har en stor betydelse för dess tolkning. Då detta ämne har lett till 

många diskussioner kring hur kvinnan framställs i reklam har vi valt att kort beskriva 

bildspråket som fenomen i Tv reklam för att sedan gå över till att beskriva den visuella, 

verbala och icke verbala kommunikationen i reklam. Vi anser att dessa faktorer är viktiga för 

att öka förståelsen för hur kvinnor framställs i reklam. 

 

För att beskriva reklamvärldens bildspråk använder Goffman (1978) begreppet ”kommersiell 

realism”. Detta begrepp används i de situationer där åskådaren medvetet engageras i en 

uppdiktad värld som om den vore verklig. Detta fenomen kan liknas vid en teater. Även om 

reklam inte kan representera beteenden i verkligheten så kan man se att reklambilder ofta 

visar en för oss bekant miljö som vi kan lokalisera oss i. Vi kan i bilderna snabbt se vad som 

kommer att hända eller vad vi förväntar oss ska hända. Bilder i en reklam kan ses som scener 
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som antingen är verkliga eller overkliga för oss. Den scen som möter oss i reklamen är 

förståliga för oss för den berättar något som vi känner igen oss i, en simulerad bit av livet. 

Goffman (1978) menar att förmågan hos reklammakarna att använda modeller och objekt för 

att skapa en, för oss verklig, scen är inte bara möjlig genom teknologi. Det är också på grund 

av institutionaliserade sociala arrangemang och ordningar i det sociala livet som den skapade 

scenen av verkligheten får mening och betydelse för oss. En rörlig bildfrekvens t ex är i sig 

en ritualisering av sociala ideal. Goffmans studier i Gender Advertisement (1978) bygger på 

stillbildsannonser men resonemanget om kommersiell realism kan ändå användas på 

reklamfilm då den är mer utvecklad än sillbilder. Reklamfilm med rörelse och ljud kan 

förstärka realismen. 

 

TV-reklam innehåller en kombination av rörliga bilder och ljud vilket enligt Jhally S (1990, 

sid 150 ff) innebär att den har en starkare retorisk form än t ex stillbildsreklam. Författaren 

menar att utvecklingen av reklamfilmens form har gått mot en ökad användning av så kallade 

vinjett commercials. Under femtiotalet arbetade man i USA med en form som likar dagens 

såpoperor. Alla scener matchade varandra och man använde musik för att signalera en ny scen 

och människor som talade om produkten. Sextio- och sjuttiotalet präglades av experiment 

med TV-reklamen och på åttiotalet var den nya tekniken vinjettreklam. Denna form utmärktes 

enligt Jhally (1990) av en mer klassisk filmteknik. Dialogen är underordnad bilden och stilen 

förstärker det visuella. Det viktigaste med denna form är att den tillåter att så mycket 

information som möjligt kan tas med. Denna form utvecklades ytterligare när reklamspottarna 

minskade från sextio till trettio sekunder. 

 

Hirdman (1996, sid 13) beskriver i TV reklam i Sverige att man i jakten på att hinna få med så 

mycket information som möjligt används mer och mer en så kallad övertoning för 

bildövergångar, där en bild övergår i en annan. Effekten leder till en dubbelexponering där två 

eller flera handlingar kan pågå parallellt. Med hjälp av en serie övertoningar kan man få 

upplevelsen av reklamen att kännas längre. 

 

3.6.2 Det visuella och verbala 

Hirdman (1996) beskriver vidare att TV-reklamen arbetar med en mängd olika 

kommunikativa uttryck; rörelse, ljud och berättelser i en extremt kompakt form. Bilderna som 

vävs in i reklamens budskap är anpassade efter en mängd olika referenser som kan vara 

lånade från litteraturen, filmen värld, televisionen och historien. 

Rösten vi hör, det auditiva, har ofta den största auktoriteten då det är den som förklarar för oss 

vad vi ser. Hirdman (1996) menar att det ofta finns en spänning mellan den auditiva rösten 

och bilderna vi ser. När en non-diegetisk röst finns till bilderna, det vill säga den röst som vi 

hör tillhör en person som inte syns i bild, intar denna ofta rollen som den allvetande. Vilket 



23 

kallas för voice-over. Till rösten visualiseras det som sägs och detta innebär att rösten styr den 

visuella narrativiteten. Historien eller berättelsen kan enligt Hirdman(1996) på så sett 

kontrolleras av den som talar, det visuella styrs av det verbala. Med det får den osynliga 

rösten positionen som ”the voice of God”  

 

3.6.3 Icke verbal kommunikation 

Dimbleby och Burton (1995) förklarar innebörden av icke verbal kommunikation som de 

tecken som används i samband med ord. De menar att vi kan påverka innebörden av vad vi 

säger dels genom att använda våra kroppar på olika sätt, dels genom sättet att klä sig samt 

sättet vi väljer att uttala de ord som ens tal består av. Dessa tecken avslöjar mycket om 

känslor och attityder gentemot andra människor.  Inom reklam är den icke verbala 

kommunikationen lika viktigt som den verbala kommunikationen.  Det förstärker vad som 

sägs och i många fall kan det bidra till en djupare förståelse och trovärdighet. Vi kan genom 

icke verbal kommunikation även utförligare beskriva något som håller på att sägas och även 

ändra betydelsen av vad som sagts.  Till exempel ett leende på läpparna kan innebära att ett 

fördömande inte är allvarligt menat. Dimbleby och Burton (1995) delar in de icke verbala 

tecknen i tre huvudkategorier: Kroppsspråk, paraspråk och klädstil. 

 

Kroppsspråk 

Kroppsspråket avslöjar en hel del om människors känslor, attityder och avsikter.  Inom reklam 

och film är skådespelare väl medvetna om sitt kroppsspråk. Författarna menar att skådespelare 

använder sig av ickeverbala uttryck för att ge publiken en illusion av att de verkligen är den 

rollperson de spelar. Vanligtvis använder vi oss av många olika gester och tecken när vi talar 

till någon, där det viktiga är den sammantagna betydelsen.   

Det är därför av vikt att uppmärksamma vad andra människor meddelar med sitt kroppsspråk.  

Bland huvudelementerna inom kroppsspråk kan vi hitta följande:    

 - Gester:  hur vi använder våra armar och händer.  

- Mimik:  vad vi signalerar med ansiktet. 

- Kroppshållning: hur vi för oss. 

- Intimsfär och kroppslig närhet: hur nära andra människor man sitter eller står. 

- Kroppskontakt: Vem vi berör, när, var och hur. 

 

Paraspråk 

Dimbelby och Burton (1995) fortsätter med att förklara att paraspråk säger mycket om hur 

man ska tolka orden i en konversation eller i vårt fall vad som sägs i reklamen. Det utgörs av 

de ickeverbala uttryck man använder när man talar.  Även om det har med tal att göra har det 

inte direkt med själva orden att göra.  Detta kan innebära vissling, hummanden, harklingar, 

skrik vilka i sin tur associeras med tillexempel förvåning, fundersamhet, rädsla, smärta och så 
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vidare.  Tonfall, röststyrka och betoning är också paraspråkliga uttryck. Vi höjer våra röster 

när vi är arga, vi höjer tonläget vid slutet av en mening när vi frågar till skillnad från när vi 

påstår något. 

 

Klädstil 

Den tredje varianten av ickeverbal kommunikation innebär enligt Dimbelby och Burton 

(1995) bland annat klädsel, frisyr och makeup. Klädstil och utsmyckning är väldigt påtagligt 

inom reklamen. Kläder avslöjar mycket om personlighet, roll, jobb och status.  Framförallt 

kvinnors klädval i reklamen har kritiserats och startat mångfaldiga diskussioner om hurvida 

kvinnan diskrimineras eller inte i reklamen. De personer som figurerar i TV-serier och TV-

reklam ges ett speciellt yttre för att de ska vara lätta att känna igen. Detta kan leda till 

byggande av stereotyper. Husmödrar ska ha förkläder, börsmäklare mörk kostym och 

betydelsefulla människor ska ha dyra kläder. Sättet att klä sig ger enligt författarna också en 

bild av personens identitet, klass, yrke eller subkultur. 

 
3.7 Att analysera en reklam 
Då vi kommer att utföra en egen undersökning och analysera denna har vi valt att förklara 

vilka teorier som vi grundade vår undersökning och analys på. Teorierna vi valt att använda 

oss av är från Selby och Cowderys (1995, sid 3 ff), How to Study Television. Metoden som 

litteraturen förespråkar innebär att bryta ner alla teoretiska huvudkoncept som för närvarande 

är erkända inom kommunikation och media forskningen till en serie steg, vilka tillåter läsaren 

att analysera ett TV program eller en reklam på ett sammanhängande sätt. 

 

Analysen delas in i fem olika punkter: konstruktion, publik, berättande, kategorisering och 

byrå. Vi kommer att förklara varje variabel kort och kommer inte beskriva alla detaljer hos de 

olika variablerna.  

 

Under rubriken konstruktion, vad gäller begreppet ickeverbal kommunikation, använder vi oss 

av en annan modell, nämligen Dimbleby och Burtons (1995). Den innefattar även klädsel, 

vilket gör Selby och Cowderys begepp ”dress codes” överflödigt. 

 

Konstruktion 

Fiske J (1990, Sid 118 ff) menar att konstruktionen delas upp i två aspekter: mise-en-scene 

och tekniska koder. Den förstnämnda koncentrerar sig på att ganska svåröversättliga 

begreppet setting (miljö, bakgrund och iscensättning), det vill säga var inspelningen äger rum 

och vad det ger för konnotationer. Fiske J (1990) förklarar begreppet konnotationer som en 

term vilken används för att beskriva det samspel som sker när tecknet möter användarens 

känslor eller uppfattningar och de värderingar som gäller i kulturen. En konnotation visar hur 
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vi talar, konnoterar våra känslor eller värderingar beträffande vad vi säger. En konnotation 

beskriver alltså hur något visas, inte vad som visas.  

 

Andra benämningar som går under den samma aspekt är rekvisita som fokuserar på materialet 

som används samt den icke verbala kommunikationen. 

 

Vidare påpekar Fiske J (1990) att de tekniska koderna inriktar sig på de olika sätten att filma 

och hur det skall visas upp i slutformatet. De olika variabler som tas upp är shot size avståndet 

till objektet och vad som ryms i bilden samt om ett föremål filmas i närbild eller helhetsmiljö. 

Camera angle (kamera vinkel) är den vinkel som kameran befinner sig i jämfört med motivet, 

samt vilken effekt det ger. Ett exempel på detta som Fiske (1990) tar upp i litteraturen är att 

filma en person underifrån för att spegla att personen har stor makt. Beroende på vilken 

objektiv typ man har, får man olika relationer mellan avstånd och objektens storlek. 

Kompositionen avgör vilken balans bilden får; den kan vara symmetrisk eller asymmetrisk 

beroende på var i bilden olika objekt befinner sig. Fokus bedömer vilka element i bilden som 

skärpan ligger på. Ljussättning är sättet att använda olika belysningar för att förstärka vissa 

segment i bilden och dessutom styra om bilden ska vara ljus eller mörk. Till sist adresserar 

litteraturen färgsättning, som utnyttjas av konstruktörerna för att skapa en viss känsla hos 

bilden, olika färger har olika känslor kopplade till dem. 

 

Publik 

Synen på publiken som en passiv massa är för länge sedan förbytt. Numer inser man att olika 

personer tolkar ett budskap på en mängd olika sätt. Selby och Cowdery tar upp tre punkter 

under kategorin publik (1995). Den första handlar om hur målgruppen ser ut. Där de använder 

sig av demografiska variablerna såsom kön, ålder, utbildning, ekonomisk status, socialgrupp 

och psykografiska variabler såsom behov, attityder, livsstil, mål och drivkraft. 

 

Den andra punkten de tar upp är positionering, vilket innebär hur väl publiken genom 

reklamens påverkan tycker om och känner för budskapet. Det finns två olika strategier inom 

positionering. Soft cell som betyder att informationen är implicit och reklamen anspelar ofta 

på känslor, medan hard cell är väldigt tydlig och öppen och nästan påtvingande delger 

reklamen viktig information och talar om dess fördelar. 

 

Den sista punkten handlar om hur publiken adresseras, exempelvis genom en fråga, ett 

påstående, en befallning, en vädjan eller en nyhet. 
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Berättande 

Denna del koncentrerar sig på handlingen, dvs. i vilken följd händelserna utspelas. Selby och 

Cowdery (1995) delar upp även denna punkt i tre delmoment. Den första avhandlar vad som 

uttryckligen händer i berättelsen och vilka nyckelämnen som figurerar. Det andra redogör för 

vilka betydelser och konnotationer i texten som är explicita och deras samverkan med våra 

värden och känslor. Det tredje behandlar de implicita betydelserna, som är beroende av bland 

annat den kulturella bakgrunden hos tittaren och samhällets värderingar. 

 

Kategorisering 

Kategoriseringen handlar om det media som texten befinner sig i och hur mediet påverkar 

detta program. Det vill säga dess form och vilken genre den ingår i. I vårt fall är mediet 

Television, formen är reklam och genren är oftast bestämd av vilket företag eller produkt som 

marknadsförs och till vilken målgrupp. Dessutom avhandlas även textens 

verklighetsanknytning under denna rubrik; hur vida den är fiktiv eller inte. Där reklamen 

befinner sig i vad man kalls en gråzon. 

  

Byrån 

Denna punkt rör bakomliggande aspekter av programmet, så som företaget bakom produkten, 

de reklambyråer som marknadsför den samt andra inblandade som har en inverkan på 

innehållet. Detta är sker bakom kulisserna och det är svårt för oss utomstående att ta del av 

produktionsbeslut och andra tankegångar.  

 

En annan aspekt är hur medieorganisationen är strukturerad, det vill säga vilka regler och 

bestämmelser som skall följas. I vårt fall är saker som etik, moral och god smak viktiga men 

även etiska rådets inflytande.  

 

3.8 Teoretiska kopplingar till empirin 
För att kunna besvara vårat syfte utformade vi ett intervjuunderlag vi skulle använda som 

grund i de intervjuer med reklammakarna samt den djupintervju som vi planerade att göra. 

Vårt intervjuunderlag bestod av elva stycken frågor. Utifrån den teori som vi har tagit upp var 

det viktigt att få med vissa aspekter i våra frågor.  

 

Det var för det första viktigt att klargöra vad respondenterna hade för syn på reklamens syfte 

och roll i samhället. I vår teoridel beskrivs olika syften med reklam och vilken påverkan 
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reklam har på människor, så vi fann det relevant att klargöra hur respondenterna uppfattar 

reklam som fenomen för att sedan stämma av detta mot uppfattningarna och beskrivningarna i 

vårt teoretiska ramverk.  

 

Det andra var att vi ville få fram var, hur respondenterna upplevde att kvinnor framställs i 

reklam. Då vi i våran teoridel beskriver könsroller och den traditionella kvinnobilden i reklam 

ansåg vi därför att det var intressant att se om respondenternas föreställningar om hur kvinnan 

framställs i dagens reklam överensstämde med teorin. För att sedan knyta an till de två 

forskningsfrågorna valde vi att undersöka hur respondenterna upplevde att idrottskvinnor 

framställdes i reklam samt vidden av deras genomslagskraft. Vi fann det även intressant att 

undersöka hur idrottskvinnorna själva såg på deras framställning och vilken påverkan de har 

över denna. På så sätt gör vi en direkt koppling till huvudsyftet och ser även hur väl 

respondenternas åsikter stämmer överens med vad den teori vi har använt oss av säger.  

 

Varumärke, symbolisk konsumtion och positionering som vi väldigt kortfattat berör i teorin 

ligger som grund till varför vi valde att fråga både idrottskvinnornas sponsorer och 

reklammakare vad idrottskvinnor symboliserade för dem. Anledningen var att vi ville 

undersöka om idrottskvinnorna symboliserade egenskaper som företag vill identifiera sig 

med. 

  

Slutligen i vår teoridel tar vi upp; reklamens utformning och påverkan samt aspekter i hur 

man analyserar en reklam. Anledningen är att teorin ligger som grund till både tillvegagångs 

sättet, men även hur vi tolkar och analyserar framställningen av kvinnan, i våran egen 

granskning/undersökning av reklamfilmer.  

 

Tanken med underlaget var att det dels skulle vara heltäckande för de vinklar vi ville ta upp i 

arbetet och dels att det skulle vara lätt att följa. Det var också viktigt att intervjuunderlaget 

inte blev för långt, eftersom koncentrationen som bekant tryter hos respondenten efter en viss 

tid. Så för att så effektivt som möjligt få svar på våra huvudfrågor valde vi att utforma 

frågorna, i stort sett, efter vårt huvudsyfte med uppsatsen.  

 

Nedan kommer vi kort att beskriva de tankar vi hade när vi utformade frågorna som fanns 

med i de olika intervjuunderlagen. 
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3.8.1 Val av intervjufrågor 

Intervjuunderlag reklammakare och djupintervju 

Ålder? 

Kön? 

Befattning? 

Antal år i branschen? 

De tre inledande frågorna har endast som syfte att helt enkelt framställa kön, ålder och yrke.  

 

1. Vad anser du är syftet med reklam?  

 

2. Vilken roll tror du att reklam har i samhället? 

 

3.  Hur upplever du att kvinnor framställs i reklam i allmänhet? 

De tre första frågorna konstruerade vi för att få fram respondentens allmänna inställning till 

reklam innan vi skulle gå in på själva huvudsyftet med vår intervju. Detta för att se hur de 

fortsatta svaren i intervjun skulle genomsyras av respondentens grunduppfattning om reklam.  

