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Sammanfattning 

Studien handlar om hur vi idag omges av stereotypa framställningar av kön i reklam. Bilden 

av kvinnor som passiva objekt och män som aktiva subjekt är något som ständigt visas i 

reklam och på så vis upprätthåller en bild av vad som är ”normalt” i samhället i stort. Företag 

skapar och upprätthåller via sin reklam en bild av vad som anses vara feminint respektive 

maskulint i samhället. Stereotyp marknadsföring kan dock bli problematiskt i det globala 

samhälle vi idag lever i, där män och kvinnor lever och existerar i olika kulturer som är 

uppbyggda kring olika värderingar, normer och seder vilka kan ha olika uppfattning om vad 

som är feminint respektive maskulint. Med tanke på denna problematik har vi valt att fokusera 

på frågeställningen: Vad kan användning av könsstereotyper i reklam resultera i och vad finns 

det för motiv för företag att inte använda sig av könsstereotyper i sin reklam? 

 

Syftet är att diskutera hur och varför företag använder sig av könsstereotyper i sin reklam och 

vad det får för konsekvenser. För att besvara syftet och frågeställningen har vi valt att rikta in 

oss på sportbranschen då idrottsrörelsen skapades av män, för män och fortfarande präglas av 

manliga normer och maktstrukturer. Det är därför intressant att undersöka hur sportföretag i 

Sverige förmedlar sin syn på kön genom sin marknadsföring och mer specifikt genom sina 

reklamfilmer. För att få reda på hur kunderna upplever sportföretagens reklamfilmer har vi 

använt oss av fokusgrupper där respektive fokusgrupp har fått titta på en reklamfilm från 

vardera företag och därefter diskuterat sina känslor kring reklamfilmen med fokus på hur 

könen framställs. Företagen som valts ut för studien är Stadium, XXL Sport & Vildmark samt 

Intersport, tre företag som är bland de största inom svensk sportindustri. Utöver 

fokusgrupperna genomfördes en intervju med en jurist från Reklamombudsmannen för att 

kunna ställa hennes tankar om reklamfilmerna mot fokusgruppernas. 

 

För att få en förståelse för hur marknadsföringen är uppbyggd har vi använt oss av Kotlers 

grundläggande teorier kring marknadsföring med fokus på behov, önskemål och efterfrågan 

samt segmentering. Segmentering är indelningen av marknaden, något som ofta baseras på 

kön. För att förklara och diskutera sportreklam behöver vi analysera samhället i allmänhet och 

sportindustrin i synnerhet eftersom marknadsföring både producerar och reproducerar 

samhällets normer och ideal. Hur kvinnor har representerats och presenterats inom idrottens 

gränser ur ett historiskt perspektiv och hur det ser ut idag är därför viktiga parametrar för att 

få en förståelse över hur reklamen av sportprodukter ser ut. Vi har även fokuserat på 

varumärkesteori då ett företags varumärke idag är en av de största immateriella tillgångar ett 

företag äger och det blir allt viktigare för företag att ha ett starkt varumärke för att kunna 

särskilja sig i dagens hårda konkurrens. Ett starkt varumärke byggs upp i en konsuments 

huvud genom känslor kopplade till varumärket. Det är därför av stor vikt att företag lyckas 

förmedla positiva känslor i sin reklam som konsumenten kan koppla till varumärket. 

 

Våra fokusgrupper fick positiva känslor av Intersports reklamfilm då den uppfattades visa 

mångfald. Stadiums reklamfilm ansågs fokusera för mycket på utseende vilket hos våra 

kvinnliga respondenter gav upphov till negativa känslor då det fick dem att känna att de inte 

passade in och därför inte var välkomna. XXL:s reklamfilm genererade negativa känslor från 

fokusgrupper bestående av både kvinnor och män då den ansågs vara sexistisk. Könsstereotyp 

reklam och reklam som fokuserade på utseende gav upphov till negativa känslor, skapade 

ingen tillhörighet (ett av de grundläggande behoven) och ansågs vara exkluderande. 

 

Nyckelord: Genus, kön, marknadsföring, stereotyper, reklam



Abstract 

Today, we are surrounded by stereotypical representations of gender in advertising. We have 

chosen to focus on the question: What can the use of gender stereotypes result in and what are 

the motives for companies not to use gender stereotypes in advertising? The aim is to discuss 

how and why companies use gender stereotypes in their advertising and what the 

consequences are. We have chosen to target the sports industry as the sports movement is 

created by men, for men and is still characterized by male norms and power structures. It is 

therefore interesting to examine how sports companies in Sweden convey their view of gender 

through its marketing and more specifically their commercials. We have used focus groups to 

learn the consumers thoughts about three different commercials by Intersport, XXL Sport & 

Vildmark and Stadium (three big sports companies with business in Sweden).  

 

We have used Kotler‟s basic theories of marketing with a focus on needs, wants, demand and 

segmentation. We have also focused on brand theory as a corporate brand is now one of the 

biggest intangible assets a company owns and it is increasingly important for companies