 

4. Upplever du att användandet av svenska  idrottskvinnor i reklamen har ökat? 

 

5. Vilken genomslagskraft tror du att användandet av svenska idrottskvinnor i reklamen har? 

 

6. Vilken kvinnobild symboliserar de svenska idrottskvinnorna i reklamen för dig? 

 

7. Upplever du att användandet av kvinnliga idrottsstjärnor i reklamen kan påverka den 

traditionella kvinnobilden i reklam? Om ja, i så fall hur? 

Dessa fyra frågor hänger samman och utgör stommen i detta intervjuunderlag.  Frågorna är 

direkt kopplade till vårt huvudsyfte med arbetet. Vi valde dem således med våra grundfrågor i 

åtanke: Vilken kvinnobild de svenska idrottstjejerna symboliserar i reklamen. Vidden av 

tjejernas genomslagskraft samt om reklammakarna tror att användandet av framgångsrika 

idrottstjejer kan påverka den traditionella kvinnobilden i reklamen.  

 

8. Är det något mer du vill tillägga som tidigare inte har framkommit i intervjun? 

Avslutningsvis har vi ett fritt moment där vi hoppas att åsikter och tankar, om reklam och 

kvinnoframställningen i den, som kanske inte kommit fram tidigare under intervjun skulle 

komma upp till ytan. 
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4 Empiri 
I detta stycke kommer fokus ligga på att behandla den empiri som har införskaffats till detta 

arbete och som tillsammans med teoridelen legat till grund för vår analys och slutsats i stycke 

5. Kapitlet kommer att börja med ett par utvalda artiklar som vi ansåg relevanta för att 

hjälpa oss med att svara på syftet med arbetet efter det följer intervju sammanställningar och 

kapitlet avslutas med en egen granskning av reklamfilmer. 

 

Huvuddelen av empirin består av intervjusvaren, vilka vi har strukturerat efter; kända 

idrottskvinnor, djupintervju och reklammakare. Detta för att göra det så överskådligt som 

möjligt för läsaren, men även för att underlätta för oss då vi senare kommer att analysera 

alla intervjusvaren i nästkommande kapitel.    

 
4.1 Artiklar 
Vi kommer att inleda detta empiriska avsnitt med att presentera sekundärdata i form av olika 

artiklar som vi finner intressanta för vårt arbete och som vi tror kan hjälpa till i guidningen av 

vår kommande analys. Rubrikerna i följande stycken är ekvivalenta med rubrikerna på 

artiklarna. 

 

4.1.1 Att reklam utgår från stereotypa könsroller är ingen nyhet  

Reklamen tar allt större del i formandet av människors identiteter i dagens 

konsumtionssamhälle. Det har skett många förändringar, men könskategorierna är fortfarande 

väldigt starka. I Ulrika Fjällborgs artikel från Resumé intervjuar hon Anders Björkvall, doktor 

vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, som har analyserat 

reklamspråket och de målgrupper det riktar sig till. Han har framför allt undersökt hur det styr 

identitetsskapandet hos människor. Resultatet visar hur starkt könsperspektivet är i reklamen. 

 

Björkvalls avhandling visar att reklamen tar en allt större del i formandet av människors 

identiteter och menar att varumärkesidén går ut på att människor definierar sin egen identitet, 

till stor del genom sin konsumtion. Därför styr tilltalet i marknadsföringen människors syn på 

sig själva - och vem de vill vara. 

 

Björkvall menar även att pojkar och män som läser annonser förutsätts vara aktiva, 

handlingskraftiga, kompetenta och redan framgångsrika ledare, medan i annonser riktade till 

kvinnor och flickor handlar det om läsarens kropp och utseende. Utgångspunkten är att denna 

måste förändras och att produkten i annonsen blir en nyckel till framgång. 
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Denna annonsörsbild av läsaren återskapas av konsumenten själv genom dennes 

konsumtionsmönster. Björkvall talar om "reflexiv konsumtion" - där konsumenten visar vem 

man är genom sitt val av varumärke – och skiljer det från "anspråksfull konsumtion" - där 

konsumenten uttrycker vem man vill vara. I studien ser han en tydlig linje: Tilltalet i annonser 

riktade till pojkar och män är "reflexivt" och bekräftar en självbild som handlingskraftig, aktiv 

och framgångsrik, medan tilltalet i annonserna riktade mot flickor och kvinnor är det 

"anspråksfulla" där konsumenten ska sträva efter något hon inte är, men förutsätts vilja vara. 

Pojkar och män bjuds in till reklamens värld för att återskapa den framgång de redan har i 

reklamens ögon. Flickor och kvinnor som läser annonser får hela tiden veta att de inte är 

fullkomliga utan att de behöver förbättras. 

 

Björkvall tror vidare inte att det är bra vare sig för reklammakare eller reklamkonsumenter att 

lägga så stor vikt vid de här könskategorierna. Samtidigt betonar han att utvecklingen inte kan 

skyllas enbart på reklambyråerna. Reklamen är på intet sätt frikopplad från samhället. 

Han menar också att reklammakare har ett större samhällsansvar än vad som tidigare har 

uppmärksammats (http://www.resume.se/artikel, 2004-01-03). 

 

4.1.2 Reklamtyper – snabbverkande schabloner i mediebruset 

Användningen av stereotyper i reklamen är som sagt ingen nyhet och är vanligt 

förekommande. Trots det råder det delade meningar om vilka orsaker som ligger till grund för 

användandet av dessa stereotyper. Elisabeth Eklind har i sin artikel från tidningen Sälj och 

Markandsföring belyst ämnet ur en reklammakaren synvinkel, genom att intervjua Joakim 

Jonason som är art director och en av grundarna av reklambyrån Paradiset. 

 

I intervjun menar Jonason att användningen av stereotyper inte var något nytt påfund, men att 

reklamens människotyper inte speglar vårt samhälle, utan säger mer om vilka debatter som 

pågår och vad som anses politiskt korrekt att göra, eller inte göra. I jämställdhetsdebattens 

spår är tönten alltid en vit medelålders man, och Jonason menar att använda sig av människor 

med utländskt påbrå är det få som vågar. Han är rejält trött på alla dessa elvaåriga rödhåriga 

barn i glasögon och töntiga överviktiga gubbar, men medger att de fungerar. Han menar att 

den enklaste genvägen i all kommunikation är förenklingar, generaliseringar och överdrifter 

och att detta är orsaken till varför vi ser dessa karaktärer i reklamen. 

 

En annan orsak till den ständiga stereotypiseringen är enligt Jonason att det på den korta 

reklamtiden inte finns någon möjlighet till att skapa nya roller som vi inte redan känner till. 

Majoriteten av reklamen ska kommunicera med en bred massa och det snävar in den 

gemensamma plattformen ytterligare. Att skotten eller smålänningen är snål går snabbt hem 

hos alla. Jonason säger att det inte är sanningen som är intressant utan det är myten som 
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reklamen spelar på, och den släpar alltid efter. Detta faktum har en bakåtsträvande effekt då 

de flesta grupper i samhället är i en ständig utveckling. Jonason menar att det är schablonerna 

som cementerar förhållanden i samhället och som i regel inte är särskilt lyckade. ”Personligen 

skyr jag det som pesten”, säger Joakim Jonason. 

 

I stora internationella kampanjer för skönhetskrämer är det fortfarande den standardiserade 

fotomodellen som gäller enligt Jonason, men i övrigt tycker han att det är betydligt mer 

stereotypt i den vanliga journalistiken. Han syftar främst på damtidningarna, vilka hävdar att 

de står på kvinnans sida och skriver sedan bara om bantning och skönhetsideal. Som alibi 

visas en bild på en vanlig kvinna. Han tar som exempel en karaktär som Mamma Scan, den 

goda omhändertagande modern som var en av de vanligaste karaktärerna förr. Hon tog ansvar 

och fattade alla beslut som hade med hemmet att göra. Detta anses inte vara bra för 

jämlikheten idag, och hon har istället utvecklats till den lika omhändertagande »Mamma Via 

Direkt«. Hon är nu samtidigt en tjänstemannakvinna i kostym som är chef över situationen, 

vilket anses vara okej.  

 

Avslutningsvis menar Jonason att reklamen har svårt att hantera kvinnor. En av orsakerna till 

den ständiga användningen av stereotyper i reklamen är att alla tassar runt problemet eftersom 

det är lätt att saker misstolkas. De flesta företag är rädda för att få någon avvikande reaktion 

på sin kampanj och kompenserar hellre den mindre uppmärksamheten med att köpa mer tid 

eller plats i media (http://marknaden.net/artikel.html?id=5050,  2004-01-03). 

 

4.1.3 Reklamfolk kritiska mot svensk reklam 

Även om företagen är rädda för en avvikande reaktion på sin reklam betyder inte det att de 

som utformar reklamen delar samma åsikt. I en artikel från tidningen Resumé menar Anders 

Faring att det har visat sig att reklamfolket är kritiska mot branschens förmåga att skapa 

säljande reklam. 

 

Artikeln belyser en undersökning från en av branschens egna utbildningar, IHR.  

Undersökningen visar att de som utformar reklamen tycks vara rejält missnöjda med den egna 

kreativiteten och förmågan att skapa säljande reklam. Reklamköparna verkar däremot vara 

mer nöjda med vad de får för pengarna. IHR konstaterar i ett pressmeddelande att dagens 

reklam kan sammanfattas med tre ord: förutsägbar, likriktad och tråkig. 

Man anser att reklamen saknar överraskningsmoment och den sticker ut alldeles för lite. 

Dessutom anser de tillfrågade att det är samma gamla koncept som används gång efter gång. 

 

För att ta sig igenom mediebruset på ett lyckosamt sätt måste man enligt mediefolket satsa 

mer på humor, trovärdighet och etiskt ansvarstagande. 
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Sex är enligt undersökningen helt ute. Bara tre procent av de tillfrågade tror att sex kommer 

att vara gångbart i framtidens reklam (http://marknaden.net/artikel.html?id=12407, 2004-01-

03). 

 
4.2 Intervjuer 
När det gäller intervjuerna har vi, som tidigare nämnt, försökt få fram olika synvinklar på 

samma fenomen genom att intervjua olika delar av systemet; Reklammakarna, experten och 

idrottstjejerna själva. Nedan kommer vi att i nämnd ordning presentera en sammanställning av 

vad som framkom i intervjuerna.  För att göra sammanställningen mer överskådlig och lättläst 

har vi delat in den i olika aspekter på reklam och på kvinnobilden i densamma. Vi har i 

sammanställningarna tagit med huvuddragen av respondenternas svar samt de svar vi anser 

vara mest relevanta för arbetet. 

 

4.2.1 Kajsa Bergqvist  

För att få en mer komplex syn på varför idrottstjejerna framställs som de gör i reklamen har vi 

valt att ta reda på vilket inflytande idrottskvinnorna har att över hur de framställs samt deras 

inställning till att användas som marknadsföringsverktyg åt företag. Därför har vi dels valt att 

ta del av en intervju med Kajsa Bergqvist som berör dessa frågeställningar samt att göra en 

egen intervju med fotbollsspelaren Karolina Westberg. 

 

Intervjun nedan är från tidningen Audi Magazine (2002), där tidningens redaktör träffade 

Kajsa Bergqvist och fick en personlig bild av henne och hennes liv utanför tävlingsarenan. Då 

denna intervju i sin helhet är för omfattande för att ha med i brödtexten och då alla frågor 

heller inte berör fenomen som är intressanta utifrån vår problemställning har vi valt att endast 

presentera de frågor i intervjun vilka vi anser vara relevanta för uppsatsens syfte. Vi har dock 

även om en selektion har skett i valet av frågor i intervjun valt att presentera de valda svaren 

till de aktuella frågorna i sin helhet. Detta för att vi anser att svaren i sin helhet är viktiga för 

vår kommande analys. För att läsa hela intervjun, se bilaga. 

 

Har ditt kändisskap förändrat din syn på dig själv? 

– Det vet jag inte… men jag vet vem jag är och var jag står. 
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Men medierna är ju väldigt intresserad av dig. 

– Jag tycker att pressen har behandlat mig schysst hittills. 

– Det är viktigt att försöka skilja på det offentliga och det privata.  

Att veta att jag är samma person som innan jag blev känd, så att man inte börjar skapa en bild 

av sig själv som inte stämmer. 

– Men det är obehagligt att läsa om mig själv. 

 

Hur har ditt offentliga liv påverkat ditt privata? 

– Det är klart att man tänker lite grann vad och hur man uppträder. Jag går till exempel inte ut 

så ofta och känner mig ofta påpassad av folk. Men jag vill inte klaga. Jag menar, idrotten har 

öppnat så oändligt många dörrar så jag känner inte att jag har offrat något. 

 

– Men om jag vill gå ut på stan någon natt så gör jag gärna det någon annanstans än i Sverige. 

I Monaco, där jag bor nu, känner till exempel ingen igen mig. Det är väldigt skönt. Kajsa är 

numera inte bara en duktig idrottare och ett känt namn. Med framgångarna har Kajsa 

Bergqvist blivit ett varumärke också. Med det följer både reklam, sponsring och PR. 

– Jag samarbetar med flera sponsorer. Men jag försöker hålla gruppen liten och ha nära 

kontakt med dem. Det är viktig att det inte bara är rätt för dem att sponsra mig. Det ska 

kännas bra för mig också. 

 

Med sponsringskontrakten följer också vissa krav på Kajsa, förutom att hon förhoppningsvis 

är en duktig idrottare. Hon ska ställa upp på PR-evenemang och reklamkampanjer. 

 

Vad ställer du inte upp på? 

– Alkohol- och tobaksreklam är ju enkelt att säga att jag aldrig skulle ställa upp på. Och jag 

tänker mycket på vad jag ska göra. 

– Bantningspreparat skulle jag till exempel aldrig ställa upp på. Jag har ju ett ansvar vare sig 

jag vill eller ej. Många ungdomar och barn ser upp till mig och det är kul. Och ett stort ansvar. 

 

Är du väldigt moralisk i dig själv? 

– Det är klart man vill vara det. Men jag är ju inte guds bästa barn i alla lägen. Jag kan ju inte 

påstå att jag aldrig gjort misstag eller aldrig gjort någon illa. 

 

Intervjun speglar en tjej som är medveten om både de bra sidorna och de mindre bra sidorna 

med att vara ett ansikte utåt både för Sverige och för företag. Hon verkar även vara mån om 

att välja ”rätt” samarbetspartners samt att hålla den gruppen liten. Eftersom hon säkerligen är 

ett efterfrågat ansikte ute hos många företag, menar vi att hon därmed har ett stort inflytande 

både över vilka företag hon vill kopplas samman med, men även hur hon ska framställas i 
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reklam. Likaså det faktum att hon själv är medveten över att hon är en Idol och förebild för 

många ungdomar och att hon själv säger att hon tänker mycket på vilken reklam hon ska ställa 

upp i, menar vi visar på att hon har ett betydande inflytande över hur hon framställs i reklam. 

Den personliga risken med att kopplas samman med en omoralisk reklam måste minimeras, 

vilket bara kan göras med ett noga övervägande av samarbetspartners. Idrottstjejernas 

inflytande över deras egen framställning är ganska unik då de själva kan påverka företagen, 

detta betyder i sin tur även att idrottskvinnorna själva, genom sin egen framställning, har 

inflytande på hur kvinnor framställs i reklam och eventuellt även hur den traditionella 

kvinnobilden påverkas.  

 

Kajsas sponsorer 

För att få en inblick i hur företagen ser på idrottskvinnor som marknadsföringsverktyg har vi 

även valt att lyssna till Kajsas sponsorer och varför de har valt att använda sig av henne i sin 

reklam. Vad hon symboliserar för dem och hur de kopplar samman henne med företagets 

produkter/tjänster.  
 

En av Kajsas största sponsorer är Nike. Även om de säljer idrotts relaterade produkter som är 

direktkopplade till Kajsas tävlingsgren ansåg vi det vara av intresse att jämföra Nikes 

motivering med de andra företagen. Tina Rolen som är sponsoransvarig på Nike menar att 

anledningen till att deras val av idrottsstjärna föll på Kajsa var för att hon är en stor 

inspirationskälla och förebild för unga aktiva kvinnor i Sverige och andra europeiska länder. 

 

En annan sponsor som samarbetar med Kajsa är företaget Carneige som är en investmentbank 

med verksamhet inom tre affärsområden: Securities, Investment Banking och Asset 

Management & Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till 

nordiska och internationella kunder från kontor i sju länder.  

 

Företaget menar att det finns tre ledstjärnor som kännetecknar de sponsorsamarbeten som de 

valt att engagera sig i. ”Ledstjärnorna är ambition, professionalism och kvalitet. Applicerat på 

varje enskilt avtal innebär det att samarbetet ska utgå från hög ambition, professionellt arbete 

och kvalitet i varje enskild detalj. Kajsa motsvarar som alla vet dessa kriterier mer än väl.” 

Samarbete med Carnegie inleddes 1998 och Carnegie är Kajsas huvudsamarbetspartner och 

tillika finansiella rådgivare. Carnegies syfte med samarbetet är att kunder och medarbetare ska 

göra en koppling mellan Carnegies professionalism och Kajsas dedikation, ambition och 

prestation.  

Företaget Wasa har en tradition av att använda sig av idrottsstjärnor i deras marknadsföring 

och menar att samarbetet med Kajsa stämmer väl överens med de värderingar företaget önskar 
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kommunicera – en sund och välbalanserad livsstil både till kropp och själ. Därför tycker de att 

samarbetet med Kajsa känns som självklart och naturligt. Kajsa kommer även att fungera som 

en ambassadör för det ”Må-bra-tema” Wasa arbetar kring i sin marknadsföring. Syftet är att 

inte enbart fokusera på idrottsliga prestationer utan även lyfta fram vikten av balans i livet. 

Tillsammans med pay-offen ”Du blir vad du äter” blir Kajsa därmed en av två viktiga 

byggstenar i företagets marknadsföring av varumärket Wasa. Knäckebröd är en internationell 

produkt varför även de internationella synergierna av sponsringssamarbetet med Kajsa är 

viktiga. Hela 80 procent av Wasabröds försäljning sker utanför Sverige. 

 

Slutligen vill vi belysa Audis enkla och korta motivering till varför de använder sig av Kajsa. 

De anser helt enkelt att hon – är bäst när det gäller. Företaget menar att de är mycket nöjda 

med att samarbeta med en personlighet och stjärna av Kajsas kaliber.  

 

4.2.3 Karolina Westberg  

Karolina Westberg är fotbollsspelare i Svenska landslaget och har spelat 88 landskamper. Hon 

har varit med i 2st EM slutspel, ett OS och 2st VM slutspel med två silvermedaljer som facit. 

Vi valde att intervjua henne för att hon till skillnad från Kajsa Bergqvist deltar i en lagsport 

och då hennes person inte används lika framstående i reklamen. En annan anledning är att 

svensk damfotboll har fått ett enormt uppsving sedan fotbolls VM i höstas där finalen sågs av 

hela 3.8 Miljoner svenska TV tittare. Anledningen till att vi valde Karolina Westberg och inte 

någon annan ur fotbollslandslaget var för att hon bor i Malmö och var således av praktiska 

skäl lättast att komma i kontakt med. 

 

Karolina anser kort och gott att syftet med reklam är -”Att sälja” . På frågan vad hon anser 

vara bra reklam, vill hon framhäva komedi/komiska inslag. Hon menar att det är de reklamer 

hon uppskattar mest. Vidare säger hon även att idrottsstjärnor skulle kunna framställas i mer 

komiska roller, så länge rollen inte är av en illvillig och förlöjligande karaktär.   

Hon menar att reklam är något vi har blivit vana vid och är en del av allas liv men att vi helt 

klart hade klarat oss utan den. Hon säger även att reklamen ibland kan kännas påtvingad och 

hon tycker inte att reklamen spelar någon viktig roll i vårt samhälle. 

    

När vi frågar henne om hur hon tycker att kvinnor framställs i reklamen säger hon direkt att 

det finns mycket anspelningar på sex när det gäller kvinnor i reklam framförallt i 

parfymreklam. Samtidigt tycker Karolina att den skeva framställningen successivt börjar ha 

jämnats ut och att nu även män används på samma sätt. Även den traditionella kvinnorollen 

som husmor eller hemma hos barnen har blivit mindre vanligt förekommande i reklamer 

under de senaste åren. Anledningen till att kvinnorna framställs som de gör i reklamen menar 
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hon är att –”det säljer”. Män ser gärna nakna kvinnor, men Karolina tror inte att kvinnor vill 

se nakna män i samma utsträckning.  

 

Då vi frågar om hon upplever att intresset har ökat kring idrottskvinnor säger Karolina att det 

helt klart har blivit ett större intresse för att använda svenska idrottskvinnor och att det har 

stegrats dramatiskt sedan landslaget kom hem från fotbolls VM i USA. -Vilket förmodligen 

hänger ihop med att vi lyckades så bra, säger Karolina. Vidare berättar Karolina att Victoria 

Svensson, som är en av landslagets stjärnor, har fått ett fler tal erbjudande från sponsorer och 

företag allt sedan hennes framgång i VM. När vi frågade varför hon trodde att Kajsa 

Bergkvist figurerat så flitigt i olika typer av reklamfilmer menar Karolina att Kajsa både har 

haft framgång inom sin sport och är en tjej som är attraktiv och har utstrålning. Vilka enligt 

henne är två betydande faktorer till varför hon syns så mycket. 

  

Karolina Westberg tror starkt på att svenska idrottskvinnor har en kraftfull genomslagskraft i 

dagsläget men samtidigt tycker hon att kraven på att kvinnors prestationer är högre än 

herrarnas. Vidare säger Karolina att hon själv tycker att det för tillfället syns mer kvinnliga 

idrottsprofiler i reklamfilmer än någon gång tidigare. Marknadsföring begränsas inte längre 

lika mycket av kön. -Tjejer kan också vara tuffa.   

  

På frågan vilken kvinnobild de svenska idrottskvinnorna i reklamen symboliserar för henne. 

Svarar hon; -En stark framgångsrik person som har nått sina mål på egen kraft. 

 

Karolina tror emellertid inte att användandet av kvinnliga idrottsstjärnor i reklamen har någon 

påverkan på den traditionella kvinnobilden. Hon menar att vi styrs av samhällsbilden och att 

det är den som skapar marknadsföringskampanjer inte motsatsen. Det som kanske ändras lite, 

om nu kvinnorna fortsätter att nå framgång i idrottsvärlden är utbudet av produkter som 

marknadsförs med hjälp av en idrottskvinna.  

    

När vi frågade om hon kunde tänka sig att ställa upp på vilken reklamfilm som helst svarade 

hon genast, Nej. Hon var väldigt bestämd i frågan och menade att hon måste veta vad 

produkten är och vilket budskap företaget vill få fram. Karolina Westberg har redan tackat nej 

till ett antal erbjudanden, då reklammakarna ville att hon skulle ställa upp väldigt lätt klädd. 

Hon tycker att varken hon eller fotbollslaget har ”sålt sig” och ställer inte upp på ”vad som 

helst” bara för pengarnas skull.    

 

Karolina Westberg berättar vidare att när hon var ung och började hennes fotbollsliv hade hon 

inga kvinnliga fotbollsidoler att se upp till, damfotbollen var inte så utvecklad och 

uppmärksammad som den är nu. Vilket gör att dagens fotbollsspelare måste ta ett större 
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ansvar än tidigare när det gäller att vara förebilder för kommande generationer fotbollsspelare. 

Därför menar hon att det är viktigt både för henne och för hennes lagkamrater i landslaget att 

visa att man har en god moral och sunda värderingar.   

Intervjun med Karolina Westberg gav oss en djupare inblick i hur viktigt det är för 

idrottskvinnorna att de i reklamen framställas på ett för dem tillfredställande sätt. Karolina 

sade i intervjun att hon redan tackat nej till en del reklamerbjudanden där de ville att hon 

skulle framträda ”lätt klätt”. Hon betonar även både sin egen och hennes lagkamraters ökade 

roll som förebild för unga flickor och att denna roll inte är förenlig med tveksamma 

framträdanden från hennes sida. En annan anledning till varför hon inte ställer upp i 

tveksamma reklamer är att ett förlorat anseende kostar mer än vad det smakar rent 

ekonomiskt. Även i denna intervju så får vi intrycket att idrottskvinnorna vet hur de inte vill 

framställas och har på så vis en starkt inflytande över hur de framställs i reklam. Både genom 

att de nekar till att göra vissa reklamer, men de har även en direkt påverkan vid reklamens 

utformning.  

 

Karolina säger sig ha upplevt ett uppsving av intresse kring hennes sport, vilket hon i och för 

sig kopplar till landslagets framgångar. Hon upplever ändå trots framgångarna, att svenska 

idrottskvinnor har en kraftfull genomslagskraft i dagsläget och att det syns fler idrottskvinnor 

i reklamen än någonsin tidigare. Hurvida detta fenomen är en trend eller huruvida det är strikt 

korrelerat med idrottskvinnornas framgångar låter vi vara osagt, men att intresset för tjejerna 

har ökat är ganska påtagligt.  

 

4.2.4 Reklammakare 

Av de 80 intervjuunderlagen som vi skickade till ett slumpmässigt urval av reklambyråer fick 

vi svar från 15 st.  Fördelningen mellan respondenternas kön var ojämn. Där kvinnorna var 

dubbelt så många som männen. Respondenterna har jobbat inom reklambranschen allt från 

mellan 3 till 15 år och befattningarna varierade från copywriters, art directors, projektledare 

till VD.  

 

Den allmänna uppfattningen om reklamens syfte och roll var den att reklamen i förstahand 

skulle generera försäljning men även att informera och påverka. Reklamens roll i samhället 

ansågs vara, som vidareutveckling till dess syfte, en stor opinion – och trendskapare, 

informations källa och mest ett verktyg för att påverka attityder på ett positivt eller negativt 

sätt. En av respondenterna beskriver sin egen uppfattning av reklamens roll utifrån olika 

perspektiv: 

 

” För företag är det en överlevnadsfråga och därigenom påverkar den direkt individerna och 

därmed samhället.  Ser man det ur konsumentperspektiv skapas det ett större urval och bättre 
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priser.  Budskapsmässigt så är det svårt att se det som ett isolerat fenomen med all annan 

kommunikation i form av TV, radio, tidningar, etc. Den fungerar som underhållare, 

informatör och emellanåt rådgivare.” (Man, 39, Art Director, 14 år i reklambranschen) 

En av nyckelfrågorna i vår intervju är om hur kvinnan framställs i reklam.  På den frågan 

valde vi att presentera svaren utifrån kön då vi ansåg att det fanns en skillnad däremellan. Vi 

menar att hur kvinnor ser på kvinnor brukar skilja sig från hur män ser på kvinnor. Kvinnorna 

svarade även som vi trott åt det könsdiskriminerande hållet medan männen hade ett mer 

neuralt förhållningssätt. Kvinnorna tyckte att kvinnor i reklam framställs som vackra, glada, 

sexiga och allt de för ofta objektifierades eller var blickfånget i reklam. Män å andra sidan 

pekar ut att kvinnor framställs som självständiga och starka, men medger att även den 

traditionella framställningen är vanligt förekommande. Det som båda könen hade gemensamt 

var att de upplevde att svensk reklam var bättre på att framställa annan reklam än den typiskt 

internationella stereotypiska reklamfilmen. Svensk reklam upplevdes i stort som mer juste än 

reklam från andra länder. Någon uttalade att;  

 

”Kvinnan framställs som mer självständig, mer ”rejäl” och ”helhylle” till skillnad från 

internationella reklam, där de framställs som mer passiva och ”dekorativa 

 

Frågorna som var av störst vikt för uppsatsens syfte var de som handlar om idrottskvinnor i 

reklam.  Inom det här ämnet ställde vi fyra nyckelfrågor till vilka vi valt att redovisa var och 

en för sig för att göra svaren tydligare. 

 

Upplever du att användandet av svenska idrottskvinnor i reklamen har ökat? 

Här märkte vi att en högre andel kvinnor upplever att användandet av svenska idrottskvinnor i 

reklam har ökat. Av 10 kvinnor som svarade, svarade 8 ja och 2 nej. Någon som svarade ja 

menade att detta var på grund av att fler kvinnor fått framgång i sina sporter. Bland männen 

var det större andel som tyckte att användandet av svenska idrottskvinnor i reklam inte har 

ökat.  

 

Vilken genomslagskraft tror du att användandet av svenska idrottskvinnor i reklamen har? 

Den allmänna uppfattningen var att genomslagskraften och användandet av kvinnor i reklam 

var stor, men att det beror på hur företaget väljer att använda idrottskvinnorna för att skapa 

förtroende för produkten. Många nämner att idrottskvinnor som förebilder har en stor 

genomslagskraft främst för ungdomar.  
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”...som vilka förebilder som helst som står för något specifikt.  Kanske kan ökad 

uppmärksamhet av kvinnliga idrottsprestationer i reklam såväl som i övrig media påverka 

unga tjejer i sin syn på att kvinnor kan lika väl som killar- och det är ju bra!” (Kvinna, 39 år, 

projektledare, 15 år i reklambranschen)  

 

Vilken kvinnobild symboliserar de svenska idrottskvinnor i reklamen för dig? 

Det fanns en allmän uppfattning av vad den svenska idrottskvinnan symboliserade. De ansågs 

nämligen vara självständiga, målinriktade, sunda och framförallt, starka kvinnor. Svaren var 

en lista av positiva och starka adjektiv.  Flera av de kvinnliga respondenterna menade även att 

dessa kvinnor trots allt måste bra ut. Ord som snygga och sexiga fanns även med bland 

adjektiven.    

 

Upplever du att användandet av kvinnliga idrottsstjärnor i reklamen kan påverka den 

traditionella kvinnobilden i reklam? Om ja, i så fall hur? 

 

Våra intervjusvar visade tydligt på att reklammakarna trodde att idrottskvinnans framställning 

kunde påverka kvinnobilden. Man menade att de framhävs för att de presterat någonting bra 

och inte för deras utseende. Det faktum att de har åstadkommit något är det som har tagit dem 

dit de är och de representerar en stark, självständig kvinna. Deras närvaro i reklamen kan 

därför ha viss påverkan på den traditionella kvinnorollen då denna helt saknar dessa 

egenskaper.  

 

När frågade om användandet av idrottskvinnor i reklam kunde påverka 

diskrimineringsproblematiken var svaren ganska enade.  De flesta ansåg att det beror på hur 

man använder dessa kvinnor i reklam.   Om reklamen bygger på deras trovärdighet, 

kompetens och prestation i större utsträckning och inte om deras utseende och vältränade 

kroppar kan det ha en positivt effekt. Även produkterna de annonserar är viktiga eftersom 

produktens natur kan ”förstöra” dessa kvinnors trovärdighet och ge en fel image.   

 

Respondenternas svar representerade i vissa fall en professionell syn och i andra fall en mer 

personliga. Vissa frågor berörde mer än andra och en del uttryckte deras klagomål och 

önskningar utifrån rollen som vanliga tv-tittare, oberoende av antal år i reklambranschen. 

Männens gemensamma uppfattning över kvinnoframställningen i reklam var att den blivit mer 

jämlik än tidigare. Man menade att kvinnor idag även framställdes som mer självständiga.  

Kvinnors allmänna uppfattning fortsätter att vara att kvinnor framställs på ett 

könskonserverande sätt, då de framställs som snygga, sexiga och hemma i köket. 



40 

 På frågan om idrottskvinnor i reklam har ökat svarade de flesta ja, men vi fick även en del nej 

svar vilket kan bero på att vi inte specificerade från vilken tidpunkt vi utgick ifrån i vår 

frågeställning. 

  

Med stöd av våra svar kan vi påstå att kvinnor har börjat få mer uppmärksamhet av media, 

men att en framgångsfaktor är starkt knuten till uppmärksamheten. Idag tycks även kvinnliga 

idrottsutövare ses som förebilder för den unga generationen. Undersökningen visade även att 

idrottskvinnorna representerade en annan kvinnobild än den traditionella. På frågan som var 

direkt kopplad till vårat syfte svarade många att de trodde att genom att visa en stark, 

självständig, målinriktad bild av kvinnan kunde kvinnobilden på sikt påverkas och förändras.  

De flesta var även positivt inställda till en förändring. 

   

4.2.5  Lisbeth Murath - Reklambyråägare 

Då vi valde att intervjua reklammakare via mejl och då svaren var förhållandevis korta och 

koncisa bestämde vi oss för att göra ytterligare en djupintervju för att tillföra mejlsvaren en 

annan dimension. Intervjuobjektet i vår djupintervju är Lisbeth Murath som är 58 år gammal 

och är ägare till en Idéreklambyrå. Hon har arbetat inom branschen i ungefär 40 år. 

Anledningen till att vi valde henne var att hon har arbetat en längre tid inom branschen och att 

hon som ägare av en reklambyrå har en övergripande och bra bild på hur reklambranschen 

fungerar. 

 

Lisbeth anser att syftet med reklamen ytterst handlar om att sälja varan och att skapa 

ekonomiska vinster för varans producent och ägare. Reklam handlar även om att bygga ett 

varumärke, indoktrinera målgruppen i en uppfattning om att det aktuella varumärket stämmer 

in med målindividernas självbild. Lisbeth menar att varumärket, när dess kommunikation 

fungerar optimalt, bekräftar och förstärker konsumentens uppfattning om sig själv, som en 

person med vissa egenskaper, talanger och värden. 

 

I det marknadsekonomiska system vi har är reklamen en av drivkrafterna för tillväxt. Det är 

också ett viktigt konkurrensinstrument, vilket i sin tur är en av grundbultarna i 

marknadsekonomin, menar Lisbeth. Dessvärre, eftersom reklamen har oändliga ekonomiska 

resurser till sitt förfogande och delvis bygger på att ständigt komma med nya trender och 

strömningar. Leder detta till att vi uppfattar reklamen som ett uttryck för det som är ”rätt” för 

tillfället och för något som också ”vet” lite mer om vad som är ”rätt” för framtiden än vi 

andra. Lisbeth menar att reklamen därmed står för en mycket stor del av normbildningen i 

vårt samhälle, i synnerhet hos de unga generationerna. Vilket hon menar är förödande, i 

synnerhet om man ser till de personer som skapar reklamen. För de är knappast belästa och 
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vidsynta människor utan, just precis, samma offer för myten om sin egen betydelse som de är 

offer för sina upphaussade budskap.   

Ändå är Lisbeth Murath i grunden positiv till reklam, men som normbildare och vägledare för 

unga människors (andra med för den delen) livsval är den ofullkomlig och lika svårt 

snedvriden. Reklamen kan aldrig bli vidsyntare än de människor som skapar den, vilken också 

är dess största brist. Som en motpol till reklamens förödande kraft skulle Lisbeth Murath 

önska sig att varje klass i varje årskurs genom hela skoltiden ägnade minst en timme varje 

vecka åt att granska och kritisera reklam. Hon menar att det på sikt förhoppningsvis skulle 

göra oss mer ”skolade” att se reklam för vad den verkligen är: - ”en utstuderad bärare av ett 

budskap som inte vill oss något annat än tro att vi behöver just den prylen just nu och gärna en 

till av samma sak och helst en ny igen nästa vecka”. 

 

När vi frågar hur Lisbeth upplever att kvinnor framställs i reklamen vill hon gärna börja med 

en kort historiebeskrivning av hennes karriär. 1966 äntrade hon reklambyråvärlden, en 

järnhård hierarkisk värld där kvinnor på sin höjd kunde duga som assistenter – och självklart 

som fnissande våp som det i korridorer och skrymslen var tillåtet att knipa och tafsa på både 

här och där. Hon berättar ”Som du förstår gjorde jag mig tidigt omöjlig när jag, i receptionen 

till allas förnöjelse till råga på allt, gav en av tafsarna en örfil inför ögonen på besökande 

kunder”. Strax därefter uppkäftigt svarade direktör Anhed när han påtalade till Lisbeth Murath 

att ”här i huset går vi (dvs. kvinnor) inte i långbyxor lilla fru Murath”. Lisbeth Murath trodde 

på allvar i flera veckor att hon skulle bli avskedad och väntade bara på signalen som skulle 

kalla in henne till ”höga vederbörande”. Signalen kom, men från en annan direktör (det 

kryllade av sådana på den tidens reklambyråer) nämligen den som ansvarade över vilka som 

skulle få gå i reklamskolan på företagets bekostnad: Lisbeth Murath blev utvald. Hon höll 

naturligtvis på att dö av förvåning och glädje, i synnerhet med tanke på att hon inte hade en 

studentexamen i bagaget och därmed måste få dispens för att få plugga på denna vid den här 

tiden mycket ”märkvärdiga” skola.  

 

Anledningen till att Lisbeth Murath ville berätta sin historia var för att vi skulle få en bild över 

hur strukturen såg ut för dem som gjorde reklamen för 30, 40 år sedan. Tyvärr tycker hon att 

det inte ser mycket annorlunda än idag. I grunden menar hon, givetvis att en viss jämlikhet 

smugit sig in både i näringsliv och i samhället generellt idag, men könsrollerna är fortfarande 

tydliga. Tidigare framställdes kvinnan i reklamen som den präktiga kvinnan framför spisen, 

strykbrädan etc. som mannen ville ha, idag framställs hon istället som den sexpartner utan 

några som helst hämningar mannen vill ha. Det mest tragiska i sammanhanget menar Lisbeth 

är att kvinnorna själva framställer sig på samma sätt. De flesta ser uppenbarligen inte myten 
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de har gått på, utan trampar på i de stigar som tidigare trampats upp av aktörer ur 

manssamhället. 

 

Lisbeth menar vidare att kvinnor framställs som de gör i reklamen för att de inte själva sätter 

upp villkoren för hur reklamen ska se ut och uppenbarligen inte heller ser hur utnyttjade och 

felanvända de är. Från politiskt håll görs mycket lite för att fästa fokus på reklamen som den 

ojämlika och könsrollskonserverande kraft den är. Lisbeth säger också att skälet till att 

kvinnan används är givetvis i grunden att det är det mest kommersiellt gångbara. Plus att det 

är ur ett manligt perspektiv ett skönt tillfredsställande sätt att visa vem som egentligen 

fortfarande har makten. Alla pratar om fler kvinnor i styrelser och bolagsledningar men det 

syns inte i praktiken, menar Lisbeth. 

 

Hon påpekar även att det aldrig under några omständigheter är motiverat att schablonisera 

eller objektifiera kvinnor i reklam. Eftersom det leder till en konservering av gammalt 

könsrollstänkande. 

 

På frågan om hon upplever att intresset för att använda idrottskvinnor i reklamen har ökat. 

Svarar hon att det finns en betydligt större efterfråga för svenska kvinnliga idrottare än 

tidigare, vilket beror på att de genom sina framgångar har blivit våra nya idoler. Lisbeth 

menar även att medierna har haft en hand med i spelet då de valt att uppmärksamma 

idrottskvinnorna och satt dem i rampljuset. Som exempel nämner hon fotbolls VM för damer 

där det in i det sista var osäkert om TV 4 skulle skicka sitt TV team för att hård bevaka 

tjejerna. Lisbeth ställer sig således frågande till om intresset verkligen varit av samma styrka 

om inte bevakningen varit så stor. ”Allt handlar om att synas gör man inte det så glöms man 

snabbt bort”.  

 

Lisbeth medger att idrottskvinnorna har en större genomslagskraft idag än tidigare och att de 

är viktiga förebilder inte minst för unga kvinnor. En intressant aspekt som Lisbeth nämner är 

att idrottstjejerna lyser av självförtroende, målmedvetenhet och styrka, vilket tidigare har varit 

manliga kännetecken, och ingen verkar reagera.  

 

För Lisbeth symboliserar den svenska idrottskvinnan en sund och kraftfull individ som alla 

dörrar står öppna för. Hon säger vidare att bilden sedan bara gäller en försvinnande liten del 

av kvinnorna, och männen med för den delen, funderar vare sig reklamvärlden eller vi andra 

på. Det ingår inte i strategin att bry sig om baksidan, den får verkligheten sköta om.  

 

Lisbeth Murath tror inte att användandet av idrottskvinnor i reklam har någon direkt inverkan 

på den traditionella kvinnobilden i den samma. ”Snarare tvärtom, nu räcker det inte längre att 
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vara lång, smal och vacker, nu ska man dessutom ha en atletisk kropp och kunna hoppa högt 

eller långt eller helst både och”. Lisbeth tror att det är en temporär fas vi går genom och att 

diskrimineringsproblematiken inte kommer få en lösning förrän det finns fler kvinnor i 

makthavande positioner inom reklambranschen.  

 

När vi frågade hur kvinnor ska framställas i reklamen svarar Lisbeth - ”inte alls”. 

Lisbeth menar att om människor ska användas i reklam ska det vara för att de har något 

väsentligt att säga om produkten de företräder. Om de ska de låna ut sina kroppar till att visa 

upp kläder eller andra ting ska fokus ligga på kläderna och inte på kvinnornas förmenta sex 

appeal. Den produkt som inte klarar av att berättiga sin existens genom sina egna kvaliteter 

förtjänar inte att förskönas med hjälp av läckra kvinnokroppar eller delar av, menar hon. 

Slutligen säger hon att hon inte tror att reklamen skulle inte bli tråkigare om man framställde 

kvinnan annorlunda eftersom då skulle reklamtecknare, fotografer, AD:s och copywriters 

verkligen visa vad de går för. 

 

Sammanfattningsvis menar Lisbeth att de är de ekonomiska incitamenten och 

reklammakarnas strävan mot att ständigt komma på nya trender som är en del av orsaken till 

varför reklamen är normbildande och uppfattas för att vara det som är ”rätt” i samhället. Vi 

håller med henne då hon säger att reklamen aldrig kan bli vidsyntare än de människor som 

skapar den. Lisbeth visar på så vis att problemet med normbildande reklam är väldig komplex 

och en lösning kanske är längre bort än många tror. När det gäller framställningen av kvinnor 

i reklam hävdar Lisbeth i enlighet med den teori som presenterats tidigare i arbetet att kvinnan 

ofta stereotypiseras som husmor eller sexobjekt. Vi instämmer med Lisbeth då hon säger att 

det som är mest tragiskt är att kvinnorna själva framställer sig på samma sätt. Lisbeth menar 

vidare att kvinnor framställs som de gör i reklamen för att de inte själva sätter villkoren för 

hur reklamen ska se ut och uppenbarligen inte heller ser hur utnyttjade och felanvända de är. 

Problemet med att kvinnor framställer kvinnor på exakt samma sätt som tidigare tycker vi 

speglar en sida av reklamen som inte Lisbeth tar upp i sitt resonemang. Nämligen att det mest 

viktiga för företagen är att skapa uppmärksamhet och reklamen har ett tydligt 

transaktionssyfte och inte ett relationssyfte som den bör ha. Att stereotyper är lätta att känna 

igen och att kvinnokroppen faktiskt säljer kan enligt oss således vara en av anledningarna till 

att kvinnor trampar på i samma fotspår som innan.  

 

När det gäller idrottskvinnor i reklamen menar Lisbeth att det visst är en ökad efterfråga på 

kända idrottskvinnor och att de har en stor genomslagskraft i samhället. Lisbeth tror inte att 

användningen av idrottskvinnor i reklamen har någon inverkan på den traditionella 
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kvinnobilden, hon menar att det är en temporär fas vi går igenom och att det inte är förrän det 

finns fler kvinnor i makthavande positioner inom reklambranschen som en lösning kan 

komma till stånd. Vi är inte beredda att hålla med henne fullt ut då vi menar att det är svårt att 

sia om huruvida det ökade intresset för idrottskvinnor är en trend eller ej. Om så inte är fallet 

kommer sannolikt exponeringen av dessa kvinnor öka markant, vilket säkerligen tillsammans 

med ett ökat inflytande i samhällets toppskikt kommer att leda till någon form av förändring 

kvinnosynen och framställningen kommer att se ut.    

 
4.3 Egen undersökning 
Orsaken till att genomföra en egen undersökning var främst för att vi för egen del skulle få en 

större förståelse och inblick i hur reklamer framställs. Vi upplever även att undersökningen 

ger en bra och aktuell information till om eller på vilket sätt det föreligger en skillnad i 

framställningen utav idrottskvinnor och den traditionella kvinnobilden i reklam. För att öka 

tillförlitligheten och för att resultatet ska bli konsekvent i undersökningen har vi valt analysera 

filmerna med hjälp av Selby och Cowderys (1995) teorier om hur man granskar TV filmer. Vi 

har även använt oss av Dimbleby och Burtons ickeverbala kommunikationsteorier. Modellen 

som ligger till grund för våran granskning finns med som bilaga. 

Vi har valt att analysera sex stycken reklamfilmer som framställer kvinnor. Tre slumpmässigt 

utvalda filmer med kvinnliga rollinnehavare och tre slumpmässigt utvalda filmer som 

innehåller en kvinnlig idrottsprofil.  

Den delen som är annorlunda för alla de granskade reklamfilmerna är genren. Detsamma 

gäller byrån som står bakom produkten. Då vi anser att det är ett väldigt komplicerat och 

tidskrävande arbete att ta reda på vilka reklambyråer som gjort vissa reklamfilmer och då 

detta faktum inte är av stor vikt för våran undersökning, kommer vi följaktligen inte att beröra 

detta faktum. 

 
4.3.1 Olympus 

Den första filmen som vi granskade var en reklamfilm för en digitalkamera av märket 

Olympus. Inspelningen äger rum vid och i en inomhusbassäng. Användandet av någon 

rekvisita saknas förutom själva produkten (digital kameran). Den ickeverbala 

kommunikationen är väldigt viktigt i denna reklam film med tanke på att inga röster hörs 

förutom en bakgrunds röst som meddelar viss information om kameran. Då filmen varken 

innehåller en dialog eller monolog från skådespelarna blir inte heller paraspråket väsentligt 

utan vi tolkar således endast klädseln och kroppsspråket.  

 

Reklamfilmen innehåller endast två skådespelare, en kvinnlig och en manlig. Kvinnan är 

blickfånget och den som syns mest under reklamfilmen, mannen är användaren av kameran. 
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Hela filmen fokuseras på kvinnan som är vältränad och omkring 25år gammal, mannen dyker 

endast upp i slutet av filmen och är även han vältränad han och i ca samma ålder. Klädseln är 

det som avslöjar dom vältränade kropparna, endast en bikini och badbyxor används under 

hela reklamfilmen. Kroppsspråket och framförallt gesterna som den kvinnliga skådespelaren 

använder sig av är av sexig, flörtig och busig karaktär. Hon skrattar och flörtar med kameran 

som filmar henne under inspelningen samtidigt som hon stänker vatten mot användaren av 

digital kameran när användaren plåtar henne. Filmen visar en påtaglig intimitet med mycket 

beröring.  

 

Dom tekniska koderna ger oss en viktig bild av vad som reklammakarna försöker förmedla. 

Hela reklamfilmen spelas upp i en brons, svart och vitt färgsättning vilken ger en känsla av 

enkelhet, minimalism och kvalitet. Reklamfilmen visas i flera rutor under samma gång alltså 

”split picture” i alla dessa rutor är fokusen på kvinnan och största delen av alla närbilder på 

hennes kropp, många gånger utan att hennes huvud är i bild. Reklamen har enligt oss en tydlig 

sexuellanspelning och använder kvinnokroppen som blickfång för att fånga tittarens 

uppmärksamhet.   

 

Produkten, en digital kamera, kan enligt oss ses som en unisex produkt. Vilket innebär att 

målgruppen bör vara både män och kvinnor. Vårat intryck var däremot att denna reklamfilm 

var mer riktad till män som målgrupp och som slutkonsumenter. Vad gäller informationen och 

känslorna som förmedlades anser vi filmen vara en blandning av ”hard cell” och ”soft cell”. 

Då det under tiden som reklamfilmen visas finns en bakgrundröst som informerar oss om 

kamerans funktioner och fördelar alltså ”hard sell” samtidigt som filmen spelar på våra 

känslor ”soft cell” med den attraktiva flörtiga kvinnan, som busar med oss när vi skall 

fotografera henne.  

 

4.3.2 Braun  

Den andra reklamfilmen var för en av Brauns hushållsartiklar, en slags multifunktionell 

köksberedare. Inspelningsplatsen för reklamfilmen var av förståliga skäl i ett kök. Rekvisita 

som användes i reklamfilmen är först och främst själva produkten som används i olika 

situationer med olika tillbehör, för att bevisa dess bred inom olika köksfunktioner. Annan 

rekvisita som dyker upp är andra köksprodukter som kan ses i samband med Brauns produkt. 

Så som skålar, skärbräda, vasken och diskmaskin alla dessa bevisar också produktens 

flexibilitet. En annan intressant rekvisita är en telefon, vi anser att den får publiken att inse att 

produkten är så lätt att använda att användaren har tid att göra andra saker ( i det här fallet 

prata i telefon) samtidigt.  
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Reklamfilmen innehåller endast en roll som innehas av en kvinnlig skådespelare. Under 

filmsekvensen delas eller ”klonas” hon först till två sedan till tre stycken av samma kvinna 

medan hon jobbar i köket med den aktuella hushållsmaskinen. Meningen med att hon klonas 

är att åter igen visa publiken i vilken utsträckning man kan använda produkten, att den är en 

hjälpande hand i köket som gör att man kan utfärda flera saker samtidigt. Den ickeverbala 

kommunikationen är väldigt enkel i denna reklamfilm, till en början saknas både en monolog 

eller en dialog, alltså finns då heller inget paraspråk. Kroppsspråket är av samma sort under 

hela inspelningen, en effektiv seriös kvinna som utför flera saker samtidigt. Klädelsen är av 

en ganska neutral karaktär, släta vita byxor och en röd och vit blus/skjorta. Vi finner att 

kläderna kan vara allt från fritidskläder till yrkeskläder. 

Dom tekniska koderna i Brauns reklamfilm är också ganska elementära. Köket och kvinnan är 

alltid i bild med en jämn komposition som sätter kvinnan i centrum. Ljussättningen som vi 

nämnde tidigare är väldigt ljus vilket speglar att filmen utspelas under dagtid. Vilket för 

tankarna till att kvinnan är en hemmafru då hon jobbar i köket mitt på dagen. Färgsättningen 

följer i ljussättningen spår väldigt få ljusa färger, detta stärker intrycket av den rena miljön. 

 

Brauns multifunktionella matberedare är en produkt som kan användas lika väl av båda 

könen, men vi finner att producenterna har helt inriktat sig till en kvinnlig målgrupp. Detta är 

en produkt som ger en hjälpande hand i köket. Reklammakarna och företaget gör det således 

enligt oss relativt lätt för sig när de väljer att använda en stereotyp bild av kvinnan som 

husmoder och som den part som arbetar mest i köket. Frågor man ställer sig när man ser 

filmen är; varför är hon så stressad? Varför måste hon vara så effektiv i köket? Svaren på 

frågorna anser vi återigen leda tillbaka till den typiska stereotypiseringen av kvinnan som 

husmoder och ”kökets regent”.   

 

Positioneringen som har valts vid marknadsföringen av denna produkt antyder också att 

producenternas mål är att nå kvinnor. ”Soft cell” alltså implicit information förmedlas i denna 

reklamfilm, känslan av att vara smart, effektiv och duktig i köket.  

 

4.3.3 Kelloggs 

Den sista reklamfilmen med kvinnliga skådespelare i huvudrollen är företaget Kelloggs 

reklamfilm för en av deras frukostflingor. Reklamfilmen spelas in i tre helt skilda miljöer och 

endast en kvinnlig skådespelerska används under hela filmen. Vi kommer att dela upp 

reklamfilmen i dess tre scener och förklara och analysera varje del för sig själv när det gäller 

konstruktionen.  

 

Den första scenen utspelar sig utomhus i en vintrig miljö på en frusen sjö. Den kvinnliga 

skådespelerskan åker skridskor på sjön och skridskorna är den enda rekvisita som används. 
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Även i denna reklamfilm saknas någon verbal kommunikation från skådespelerskan alltså 

finns där då återigen inget paraspråk. Kroppsspråket är av allvarlig karaktär i den första 

scenen, kvinnan åker i en hög fart med en proffsig stil, scenen slutar med att kvinnan gör en 

kraftig bromsning och stänker is mot kameran. Kläderna som används är vinterplagg i en stark 

röd och vit färg. Kläderna är av trendig stil, men med en fritids känsla. Passformen är tajt och 

framhäver till viss del kvinnans vältränade kropp samtidigt som hennes åkstil är väldigt 

atletisk.  

 

Den första scenen inleds med en helhetsbild av sjön och följs upp med några närbilder på 

stenar täckt med snö och grenar med istappar hängande ifrån sig. I den sistnämnde bilden 

övergår skärpan från grenarna i närbild till kvinnan i bakgrunden åkande över sjön. Sedan 

följer en serie av bilder på kvinnan både helhetsbilder och närbilder av henne åkandes 

skridskor och slutscenen är när hon gör en kraftig inbromsning och stänker is på kameran. 

Scenen utspelas på dagtid och miljön är väldigt ljus.  

 

 I den andra scenen förflyttas vi inomhus till en bastu, det är en traditionell bastu med ett 

undantag en hel väg är av glas och hon har utsikt över den frusna sjön. Formen och interiören 

är minimalistisk. Den enda rekvisita som utnyttjas är en träsked som används för att hälla 

vatten på bastuaggregatet. I denna scen använder sig den kvinnliga skådespelerskan av ett 

oerhört sensuell kroppsspråk. Hon flörtar med kameran och stryker sig själv ett antal gånger 

samtidigt som hon häller vatten över sig själv. Skådespelerskan är endast iklädd en vit 

handduk som är virad runt hennes kropp och hennes vältränade kropp framhävs.  

 

Kvinnan flyttar på sig själv flera gånger, antingen sitter hon högst upp i bastun eller så står 

hon och tittar ut genom fönstret men hon är hela tiden i blickfånget. Ljussättningen i bastun är 

också den ljus samtidigt som tittaren får en uppvärmd känsla genom effekterna av ångan som 

kommer ifrån bastu aggregatet. I denna scen görs små inklipp av produkten och 

förberedelserna för att äta den, dessa klipp är tagna från en annan miljö än den i bastun. Ett 

exempel är en närbild av den kvinnliga skådespelerskans ansikte och synen av ett vatten eller 

en svett droppar som rinner ned från hennes underläpp till hakspetsen för att sedan droppa av 

ner mot trä golvet allt i ”slow motion”. Följs genast upp med ett klipp som visar en närbild av 

en kanna med mjölk var en mjölkdroppe rinner från kanten an kannan för att sedan droppa 

ned mot en skål med Special K flingor. Övergången mellan dessa klipp är inte dirikta utan 

bilden blir sudig och tynar bort innan nästa klipp, detta stärker känslan av att vi befinner oss 

mellan kyla och värme.  

 

Den sista scenen utspelar sig i ett vardagsrum. Samma kvinnliga skådespelare sitter i soffan 

framför en brasa och avnjuter en skål Kelloggs Special K. En kartong av produkten syns 
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tydligt på bordet framför henne. Vardagsrummet speglar en hemtrevlig och mysig miljö med 

en blandning av ljusa och värma färger. Ljussättningen är ganska mörk, det mesta av 

belysningen kommer från brasan. Tiden verkar vara eftermiddag eller kväll. Den icke verbala 

kommunikationen i denna scen är en väldigt avslappnad kvinna som ler harmoniskt mot 

kameran och halv ligger i soffan samtidigt som hon äter sina flingor. Rekvisita som används 

under den sista delen av reklamfilmen är skålen och skeden kvinnan använder när hon äter 

samt en tidning som hon plockar upp efteråt för att läsa. Klädseln följer samma spår som 

miljön och kvinnan har kläder som ser sköna och mysiga ut, men samtidigt väldigt smakfulla.  

Kelloggs Special K är en unisex produkt som kan användas av båda kön. Vi upplever att 

reklammakarna och producenterna är mer intresserade av att nå den kvinnliga marknaden. 

Reklamfilmen innehåller endast en ung kvinnlig skådespelare som är vältränad, avslappnad 

och tillfreds med sig själv. Kvinnan verkar leva ett okomplicerat och enkelt liv. Filmen är 

riktad mot kvinnor som vill leva och äta nyttigt. Reklamen använder sig av ”soft cell” och 

som publik upplevs en känsla av välbefinnande och god hälsa under hela reklamfilmen. 

Reklamen speglar ung och framgångsrik kvinna som är mån om både sitt yttre och inre och 

som samtidigt är självständig.  

 

Vi har även valt att granska tre reklamfilmer där huvudrollen innehavs av en svensk kvinnlig 

idrottsprofil. Det här har vi gjort för att studera om det finns någon skillnad i hur kvinnor 

framställs i reklamer som innehåller kvinnliga idrottsstjärnor och i de som inte gör det. 

 

4.3.4 V6 Tuggummi 

Den första reklamfilmen i denna kategori är en reklam för V6 tuggummi med Kajsa 

Bergqvist.  Hela reklamfilmen äger rum utomhus på en och samma gata, framför en stor 

annonsskylt där det enda man ser är Kajsa Bergqvists ansikte med ett stort leende. 

 

Rekvisita i filmen är en tjock svart tuschpenna och själva annonsskylten som används för att 

meddela reklamens budskap. Produkten i sig visas inte och det är främst fördelarna av att 

använda produkten som framhävs. I filmen försöker en liten pojke ”klottra” svart tusch över 

Kajsas tänder på affischen, men det är omöjligt ingen svart färg fastnar och tänderna förblir 

vita. 

   

Det förekommer ingen dialog i filmen, utan det enda som hörs är pennan mot affischen och en 

röst i bakgrunden som talar om V6 och dess motståndskraft mot plack och förmåga att göra 

tänderna vitare. 
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Den klädsel som existerar i filmen är inte påtagbar eftersom det är endast Kajsas ansikte som 

syns och pojken är klädd i nertonade ungdomskläder. Det som är värt att notera är att pojkens  

kläder inte är direkt typiska för den grupp ungdomar som klottrar på stan, utan är mer en 

vanlig skolpojkes kläder.  

 

Hela reklamfilmen är inspelad under dagtid och miljön är ljus. Det är dagsljus med lite extra 

fokusering och ljus på hennes tänder för att göra dom ännu vitare.  Affischen på Kajsa tar upp 

nästan hela tv bilden och sekvensen varar ända fram till slutet då tuggumiförpackningen visas 

och bakgrundsrösten hörs. 

  

Det finns bara två skådespelare i reklamfilmen. Båda är lika viktiga även om det inte finns 

någon verbal kommunikation mellan dom.  Kajsa används som blickfång, reklamen vill 

associera hennes vita ”vinnarleende” till att hon är en självsäker tjej som gör bra och 

medvetna val för att lyckas.   

 

Produkten som annonseras i denna reklamfilm är en unisex produkt som kan användas av 

båda kön i alla åldrar.  Det finns inget som tyder att det skulle vara mer lockande för män eller 

kvinnor men kanske just for unga människor som vill skapa goda vanor och förebygga 

tandproblem. Reklamen bygger på både fakta, ”hard cell” eftersom den bevisar fördelarna 

med att använda V6 tuggummi och ”soft cell” för att förmedla en känsla av att vi kan lita på 

denna produkt i och med att Kajsa Bergqvist använder den och hon gör medvetna val.  

  

4.3.5 RisiFrutti 

Den andra reklamen vi ska granska inom denna kategori är RisiFruttis reklamfilm med 

Pernilla Wiberg.  Den här reklamfilmen äger rum i skidbacken där Pernilla förbereder sig för 

att starta i en slalomtävling. Hon är väldigt fokuserad med blicken ner mot backen och en 

spänd kroppshållning. När startskotten avlossas reagerar hon inte. Hon står kvar i exakt 

samma position. Folk omkring verkar förvirrade, men hon står kvar i start positionen. I slutet 

visas Pernilla Wiberg avnjuta en RisiFrutti i lugn och ro i nedre delen av backen, vid 

målgången och en röst säger att – Du har väl inte glömt att äta mellanmål? 

 

Hela reklamfilmen äger rum i skidbacken i en mycket ljus och vit miljö med mycket färg runt 

omkring typisk för en tävlings skidbacke.  Hela reklamfilmen ger känslan av att det är en 

tävling som visas direkt på TV eftersom vi hör kommentatorernas röster. Den rekvisita som 
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används är förutom produkten i sig som visas i slutet av reklamfilmen, Pernillas 

skidutrustning samt funktionärernas utrustning. Allt för att ge reklamen trovärdighet.  

 

Reklamfilmen innehåller endast en huvudroll och det är Pernilla Wiberg. Startfunktionären 

finns med i bildrutan men åter igen bara för att skapa trovärdighet.  De andra som spelar en 

mer passiv roll, nästan osynlig, är publiken på skidbacken tillsammans med alla åskådare 

inklusive TV tittarna. Det finns ingen kommunikation mellan huvudrollen och åskådaren men 

vi hör rösten på kommentatorerna som höjer tonen i förtvivlan när han ser att Pernilla står 

kvar. Detta är ett tydligt exempel av paraspråket och förmedlar att något är fel.   

 

Kroppsspråket som Pernilla använder sig av i slutet av reklamfilmen när hon äntligen får sin 

RissiFrutti är ren njutning och tillfredsställning.  Hon säger inget men visar vad hon känner 

med gester i ansiktet. Reklamens budskap att hon inte kan hålla skärpan utan en RisiFrutti. 

För att vinna måste man vara koncentrerad och förbered vilket man gör tillexempel genom att 

inta ett snabbt lätt mellanmål som RisiFrutti.  

 

De tekniska koderna som reklammakarna försöker använda sig av är att få oss TV tittare att 

känna verkligheten bakom reklamfilmen. Vi ska sättas i samma situation av spänning som när 

vi tittar på en direktsänd slalomtävling. De använder sig av samma kameravinklar som vid en 

riktig skidtävling både i starten, skidbacken, över publiken samt genom att använda sig av 

samma tävlingskläder och kommentator röster. 

 

Produkten som marknadsförs i reklamfilmen är en söt mellanmålsprodukt.  Det är en produkt 

som kan vara tilltalande till både män, kvinnor, vuxna och barn. Vi anser att reklamen inte är 

inriktad till någon specifik målgrupp men är mest en halvhumoristisk parodi av en 

tävlingssändning som ses hemma av hela familjen. Filmen spelar mest med våra känslor ”soft 

cell” eftersom vi blir upprörda när Pernilla inte visar sig stark som hon brukar göra och allt är 

på grund av att hon inte äter sin RisiFritti.  Eftersom filmen inte framhäver några direkta bevis 

på att den aktuella produkten faktiskt förbättrar koncentrationen kan inte filmen spela på 

”hard sell” argument. 

 

4.3.6 Sova, Hästens och L´oreal Nattkräm 

Den tredje reklamfilmen är en reklam för sängförsäljaren Sova och sängtillverkaren Hästens 

sängar tillsammans med en nattkräm från L´oreal. Idrottskvinnan som används som blickfång 

i filmen är simhopperskan Anna Lindberg. Det är ett helt nytt sätt att göra reklam som visas 

här. De använder en förebildsperson, i detta fall Anna Lindberg, och två olika produkter som 



51 

har någon relation till varandra som att tillexempel i detta fall att de används på natten och 

främjar vila och rekreation inför Annas tuffa träningsdagar i vattnet. 

 

Reklamfilmen spelas in i tre olika miljöer.  Den första visar simhopperskan i bassäng miljö 

där hon gör ett vackert hopp in i vattnet. Det är ganska ljust men det är inomhus belysning.  

Sedan visas hon i en hemmiljö i sin badrum och sängkammare.  Hon applicerar krämen och 

går och lägger sig i sin Hästens säng och släcker lampan. De visar henne både aktiv när hon 

tränar och när hon vilar.  Dessa olika miljöer är viktiga för att åskådaren skall kunna 

identifiera sig med att ett vid ett aktivt liv krävs det att vi vila och tar igen oss, dessa 

produkter hjälper oss.  

 

Den rekvisita som används under reklamfilmen är produkterna som marknadsförs. Vi ser 

Anna Lindberg både applicera krämen mjukt och försiktigt över ansiktet och sedan ser vi hur 

hon bekväm ligger i sin säng. Det förekommer ingen dialog i filmen och det enda vi hör är en 

röst som berättar för oss om de olika produkterna och talar om varför de är viktiga för Anna 

Lindberg och för oss som köpare.  Hennes kroppsspråk å andra sidan säger mycket om hur 

nöjd hon är när hon lägger sig i sin säng, samt hur säker hon är när hon applicerar sin kräm.  

Hela tiden vi ser henne ger hon ett starkt intryck av en kvinna som vet vad hon vill och är 

säker på sina val.  Detta speglas också tidligt genom det simhopp som Anna gör i en bassäng 

och där hon snabbt och säkert och felfritt kastar sig i vattnet. 

 

Klädseln under reklamfilmen varieras också.  När hon är i simbassängen visas hon i vanlig 

tävlings eller tränings baddräkt. I sängkammaren har hon sovkläder. Anledning till att hon 

visas i baddräkt är för att visa att hon är en professionell simhopperska.  Sovkläderna är inte 

heller avslöjande och används enbart för att visa tiden på dygnet, alltså att det är läggdags för 

henne. 

 

Det finns inte märkvärdiga tekniska koder under inspelningen av reklamfilmen. Under Annas 

simhopp visas filmen ur en kameravinkel med långt avstånd mellan tv-tittarna och henne när 

hon hoppar och det ser nästan ut som en bakgrundsbild i reklamen. När hon sedan tar på sig 

krämen är hon i närbild och även när hon går och lägger sig är hon i närbild men då inte lika 

mycket eftersom reklamen även vill visa Hästens klassiska rutmönster som finns i sängen hon 

ligger i.  

 

Det är lite svårare att säga vilken målgrupp denna reklamfilm är riktad mot.  Sängköp brukar 

vara ett köpbeslut som görs av både män och kvinnor. Vi anser ändå att reklamfilmen mer är 

inriktad mot kvinnor, då den knyter ihop användandet av en nattkräm med val av säng. 

Reklamkampanjen har säkerligen som syfte att locka till sig kvinnor till Sovas sängaffärer.  
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Kvinnan i sin tur tar med sig sin man då en säng är en stor investering för familjen. 

Informationen och känslorna som förmedlas är en blandning av ”hard cell” och “soft cell".  Vi 

får mycket information om hur viktigt det är med en bra nattkräm för att återhämta sig från de 

uttorkande faktorerna i vattnet och luften, samt egenskaperna av Hästens sängar som gör att vi 

kan ha en godnatts sömn.  Detta är både en blandning av tekniska faktorer och fördelar (hard 

cell) samtidigt som vi upplever känslorna bakom att få en bra kräm och bekväm säng (soft 

cell).  

 

För att på ett överskådligt sätt sammanfatta resultatet av våran undersökning, presenterar vi 

först hur vi upplevde att idrottskvinnorna framställdes i deras reklamfilmer. Vi fortsätter med 

att analysera de andra tre filmerna med kvinnliga skådespelare. Slutligen jämför vi om och i 

så fall vilka skillnader som finns i framställningen mellan dessa kvinnor.  

 
Vid granskningen av de tre reklamfilmerna med idrottskvinnor fann vi att de framställdes och 

framträdde som starka självständiga kvinnor. Anna Lindberg och Pernilla Wiberg spelade i 

sina filmer rollen som elitidrottare just för att förstärka deras person och intensifiera 

associationerna till deras idrottsliga framgångar. Dessa associationer är viktiga verktyg för 

reklammakarna att använda i filmen för att publiken ska kunna göra kopplingar till den 

produkt filmen försöker sälja. Kajsa Bergqvist som numera är en folkkär och mer välkänd 

idrottsprofil än de övriga två, visade i filmen endast sitt ansikte på en reklamaffisch. Orsaken 

till att enbart hennes ansikte visades är enligt oss att hennes person har blivit ett välkänt 

varumärke i Sverige. Detta faktum gör det lättare för reklammakarna då de endast genom att 

visa upp henne skapar associationer till hennes person och hennes framgångar. 

 

Vi upplevde att Anna, Pernilla eller Kajsa inte i någon av reklamfilmerna framställdes vare 

sig som ett sexobjekt eller användes för att spegla en traditionell kvinnoroll. Känslan vi fick 

var att de framställdes som starka, sunda, ambitiösa och framgångsrika kvinnor. I Pernilla 

Wibergs reklamfilm för RisiFrutti fanns även ett komiskt inslag, när hon tappar 

koncentrationen på grund av utebliven energi som skull komma från en måltid. Vi upplever 

dock inte på något sätt att hon intar en förlöjligande roll. 

 

Anna Lindbergs reklamfilm visar henne i sin tävlingsbaddräkt samtidigt som hon utför ett 

simhopp och sedan hur hon tar sig upp ur bassängen. Även om Anna är relativt lättklädd 

under denna sekvens i filmen har producenterna valt att visa denna scen på avstånd. Vi menar 

att reklammakarna inte har som syfte att objektifiera Anna då baddräkten är hennes 

tävlingsutstyrsel när hon tävlar i simhopp. Producenterna vill snarare visa henne när hon 

utövar sin idrott för att publiken bättre ska känna igen henne. Vi är medvetna att våran 
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tolkning kanske hade varit annorlunda om Anna inte varit en känd idrottskvinna, men under 

rådande omständigheter står vi fast vid vår tolkning.  

 

Produkterna vilka idrottskvinnorna marknadsför kan klassificeras som unisexprodukter och 

adresseringen är riktad till både könen. Det enda undantaget är nattkrämen i Anna Linbergs 

reklamfilm som är en hygienartikel för kvinnor.  

 

När vi granskade de tre reklamfilmerna med kvinnliga skådespelare skiljde sig adresseringen 

mellan filmerna. Olympus är klart och tydligt en unisex produkt men reklamen riktas främst 

till en manlig målgrupp. Brauns produkt var en kvinnlig produkt och riktades direkt till 

kvinnor. Special K som egentligen är en unisex produkt och riktades även den mest mot 

kvinnor. 

 

De generella likheterna som vi fann i framställningen av kvinnorna var framförallt 

uppvisandet av en ung, snygg, sund och vältränad kvinna. I två av filmerna fick vi se närbilder 

på kvinnor med lite kläder på kroppen, i vissa fall, vid närbilder, saknades huvudet och endast 

nakna delar av kvinnokroppen syntes. De tydligaste anspelningarna på en sexig kvinnokropp 

fanns i Olympus reklamfilm. Där en sekvens enbart innefattade en närbild på kvinnans 

underdel och bröst. Filmen är ett tydligt exempel på hur reklammakare använder kvinnan 

endast som blickfång och objekt. Vidare i filmen poserar kvinnan busigt framför kameran och 

mannen är användaren.  Kvinnan spelar en glad och busig tjej som skojar med mannen och 

skvätter vatten på kameran när han tar kort.  

 

I samtliga tre filmer ser vi en framställning av kvinnan som går hand i hand med den 

traditionella kvinnobilden i reklam. Då vi slumpmässigt valde tre reklamfilmer för vår 

undersökning förefaller det oss nästan osannolikt att kvinnor verkligen fortfarande framställs 

på samma sätt som för 30  år sedan.  

 

Brauns reklamfilm förstärker våra slutsatser om att kvinnans framställning är identisk med 

den traditionella kvinnobilden i reklam. Brauns film visar nämligen uteslutande en kvinna 

som jobbar i köket. Budskapet är att produkten ska spara tid åt kvinnan under köksarbetet. 

Den traditionella kvinnorollen som husmor blir därför väldigt påtaglig.  

 

Kelloggs reklamfilm visar up en mer självständig och sportig kvinna, men de sexuella 

anspelningarna i bastun går inte att komma ifrån. Då både naken hud och förförande blickar 

används, hela atmosfären genomsyras av en sexuell spänning. En annan aspekt är att Kellogs 

är väldigt tydlig när de använder sig av speglingseffekten och menar att äter du våra K-flingor 

blir du lika sund, fräsch och smal som kvinnan i filmen.   
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Jämförelserna förefaller i detta fall som relativt enkla och tydliga. Där den traditionella 

kvinnobilden i reklam möter en bild av kvinnan som varken objektifierar eller stereotypiserar 

henne. Idrottskvinnorna framställs tillskillnad från de andra kvinnorna i filmerna som starka, 

ambitiösa, självständiga och framgångsrika individer. Deras självförtroende lyser genom TV 

rutan så som den gör under deras glansdagar på tävlingsarenorna. En förändring av hur 

kvinnor framställs i reklamen har således skett, även om det sker i en mindre omfattning. 

Frågan är om vi kommer att se vanliga kvinnliga skådespelare framställas på liknande sätt i 

framtidens reklamfilmer, eller om detta fenomen enbart kommer att gäller kända 

idrottspersonligheter?  
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5 Analys och Slutsatser 
Analyskapitlet kommer att utreda och analysera de avsnitt som är beskrivna i empirikapitlet 

och teorikapitlet. Kapitlet är uppdelat under tre teman för att ge en klarare bild av 

problematiken i våra forskningsfrågor. Slutdiskussionen kommer sedan att ta upp det vi har 

behandlat i analysen och empirin och utifrån det kommer vi att bemöta våra forskningsfrågor.  

 
5.1 Den traditionella kvinnobilden i reklam 
För att kunna svara på våra forskningsfrågor ansåg vi det nödvändigt att först ta reda på hur 

den traditionella kvinnobilden i reklam ser ut och utifrån det se om det föreligger någon 

skillnad mellan framställningen av idrottskvinnor och kvinnor i allmänhet i densamma. Efter 

att ha fördjupat oss i litteratur som rör kvinnoframställningen i reklam kan vi konstatera att 

hur man än vrider och vänder på fenomenet verkar man ändock till slut hamna i en diskussion 

om vad som är kvinnligt respektive manligt. Könsrollerna kan således sägas ha en stor 

betydelse för hur en reklam ska eller bör utformas i fråga om både män och kvinnor. Detta då 

ett av syftena med reklam är att den ska vara igenkännande och klara könsroller är något som 

de facto lätt känns igen av gemene man. Detta resonemang stöds av vår egen undersökning 

där flertalet av de intervjuade reklammakarna antydde att en av de mest vitala faktorerna 

under den begränsade tid som en reklam figurerar är att den ska vara igenkännande. Vidare så 

stärks dessa åsikter av bland andra Goffmans (1978) syn på reklam som går ut på att reklam 

förstärker de traditionella könsrollerna och överdriver dessa för det ska vara mer 

lättigenkännligt. 

 

En annan aspekt som visar på hur starkt könsperspektivet är i reklam kommer från Björkvalls 

(2003) avhandling där han analyserat reklamspråket och de målgrupper det riktar sig till. 

Björkvall (2003) menar att pojkar och män som läser annonser förutsätts vara aktiva, 

handlingskraftiga, kompetenta och redan framgångsrika ledare, medan det i annonser riktade 

till kvinnor och flickor handlar om läsarens kropp och utseende. Björkvall (2003) säger vidare 

att utgångspunkten är att en förändring måste ske utifrån de som gör reklamen och att 

produkten i annonsen blir en nyckel till framgång i denna förändring. Vi håller med i hans 

resonemang och menar att reklambyråer måste ta ett större ansvar i frågan. Samtidigt förstår 

vi att det kan vara ekonomiska och tidsmässiga svårigheter som ligger till grund för 

reklambyråernas val av en enklare reklam som bevarar de traditionella könsrollerna. Vi menar 

dock att även företagen är en del av kakan och således även borde bekänna färg och ta ett 

större ansvar i denna problematik. 

 

 Vidare pratar Eriksson och Andrén (1987) om att konsumtionsbehovet är skapat av 

producenterna till produkterna vi konsumerar och att en förutsättning för att skapa ett så starkt 

konsumtionsbehov är just de traditionella könsrollerna. Vi motsätter oss detta påstående om 
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att könsrollerna är en förutsättning för att skapa ett starkt konsumtionsbehov. Vi menar att 

skapandet av ett konsumtionsbehov är ett mer komplext fenomen och att det finns andra mer 

viktiga förutsättningar för att skapa ett starkt konsumtionsbehov än just bevarandet av 

könsroller. Om målet med reklamen är att skapa ett konsumtionsbehov och att sälja 

produkten, varför då inte skapa uppmärksamhet genom att göra en reklam som bryter mot 

gamla rollmönster?   

 

Om man fortsättningsvis anammar speglingshypotesen fullt ut vad gäller den traditionella 

kvinnobilden i reklam är det enligt oss inte konstigt att kvinnor framställs som de gör i 

densamma då det fortfarande är männen som är det styrande könet i samhället. Jämställdheten 

har gjort framsteg men det är lång väg kvar att gå, vilket vi tror speglar av sig i reklamen. Det 

faktum att reklamen speglar de roller vi har i samhället idag är således inte konstigt. Att sedan 

reklammakarna tror att det är detta sätt som är det mest framgångsrika tillvägagångssättet att 

framställa kvinnor på är inte konstig då det både saknas forskning om och tillämpning av 

motsatsen. 

 

Vad gäller forskningen om hur kvinnor i allmänhet framställs i reklam så fanns det gott om 

teorier och åsikter om detta. Många av dessa var genomsyrade av den feministiska 

livsåskådningen, vilken man i och för sig bör ställa sig kritisk till eftersom en förutsättning för 

feministiska tankegångar är att kvinnor är offer i den patriarkala världsordningen. Vi anser 

dock ändå att det är av vikt att lyfta fram vissa ståndpunkter i den feministiska 

medieforskningen. 

 

En central punkt i denna feministiska medieforskning har varit att vetenskapen precis som den 

sociala verkligheten inte är könsneutral. Samma forskning visar vidare att definitionen av 

femininitet i media är underlägsenhet, tillgänglighet och tillmötesgående samt att vägen till 

självuppfyllelse för kvinnor är konsumtion. Den feministiska medieforskningens påstående att 

media visar upp en förvriden kvinnobild har dock varit föremål för en mängd kritik. En av 

dem som kritiserat den feministiska forskningens hållning är Van Zoonen (1994) som enligt 

oss har en mycket intressant poäng när han menar att en förkastning av den bild av 

kvinnlighet som visas upp i media förutsätter att det finnas en annan sann bild av kvinnan.  

Men hur framställs då kvinnan i reklam? Goffman (1978) menar att kvinnor ofta framställs 

som barnsliga och oseriösa till exempel genom att de hoppar och dansar. Goffman (1978) 

påpekar även att kvinnan oftast är kortare än mannen i reklam och i de fall hon inte är det är 

mannen i en underordnad position. Vidare anser Goffman (1978) att reklamvärldens kvinna 

ofta gestaltas som drömmande och frånvarande, som om de inte har kontroll över situationen 

vilken de befinner sig i. Detta stämde väl överens med vår egen undersökning där det 

framkom att kvinnorna förutom att de var blickfånget i filmerna framställdes som fnissiga, 
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busiga och glada.  I en av filmerna poserar kvinnan busigt och glatt framför kameran 

(produkten som marknadsförs) samtidigt som hon skvätter vatten på mannen (som är 

användaren) när han tar kort.  

 

En annan typisk beståndsdel då det gäller framställning av kvinnan i reklam är åldern. 

Studierna kring reklamens framställning av genus visar enligt Edström och Jacobson (1994) 

att de avbildade kvinnornas och männens ålder är en av de egenskaper som tydligast skiljer 

dem åt. Edström och Jacobson (1994) påvisar att även om reklam överlag föredragit unga 

människor visar olika undersökningar på att ungdom främst har förknippats med femininitet. 

Vi håller med om detta och menar att kvinnans ålder är en klassisk fråga, då ungdomlighet 

genom tiderna alltid sammankopplats med skönhet och vitalitet. Vi menar således liksom 

Edström och Jacobson (1994) att ungdomlighet utgör en av grundstenarna i det traditionella 

kvinnoidealet och således även en av grundstenarena vad gäller kvinnoframställningen i 

reklam.  

 

Lisbeth Murath, som är reklammakare och en av våra intervjuobjekt, delar Goffmans (1978), 

Edström och Jacobsens (1994) åsikter och menar att bilden inte ändrats mycket över de 

senaste trettio-fyrtio åren. Murath menar att även om en viss jämlikhet smugit sig in både i 

näringslivet och i samhället generellt idag är könsrollerna fortfarande tydliga. Murath säger 

vidare att skillnaden i framställning är att kvinnan tidigare framställdes som den präktiga 

kvinnan framför spisen eller strykbrädan, den som mannen ville ha. Där hon idag istället 

framställs som den sexpartner, utan några som helst hämningar, som mannen vill ha. Detta 

håller vi med om då vår reklamfilmsundersökning visade att kvinnor framställdes med tydliga 

anspelningar på sex. I två av filmerna fick vi exempelvis se närbilder på kvinnor med lite 

kläder och i vissa fall saknades huvudet på bilden och endast nakna delar av kvinnokroppen 

syntes. Filmerna tycker vi således är distinkta exempel på att reklammakare endast använder 

kvinnan som blickfång och sexobjekt. Det mest tragiska i sammanhanget enligt Murath är 

dock att kvinnorna själva framställer sig på samma sätt. Problemet enligt Murath är att 

kvinnorna själva inte sätter upp villkoren för hur reklam ska se ut samt att kvinnor är dåliga på 

att uppmärksamma hur utnyttjade och felanvända de är. Vi menar dock att kvinnor visst har 

vetskap om hur kvinnor framställs i reklam; om vi ser till våra intervjusvar med 

reklammakarna, gav nästan alla kvinnor i densamma en utförlig beskrivning av hur kvinnan 

framställs i reklam. Vetskapen finns alltså där, men vi tror att det är incitament och kraft att 

förändra den som saknas.  
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5.2 Framställningen av idrottskvinnor i reklam 
När vi nu har behandlat den traditionella kvinnobilden i reklam så kommer vi i detta stycke att 

ta upp diskussionen om hur idrottskvinnor framställs i densamma.  

 

För att kunna bemöta vår första forskningsfråga om hur de svenska idrottskvinnorna 

framställs i reklam började vi med att titta närmare på hur reklammakarna i vår undersökning 

upplevde att desamma uppfattades. De mest förekommande svaren i vår undersökning var att 

idrottskvinnor upplevdes som självständiga sunda, starka, ambitiösa, målmedvetna, ärliga, 

pålitliga och lite präktiga helylletjejer. Av dessa så var självständigheten det som i princip alla 

de intervjuade upplevde var den starkaste egenskapen som den svenska idrottskvinnan 

symboliserade.  Detta finner vi vara väldigt intressant då självständighet är en egenskap som 

den traditionella kvinnobilden inte innefattas av, utan istället, om man ska tro litteratur på 

området, är symbolen för en manlig egenskap.  De övriga egenskaperna som nämns stämmer 

heller inte, enligt oss, särskilt bra överens med den traditionella kvinnobilden i reklam. Detta 

stöds av Beck-Friis (1992), som säger att männen ofta framställs som förvärvsarbetare, 

auktoritära och aktiva medan kvinnan främst är till för att behaga. Beck-Friis menar vidare att 

reklam framställer kvinnor och män som helt olika där kvinnans liv framställs som mer 

ensidigt, fattigt och mindre kreativt. Att kvinnor traditionellt inte framställs som starka och 

självständiga i reklamens värld och att idrottskvinnans egenskaper i densamma därmed sticker 

ut kom även fram från vår egen undersökning där en av reklammakarna påpekade att; 

 

”Idrottskvinnan är med sin självständighet, målinriktning och kraft  - en starkare kvinna än 

den ordinära”  

 

Andra åsikter från reklammakarna var att man kunde hylla idrottskvinnornas prestationer i all 

ära, men för att få lukrativa avtal med sponsorer fanns också förbehållet att idrottskvinnorna 

även måste se bra ut, det räcker således inte att idrottskvinnorna gör bra resultat. Vi håller, till 

viss del, med om resonemanget kring utseendets betydelse för idrottskvinnor i reklam, men vi 

menar ändock att det är egenskaperna och prestationerna som står i centrum. Se snygg ut på 

bild kan vem som helst göra men hoppa 2.06 i höjdhopp är det bara ett fåtal i världen som 

klarar av.   

 

Vår intervju med Karolina Westberg tenderade att hamna i samma vatten i utseendefrågan. Då 

vi frågade henne varför hon trodde att Kajsa Bergkvist figurerat så flitigt i olika typer av 

reklamfilmer fick vi svaret att hon trodde Kajsas sponsorarbeten dels berodde på hennes 

sportsliga framgångar, men även att hon är en attraktiv tjej med utstrålning. Dessa är två 

egenskaper som enligt henne är två betydande faktorer för att knyta bra sponsorer till sig. 

Givetvis är vi införstådda med att ett attraktivt utseende inte är någon nackdel när det gäller 
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att få folk att köpa produkter och bli intresserade av en viss typ av reklam, vilket gör att 

Karolinas synpunkter har en viss poäng. Vi står dock fortfarande fast vid vår initiala 

ståndpunkt; att utseendet, av tidigare nämnda anledning, är sekundärt vad gäller 

idrottskvinnornas framställning i reklam.  

 

Vidare är det av stor betydelse för framställningen av idrottskvinnorna i reklam att 

idrottskvinnorna som medverkar i den väljer rätt sorts reklam att medverka i. En av 

reklammakarna pratar om att de svenska idrottsframgångarna är resultatet av ett starkt 

demokratiskt samhälle, där alla människor har möjlighet att utveckla sina talanger. Hon menar 

vidare att vi har en oproportionellt hög representation i internationella tävlingssammanhang 

och att samhället värderar idrottsutövarnas framgångar högt, det finns således en risk att 

idrottsutövare väljer reklamer som inte är värdig deras kvaliteter för övrigt. Tittarna läser lätt 

in ”hon har sålt sig” i reklamen och den risken måste varje varumärkeskommunikatör 

överväga. Nämligen den att observationsvärdet blir högt, men trovärdigheten låg. Detta håller 

vi med om, vi anser att en viktig del för framställningen av idrottskvinnor i reklam är vilken 

typ av reklam som de framställs i. Här kommer en annan intressant aspekt in nämligen 

idrottskvinnornas inflytande över vilken reklam de ska vara med i och således även hur de ska 

framställas i densamma, vilket kan kopplas samman med vilka samarbetspartners 

idrottskvinnorna väljer att arbeta med.  

 

Om vi tar Kajsa Bergqvist som exempel så är hon mån om att välja rätt samarbetspartners 

samt att hålla den gruppen liten. Kajsa har även bestämda åsikter om vad hon inte är beredd 

att ställa upp på eftersom att hon som förebild har ett större ansvar och därför måste tänka på 

hur hon blir framställd i reklam. Risken med att kopplas samman med en omoralisk reklam 

måste således minimeras, vilket bara kan göras med ett noga övervägande av 

samarbetspartners. Efterfrågan för att använda Kajsas kända ansikte i sin reklam är säkerligen 

hög, men då hon enbart väljer de företag som hon upplever representerar hennes värderingar, 

är antalet samarbetspartners litet vilket gör att hennes medverkan blir exklusiv och 

eftertraktad. Detta tror vi i förlängningen leder till att hon får ett mycket stort inflytande i hur 

hon ska framställas i den reklam som företagen har. Även vårt intervjuobjekt Karolina 

Westberg som var med och tog silver i dam-VM i fotboll i USA sa liksom Kajsa att hon inte 

kunde tänka sig att vara med i vilken reklam som helst. Karolina hade redan tackat nej till ett 

antal erbjudanden, där reklammakarna ville framställa henne lättklädd. Karolina betonar 

vidare även både sin egen och sina lagkamraters ökade roll som förebild för unga flickor och 

att denna roll inte är förenlig med tveksamma framträdanden från hennes sida. Detta belyser 

den tendens vi själva tycks oss ha spårat; att idrottskvinnornas personliga risktagande i deras 

roll som förebilder i samhället bidrar till att de exklusivt väljer vilka de vill samarbeta med. 

Vilket bidrar till att de får ett stort inflytande över sin framställning i den reklam som 
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används. Faktumet att idrottskvinnorna själva har ett betydande inflytande över deras 

framställning är således enligt oss en viktig beståndsdel för hur de faktiskt framställs. 

 

Fortsättningsvis kan man säga att idrottsutövare i allmänhet ofta representerar ett sunt leverne, 

och egna val, vilket även en del av de intervjuade reklammakarna upplevde att idrottskvinnor 

symboliserade. Vi tror att denna symbolik leder till att företag med produkter som kan 

identifieras med dessa egenskaper vill använda sig av idrottskvinnor i sin reklam, vilket gör 

att det är just dessa egenskaper som lyfts fram i marknadsföringen av deras produkter.   

 

Vi tror även att det är så att idrottskvinnornas ställning i samhället som förebilder för unga 

människor är en av orsakerna till att företag vill bli sammankopplade med dem vilket, vi tror 

är ett faktum som gör att de framställs värdigt i dessa företags reklam. Även här får Kajsa 

bergkvist illustrera exempel. En av Kajsas största sponsorer är företaget Nike som menar att 

anledningen till att de valde Kajsa som samarbetspartner var att hon är en stor 

inspirationskälla och förebild för unga aktiva kvinnor i Sverige och andra europeiska länder.   

 

Men vad får då företagen egentligen ut av att använda idrottskvinnor i sin reklam? Bland 

annat så har idrottskvinnorna genom sin idrott redan uppmärksammats utav media, vilket gör 

att folk känner igen dem och förknippar dem med sundhet och sportighet. De har även genom 

bland annat personliga intervjuer med sportjournalister kunnat skapa en bild av sig själva hos 

en potentiell målgrupp. Denna bild tillsammans med den positiva känsla som en framgångsrik 

person omges med kan bli ett starkt vapen i ett företags marknadsföring; om en målgrupp 

redan har en positiv inställning till en idrottspersonlighet kan företaget genom att knyta bilden 

av denne till sig själva eller sin produkt således skapa ett mervärde för sitt varumärke. 

Wiclander (1990) menar att varumärket utgör en stor del av företaget och att varumärket 

många gånger genererar högre vinster än andra resurser i ett företag, vid en försäljning. Vi 

anser att några av de företag som använder sig av Kajsa Bergkvist i sin marknadsföring är 

företag som har förstått vikten av detta. Tre av de företag som sponsrar Kajsa Bergkvist och 

som vi har tagit upp i vår empiri verkar ha funnit vad Kajsa symboliserar för dem och deras 

företag. Men även om de är lika på den punkten så skiljer sig samtidigt de tre företagens 

motiveringar till varför de valt att samarbeta med Kajsa och vad hon symboliserar för just 

dem. Vi tror inte detta är en slump utan vi anser att det är viktigt för ett företag som använder 

samma ansikte utåt som flera andra att hitta egenskaper som konsumenterna enbart kopplar 

till deras företag och produkter. Detta tror vi leder till att användningen av idrottskvinnorna i 

dess företags reklamer inte blir traditionella och generella kvinnoframställningar utan mer 

specifikt och annorlunda. En ansats som även sammanfaller med Björkvalls (2003) tankar om 

att man i reklam bör utgå ifrån produkten för att förändra de traditionella könsrollerna i 
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reklam samt med vår egen förkunnelse om att reklamköparna måste vara med och förändra 

detsamma. 

 

Vi tror avslutningsvis att fördelarna med att använda en framgångsrik idrottskvinna som 

reklampelare för företaget är många och att dessa fördelar i kombination med tidigare nämnda 

exklusiviteten att bli utvald gör att företagen är noga med att framställa idrottskvinnorna på ett 

bra och positivt sätt för att på så sätt kunna bli utvalda igen.  
 

5.3 Svenska idrottskvinnors betydelse för den traditionella 
kvinnobilden i reklam 
Det står alltså helt klart att det finns en skillnad i hur kvinnor i allmänhet framställs i reklam 

och hur idrottskvinnor framställs i densamma. Men har då denna skillnad egentligen någon 

påverkan på den traditionella kvinnobilden i reklam? 

  

För att då komma in i en djupare diskussion om idrottskvinnornas framställning i reklam har 

någon påverkan på den traditionella kvinnobilden, kommer vi först att diskutera om 

användandet av idrottskvinnor i reklam kan anses ha ökat och vilken genomslagskraft 

idrottskvinnorna egentligen har. För att undersöka detta fenomen har vi ställt frågor i ämnet 

både till reklammakare och till idrottskvinnor. Resultatet av våra intervjuer visade på att 

användandet av idrottskvinnor i reklam har ökat och att detta beror på att idrottskvinnornas 

framgångar har ökat på tävlingsarenorna. Vi håller med om detta då vi tror att 

idrottskvinnornas ökade framgångar även leder till en större mediebevakning av damidrott 

vilket gör att fler människor känner igen idrottskvinnorna. Detta tror vi leder till att företag 

vill använda sig av idrottskvinnor i sin reklam. En reklammakare menade att orsaken till 

ökningen låg i att fler och fler företag vill synas med framgångsrika idrottskvinnor därför att 

det ses som mer unikt än att använda sig av framgångsrika idrottsmän samt att företaget 

förknippas med jämlika värderingar. Vi tycker att det finns en poäng i detta då 

jämställdhetsdebatten i samhället i allra högsta grad är aktuell. 

 

När det gäller idrottskvinnornas genomslagskraft svarade alla reklammakare uteslutande att 

de ansåg att denna var stor. Många menade att idrottskvinnornas genomslagskraft beror på 

deras framgångar och att de är förebilder som står för något specifikt. Andra åsikter som kom 

upp var att idrottskvinnornas genomslagskraft är som störst till den unga publiken och då 

framförallt unga tjejer, eftersom att uppmärksammandet av kvinnliga idrottsframgångar kan 

påverka unga tjejers syn på att tjejer kan lika väl som killar. Även här kommer 

jämlikhetsaspekten in; det finns en klar önskan hos dessa unga tjejer att vara/bli som 

idrottskvinnorna så att de kan hävda sig mot männen i fråga om både framgång och 
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popularitet. En önskan som gör att idrottskvinnorna blir intressanta objekt för företag med 

denna målgrupp.  

 

Att genomslagskraften ökar i takt med framgångar är något som även Karolina Westberg 

stämmer in i. Hon upplever att intresset för damlandslaget i fotboll har stegrats dramatiskt 

efter deras framgångar under fotbolls-VM. Vidare berättar Karolina att Victoria Svensson, 

som är en av landslagets stjärnor, har fått ett flertal erbjudande från sponsorer och företag allt 

sedan hennes framgång i VM. Något som stärker framgångsteorin i fråga om användandet av 

idrottskvinnor i reklam. Lisbeth Murath ställer sig emellertid frågande till om intresset 

verkligen varit av samma dignitet om inte bevakningen kring idrottskvinnorna varit så stor 

som den faktiskt är ”-Allt handlar om att synas gör man inte det så glöms man snabbt bort” 

menar hon, vilket vi instämmer i. Vi tror att intresset för idrottskvinnorna, varken i allmänhet 

eller för företagens användning av dem i sin reklam, inte ens hade varit hälften av vad den är 

idag om bevakningen av kvinnoidrotten inte hade varit så pass utbredd som den faktiskt är.  

Det går således inte att säga att idrottskvinnornas framgångar isolerat bidrar till en större 

genomslagskraft och därmed en större användning i reklam, utan det är kombinationen 

framgång och mediebevakning som gör att intresset för idrottskvinnor utvidgas. 

 

Fortsättningsvis när vi i våra intervjuer frågade reklammakarna om de trodde att 

användningen av idrottskvinnor i reklam kunde påverka den traditionella kvinnobilden i 

densamma svarade de flesta att de trodde att det var möjligt. Den mest generella motiveringen 

var att idrottskvinnor ger en mer nyanserad kvinnobild än de kvinnor som bara har ett 

utseende.  Reklammakarna menade att då idrottskvinnorna visas i egenskap av att de presterat 

något och inte bara för att de är snygga så kan detta leda till att kvinnan i reklam får ett annat 

slags berättigande och mer muskler, både bildligt och bokstavligt talat. Vår egen hållning 

ligger helt i linje med dessa åsikter. Vi tror att det blir en helt annan bedömning av kvinnor i 

reklam om det fokuseras på prestation och inte på utseende. Idrottskvinnorna har ett helt annat 

djup i sin personlighet, eftersom de via media har kunnat visa upp andra sidor av sig själva än 

bara sitt utseende, vilket i allra högsta grad påverkar framställningen av dem i reklam.  

 

Vidare så menade en reklammakare att idrottskvinnorna speglade samtiden och på så sätt 

bidrog till en förändring av den traditionella kvinnobilden. Ett annat citat ur intervjuerna 

speglar tydligt den generella åsikten om huruvida den traditionella kvinnobilden kan påverkas 

av idrottskvinnornas närvaro i reklam.  
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”Jag anser inte att kvinnor endast syns som ”sexobjekt eller skönhetsidentiteter” i reklam, 

men det är klart att ett större användande av kvinnliga förebilder inom olika områden (inte 

bara idrott) på sikt luckrar upp den förlegade kvinnobilden som kanske fortfarande finns kvar 

hos många”. 

 

Ett citat som tydligt påvisar att den moderna kvinnan ligger många steg före reklamens dito 

och att idrottskvinnorna därför blir ett sätt för reklamen att komma ikapp.  

 

En annan av reklammakarna påpekade att sex inte har samma genomslagskraft längre och att 

en naturlig vältränad kvinna är mer rätt i tiden än en skönhetsopererad och lättklädd kvinna. 

Anledningen till att vi fann just denna åsikt intressant var att detta fenomen även bekräftas i 

en undersökning från en av branschens egna utbildningar, IHR, där bara tre procent av alla 

tillfrågade reklammakare trodde att sex kommer att vara gångbart i framtidens reklam.  

 

Det är även så att nya rön pekar mot att en förändring av den traditionella reklamen i 

allmänhet är på intågande. Ett exempel på detta kommer från samma undersökning från IHR. 

Undersökningen visar att de som utformar reklamen tycks vara rejält missnöjda med den egna 

kreativiteten och förmågan att skapa säljande reklam. Reklamfolket anser även att gamla 

koncept används gång efter gång och att dagens reklam är förutsägbar, likriktad och tråkig. 

Det är här vi tror att användandet av idrottskvinnan i reklam kan få större utrymme; att få 

reklammänniskorna att hitta nya, fräscha och mer nyanserade kvinnotolkningar genom 

idrottskvinnor kan vara den kreativitet och det nyskapande som branschen själva säger sig 

behöva. Om dessa tankar sedan får luft under vingarna i reklambranschen så är inte steget 

långt till att budskapet även sprider sig till företagen vilket gör att den traditionella 

kvinnobilden kommer att bekämpas av dem som starkast håller fast vid den. Vi tror 

följaktligen att för att en förändring av den traditionella kvinnobilden ska komma till stånd är 

det inte bara reklammakarna som måste ha viljan att förändra bilden utan även reklamköparna 

måste stämma in i samma kör.  

 
5. 4 Slutsatser 
Om vi då börjar denna slutdiskussion med att begrunda hur idrottskvinnor framställs i reklam 

kommer vi snabbt in på det, av media, ökade intresset för topp-presterande idrottskvinnor. Då 

mediebevakningen kring svenska kvinnliga idrottsutövare har varit påfallande stor på senare 

tid har således deras ansikten och personligheter i en strilande ström forsat in genom TV 

apparaterna och i tidningar och på så sätt satt sitt avtryck i de svenska folkhemmen. Samhället 

har fått upp ögonen för dessa kvinnor och de flesta känner igen deras ansikten och 

personligheter som naturligt kopplas till deras prestationer på idrottsarenorna. I takt med 
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idrottskvinnornas stigande igenkänningsfaktor ute i samhället stiger även deras 

marknadsvärde varpå efterfrågan för att använda dessa kvinnor som reklampelare ökar. Mot 

bakgrund av att idrottskvinnorna redan har skapat sig en igenkänningsfaktor i samhället tror vi 

att företagen gärna vill koppla denna igenkänning till sina produkter. Vi tror således, då det 

främst är idrottskvinnornas egenskaper som uppmärksammas i media, att företagen väljer att 

framställa dem på samma sätt i sin reklam. Detta innebär att idrottskvinnan inte framställs 

utifrån sitt utseende utan utifrån sin personlighet och sina prestationer.  

 

Fortsättningsvis tror vi att då idrottskvinnorna symboliserar sunt leverne, självständighet och 

kraft så lockas företag med produkter som kan identifieras med dessa egenskaper att använda 

idrottskvinnor i sin reklam. Detta tror vi leder till att det är dessa egenskaper som lyfts fram 

istället för traditionellt kvinnliga dito.  

 

Vad gäller idrottskvinnornas betydelse för den traditionella kvinnobilden i reklam så är en 

tendens vi har spårat det faktum att reklammakarna själva tycks vara trötta på stereotypen av 

kvinnan. Reklammakarna i vår undersökning menade att reklam idag känns tråkig och var 

rejält missnöjda med den egna kreativiteten och förmågan att göra säljande reklam.  Här tror 

vi att det finns en öppning för den sportiga, starka och självständiga kvinna som 

idrottskvinnan utgör vilken är en kvinnoframställning tvärtemot den traditionella 

kvinnobilden i reklamens värld. Vi tror således att idrottskvinnan kan vara en av trappstegen 

mot den nyskapande, originella och kreativa reklam som reklammakarna eftersöker. Detta gör 

att utrymmet för användningen av idrottskvinnan i reklam kan tendera att öka och samtidigt 

minska användningen av den stereotypa kvinnan i densamma.  

 

En annan tendens som vi kopplade samman med förändringsviljan i reklambranschen är den 

att anspelningar på sex i reklam inte låg för framtiden. Detta tror vi kommer att ha stor 

betydelse för idrottskvinnornas framfart i reklamens värld. Vi menar att den minskade 

sextendensen på sikt kommer att driva reklamköparna till att hitta andra infallsvinklar på hur 

de ska utforma sin reklam för att den ska kunna behålla samma intensitet och säljkraft som 

tidigare. Att ha sexiga och förförande kvinnor i sin reklam är klassiska sätt att framställa 

kvinnan på, men om tendensen att sex är på väg bort visar sig vara sann kommer denna bild 

av kvinnan sakta att tyna bort varpå den traditionella kvinnobilden sakta men säkert kommer 

att förändras till förmån för andra mer nyanserade dito. Återigen tror vi att det är bilden av 

idrottskvinnan som kommer att stå som segrare i längden, både som företrädare för en annan 

kvinnosyn men även som en mall för hur framtidens kvinnor kommer att se ut.  

 

Vidare tror vi att en aspekt på varför idrottskvinnor inte framställs utifrån den traditionella 

kvinnobilden i reklam är att de har ett betydande inflytande både över vilka företag de väljer 
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att samarbeta med och hur dessa företag ska framställa dem. Detta gör att de, till stor del, 

själva har kontroll över vilken kvinnobild de vill visa upp, vilket vi tror gör att de väljer att 

inte framstå som en kvinna utifrån den traditionella kvinnomallen i reklam. Det är även så att 

idrottskvinnorna är förebilder för många unga människor, vilket vi tror, gör att de inte vill 

framstå som exempelvis ett sexobjekt. Ansvaret som förebild i samhället gör således att 

idrottskvinnor i reklam inte ser ut som den traditionella kvinnan i densamma. 

 

Vi anser avslutningsvis att framställningen av idrottskvinnan i reklam skiljer sig från den 

traditionella kvinnobilden och vi tror även att denna nya framställning av kvinnan, som 

tidigare nämnts, ses som ett efterlängtat nytt angreppssätt av reklammakarna. Då 

idrottskvinnorna har blivit mer och mer uppmärksammade i media de senaste åren och då 

deras genomslagskraft ökat påtagligt har deras namn fått samma dignitet som ett varumärke. 

Vi tror följaktligen, om trenden i samhället håller i sig, att det kan vara lättare för en 

reklambyrå att få sina köpare att använda sig av en idrottskvinna i sin reklam snarare än en 

vanlig kvinnlig modell. För vem vill inte ladda sitt företags varumärke med innebörder som 

framgång, fart och styrka?  

 

Om sedan en del företag använder sig av idrottskvinnor på ett framgångsrikt sätt för att sälja 

sina produkter, tror vi att effekterna av detta kan leda till att framställningen av 

idrottskvinnorna associeras med ett efterlängtat nytänkande. Vi tror att reklammakarna på så 

vis kan känna att de förnyar sig samtidigt som de skapar en mall för ett nytt sätt att framställa 

kvinnan på. Användandet av idrottskvinnor i reklam tillsammans med reklammakarnas vilja 

att förändra och vara nyskapande samt företagens strävan mot exklusivitet blir således något 

som kan komma att förändra den bild av kvinnan som vi hittills vant oss vid att se i reklamens 

värld. Vi hävdar inte att så kommer bli fallet men vi tror att dessa faktorer i alla fall kan vara 

några av de pusselbitar som behövs för att en förändring av den traditionella kvinnobilden i 

reklam ska komma till stånd.  
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6  Förslag till framtida forskning 
Vi har i detta arbete försökt svara på hur den svenska idrottskvinnan framställs i reklam samt 

om och i så fall hur idrottskvinnornas framställning i reklam påverkar den traditionella 

kvinnobilden i densamma. Vi anser att ämnet är mycket spännande och tycker det är synd att 

vi endast kunnat en mindre undersökning av fenomenet. Vad som vore intressant för vidare 

forskning är att genomföra både en kvalitativ och kvantitativ studie med ett större antal 

respondenter än vad som gjorts i denna studie. 

 

Det skulle även vara intressant att se på problemet utifrån ett konsumentperspektiv. Detta för 

att få en bättre inblick i hur konsumenterna uppfattar användningen av idrottskvinnor i 

reklam. En intressant forskningsfråga vore således att ta reda på om konsumenterna upplever 

att användningen av idrottskvinnor i reklam har större genomslagskraft än traditionell reklam 

som använder sig av stereotyper.  

 

Ytterligare en forskningsfråga som vi inte har tagit upp i detta arbete men som vi själva är 

väldigt nyfikna på är vilken inverkan användningen av idrottskvinnor i reklam har på det 

manliga segmentet. Är det så att männen välkomnar den självständiga och starka kvinnobild 

som idrottskvinnorna förmedlar? Eller ser de densamma som ett hot?  

 

Avslutningsvis är vi av åsikt att det skulle vara intresseväckande att se vilken betydelse 

användandet av idrottskvinnor i reklam har för den traditionella kvinnobilden sett ur ett 

internationellt perspektiv, vilket var en ansats som vi, på grund av dess omfattning, själva 

avgränsade oss ifrån i detta arbete. 
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Bilagor 

 

Intervju med Kajsa Bergqvist 
 
En vinnare med hög moral 
 
Från egotrippad fotbollsspelare till friidrottare i absolut världsklass. 
 
Från tjejen som blev livrädd första gången hon hoppade höjdhopp, till ett världskänt varumärke. Kajsa Bergqvist 
har gjort resor på många plan från den dagen hon beslutade sig för att satsa helhjärtat på höjdhopp. 
 
Audi Magazines redaktör träffade Kajsa Bergqvist en solig junidag. Vi fick en personlig bild av Kajsa och hennes 
liv utanför tävlingsarenan. 
 
– Hon bara flyger!, skrek Kajsa Bergqvists tränare Bengt Jönsson, efter Kajsas fantastiska 2,04-hopp i Lausanne 
den 2 juli i somras. Därmed hade Kajsa slagit sitt eget svenska rekord med hela tre centimeter. Rekordet gjorde 
Kajsa till en ännu större favorit inför EM i München i augusti. Men när Audi Magazine träffar Kajsa i en solig glänta 
på Djurgården i Stockholm i mitten av juni har vi förstås ingen aning om vare sig nya svenska rekord eller hur det 
har gått i EM. Vid just det här tillfället bryr vi oss inte så mycket. Vi vill veta vem Kajsa är utanför tävlingsbanan. 
Och vi fick en personlig inblick i hur det är att vara världsstjärna och ett känt varumärke, ständigt påpassad och 
med stora förväntningar på sig. 
 
Kajsas karriär började på fotbollsplan. Där höll hon till i sex år innan hon intresserade sig för friidrotten. 
 
– I fotbollslaget spelade jag på alla positioner samtidigt. Jag blir jätteirriterad om folk inte gör sitt bästa och det här 
med att det bara skulle spelas för att det var kul höll jag aldrig med om. Jag ville att vi skulle vinna. 
 
Lite egotrippad, med andra ord, erkänner hon. Och kombinationen bra på att springa (det måste man vara om 
man intar alla positioner på fotbollsplan) och ensamvarg passar bra för en friidrottare. Till en början ägnade hon 
sig åt all möjlig friidrott. Kajsa Bergqvist höll länge på med mångkamp, där man utövar flera olika friidrottsgrenar i 
tävling. Men första gången hon skulle hoppa höjdhopp var ingen rolig upplevelse. 
 
– Jag hade aldrig hoppat förut och hoppade från fel håll och var livrädd att hamna utanför mattan. 
 
Men tydligen gick det bra ändå. Någon föreslog att Kajsa skulle hoppa från andra hållet. Snart var hennes hopp 
riktigt höga och höjdhopp hennes bästa gren i mångkamp. Men först vid 18 års ålder bestämde hon sig för att 
satsa helhjärtat på höjdhopp. 
 
– Jag tror att det är bra att satsa brett i början. Då får man en grundfysik som man alltid har nytta av. 
 
Tidigt sa Kajsa att hon skulle hoppa högst i världen. Inte trodde hon riktigt på det, men kaxig har hon alltid varit. 
Även vinnarinstinkten har alltid funnits där: 
 
– Själva tävlandet är väldigt viktigt för mig. Så har det varit sedan jag var liten. Jag ville jämt vinna, både i spel 
och i idrotten. 
 
Hur påverkar det dig att vara ett världskänt namn med allas blickar på sig? 
 
– Jag sätter nog högst press på mig själv. Men visst känner jag av att även andra vill att jag ska lyckas. 
 
Blir du stressad av det? 
 
– Både ja och nej. Jag älskar ju att ha ögonen på mig när jag hoppar. Det är det häftigaste som finns. 
 
– Sen är det läskigt ibland. Eftersom det hittills har gått så bra för mig, känner jag att allt annat än seger är ett 
misslyckande och det kan naturligtvis vara farligt. 
 
Har ditt kändisskap förändrat din syn på dig själv? 
 
– Det vet jag inte… men jag vet vem jag är och var jag står. 
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Men medierna är ju väldigt intresserad av dig. 
 
– Jag tycker att pressen har behandlat mig schysst hittills. 
 
– Det är viktigt att försöka skilja på det offentliga och det privata. Att veta att jag är samma person som innan jag 
blev känd, så att man inte börjar skapa en bild av sig själv som inte stämmer. 
– Men det är obehagligt att läsa om mig själv. 
 
Så obehagligt att Kajsa Bergqvist alltid låter sin mamma läsa allt som står i pressen innan hon själv tar del av 
texterna. Över huvud taget är familjen väldigt viktig för Kajsa. Pappa tar hand om det administrativa och det är 
alltid mamma och pappa som hon ringer först efter en tävling. Om de inte är på plats, vill säga, vilket de oftast är. 
 
 
Nikes val av Kajsa 
 
Bland dessa finns även en svensk idrottsstjärna - Kajsa Bergkvist.  
- Kajsa valdes ut eftersom hon är en stor inspirationskälla och förebild för unga aktiva kvinnor i Sverige och andra 
europeiska länder, säger Tina Rolen. 
Det finns också en professionell sluss mellan den privata och den offentliga Kajsa. Hon har till exempel hemligt 
telefonnummer och managern, Daniel Wessfelt, förmedlar alla kontakter innan de kommer till Kajsa själv. 
 
– Innan jag hade Daniel hade jag till slut sån ångest när telefonen ringde att jag inte vågade svara. Men 
fortfarande finns ängslan där. Kajsa svarar ett försiktigt ”hallå”, utan namn, när det ringer i mobilen. 
 
Hur har ditt offentliga liv påverkat ditt privata? 
 
– Det är klart att man tänker lite grann vad och hur man uppträder. Jag går till exempel inte ut så ofta och känner 
mig ofta påpassad av folk. Men jag vill inte klaga. Jag menar, idrotten har öppnat så oändligt många dörrar så jag 
känner inte att jag har offrat något. 
 
– Men om jag vill gå ut på stan någon natt så gör jag gärna det någon annanstans än i Sverige. I Monaco, där jag 
bor nu, känner till exempel ingen igen mig. Det är väldigt skönt. Kajsa är numera inte bara en duktig idrottare och 
ett känt namn. Med framgångarna har Kajsa Bergqvist blivit ett varumärke också. Med det följer både reklam, 
sponsring och PR. 
 
– Jag samarbetar med flera sponsorer. Men jag försöker hålla gruppen liten och ha nära kontakt med dem. Det är 
viktig att det inte bara är rätt för dem att sponsra mig. Det ska kännas bra för mig också. 
 
Med sponsringskontrakten följer också vissa krav på Kajsa, förutom att hon förhoppningsvis är en duktig idrottare. 
Hon ska ställa upp på PR-evenemang och reklamkampanjer. 
 
Vad ställer du inte upp på? 
 
– Alkohol- och tobaksreklam är ju enkelt att säga att jag aldrig skulle ställa upp på. Och jag tänker mycket på vad 
jag ska göra. 
 
– Bantningspreparat skulle jag till exempel aldrig ställa upp på. Jag har ju ett ansvar vare sig jag vill eller ej. 
Många ungdomar och barn ser upp till mig och det är kul. Och ett stort ansvar. 
 
Är du väldigt moralisk i dig själv? 
 
– Det är klart man vill vara det. Men jag är ju inte guds bästa barn i alla lägen. Jag kan ju inte påstå att jag aldrig 
gjort misstag eller aldrig gjort någon illa. 
 
Du är engagerad i en kampanj mot dopning. 
 
– Det är viktigt som elitidrottare att markera väldigt tydligt var man står. En enda persons misstag slår mot alla 
andra och till slut tror folk att man inte kan bli bäst i världen om man inte dopar sig. Det är fel. Och det måste vi 
berätta. Visst förekommer dopning, inte i Sverige men i andra länder, men idag är det mycket svårt att komma 
undan med det. Kontrollerna är väldigt bra. 
 
Det Kajsa Bergqvist ägnar sig mest åt är förstås egen träning, träning och åter träning. Som elitidrottare gäller det 
att tänja på gränserna och se vad kroppen tål. Det är inte alltid hälsosamt och skadorna kommer när gränsen är 
passerad. 
 
Men Kajsa planerar att hålla på länge. OS år 2008 är en gräns. Sedan får det vara nog. 
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– Men man vet aldrig. Inte vad som händer på vägen dit och inte heller när jag väl är där. Då tycker jag kanske att 
jag har mer att ge. 
 
Kajsa Bergqvist är känd för sitt något masochistiska drag inför ett hopp. Hon klatschar sig på benen och 
hyperventilerar. 
 
– Ja, men jag tänker inte på det själv. Det är ett sätt att trigga mig själv, att nu gäller det. Och ju segare benen är 
desto mer vill jag få igång dem. 
 
Men en gång gick det till överdrift. Kajsa tävlade i ösregn och det var svinkallt. Och då fick hon ta i för att få igång 
benen. 
 
– Efteråt hade jag blåmärken på benen och undrade vad jag höll på med, säger hon och skrattar. Livet efter 
idrottskarriären har hon inte tänkt så mycket på. Men hon har en fyraårig examen i reklam och marknadsföring 
från USA, så kanske blir det något åt det hållet. 
 
Tävlingstinkten lär hon i alla fall ta med sig. Den syns också när hon kör bil. Vid rödljusen blir det gärna tävling 
med bilen bredvid. Och i sin nya svarta Audi TT, är det lätt att vinna. Lite generat erkänner hon: 
 
– Man kan nog säga att jag gillar att köra fort. Jag får dåliga vanor av Monaco-trafiken. Där kör man väldigt fort. 
 
 
FAKTA 
 
Kajsa Bergqvist 
 
Född: 12 oktober 1976. 
 
Uppvuxen: Sollentuna i Stockholm. 
 
Bor: Monaco. 
 
Yrke: Höjdhoppare. 
 
Karriär (till och med 2 juli 2002): Svenskt rekord på 2,04, 1:a inomhus-EM 2000, 3:a OS 2001, 1:a inomhus-VM 
2001. 
 
Fritid: Träffa vänner. 
 
Kör: Svart Audi TT med specialbeställd cocosfärgad klädsel. 
 
Sponsorer: Audi, Axa, ATG, Nike, 
 
Carnegie, If, V6. 
 

Text: Lena Lundblom Loheim 
Foto:Olle Sporrong 
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Intervju underlag vid intervju med Karolina Westberg 
 
1. Vad anser du är syftet med reklam?  
 
2.  Vad anser du som bra reklam? 
 
3. Anser du att reklam har en roll i vårt samhälle?  
 
3. Hur tycker du att kvinnor framställs i reklam? 
 
4. Varför tror du kvinnor framställs som de gör i reklam?  
 
5. Kan det vara motiverat att schablonisera eller objektifiera kvinnor i reklam?                              
Om ja,  under vilka omständigheter?  
 

6. Kan du se att idrottskvinnor kan schablonisera eller objektifiera? 

 
7. Upplever du att intresset för att använda idrottskvinnor i reklamen har ökat? 
 
8. Har du själv märkt en ökning av erbjudande från företag sedan hemkomsten från USA? 
 
9. Vilken genomslagskraft tror du att användandet av idrottskvinnor i reklamen har? 
 
10. Vilken kvinnobild symboliserar de svenska idrottstjejerna i reklamen för dig? 
 
11. Upplever du att användandet av kvinnliga idrottsstjärnor i reklamen kan påverka den 
traditionella kvinnobilden i reklam? Om ja, i så fall hur? 
 
12. Upplever du att idrottskvinnor kan användas för att marknadsföra alla slags produkter och 
kan dom tag på sig olika typer av roller i reklamfilmer? 
 
13. Kan du tänka dig att ställa upp på vilken reklamfilm som helst?    
 
14. Vad anser du ha för roll i valet av hur du framställs i reklam och hur mycket kan du 
påverka den? 
  
15. Är aven valet av produkt du marknadsför viktigt?  
 
16. Har du tackat nej till några erbjudande, om ja varför?  
 
17. Känner du att du har en samhälls roll som du måste tag på dig 
 
15. Allmän diskussion  
 
.    
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Intervju underlag vid intervju med Lisbeth Murath 
1. Vad anser du är syftet med reklam?  
 
2.  Vad anser du som bra reklam? 
 
3.  Vilken roll tror du att reklam har i samhället? 
 

4. Hur tycker du att kvinnor framställs i reklam? 

 
5. Varför tror du kvinnor framställs som de gör i reklam?  
 
6. Kan det vara motiverat att schablonisera eller objektifiera kvinnor i reklam? Om ja, under 
vilka omständigheter?  
 
7. Upplever du att intresset för att använda idrottskvinnor i reklamen har ökat? 
 
8. Vilken genomslagskraft tror du att användandet av idrottskvinnor i reklamen har? 
 
9. Vilken kvinnobild symboliserar de svenska idrottstjejerna i reklamen för dig? 
 
10. Kan ditt företag tänka sig användandet av svenska idrottskvinnor? 
 
11. Upplever du att användandet av kvinnliga idrottsstjärnor i reklamen kan påverka den 
traditionella kvinnobilden i reklam? Om ja, i så fall hur? 
 
12. Tror du att användandet av kvinnliga idrottsstjärnor i reklamen kan påverka 
diskrimineringsproblematiken? 
 
13. Kan man använda sig av kvinnliga idrottsstjärnor inom reklam lika brett som manliga?    
 
14. Kan man tappa segment av manliga konsumenter pga. användandet av idrottskvinnor? 
 
15. Kan användandet av idrottskvinnor vara ett nytt sätt att marknadsföra produkter, 
nyskapande inom reklambranschen? 
 

16. Hur tycke DU att kvinnor ska framställas i reklam?  

 

17. Hur mycket makt anser du ha i den slutliga versionen av en reklamfilm utgiven av ditt 
företag och hur mycket inverkan har företagen som anlitar er? 

 

18. Känner du att du har ett ansvar till publiken och samhälls debatten kring jämställdhet i hur 
ni framställer kvinnor i era reklamfilmer? 

 
19. Har ni fasta regler av vad ni är villiga att framsälla i en reklamfilm och har några av dessa 
med att göra hur kvinnor framställs. 
 
20. Är det något mer du vill tillägga som tidigare inte har framkommit i intervjun? 
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Modell för granskning av reklamfilmer 

1. Konstruktion 

Mise-en-scene 

Setting (miljö, bakgrund och iscensättning) var inspelningen äger rum och vad det ger för 

upplevelser. 

Props (rekvisita) fokuserar på materialet som används, och som har betydelse vid inspelning. 

Non-verbal codes (ickeverbal kommunikation) 

Kroppsspråk (gester, mimik, kroppshållning, kroppsutrymme och beröring)   

Paraspråk (ickeverbala tecken en person utspelar under talets gång) 

Klädsel  

Tekniska koder  

Shot size (avståndet till objektet)  

Kamera vinkel  

Kompositionen 

Ljussättning 

Färgsättning 

 

2. Publik 

Målgruppen (demografiska och psykografiska variabler) 

Positionering (softcell och hardcell)  

Adresseringen (fråga, påstående, befallning, vädjan eller nyhet) 

________________________________________________________________________ 

3. Berättande 

Händelsen (nyckelämnen som figurerar) 

Betydelse och konnotationer (explicita och samverkan med våra värden och känslor) 

Implicita (underliggande värderingar pga. kulturella bakgrund och samhälls värderingar)  

________________________________________________________________________ 

4. Kategorisering 

Media –TV,  Form –Reklamfilm, Genren 

_____________________________________________________________ 

5. Byrån 

Företag bakom produkten, Reklambyrån bakom produktionen   


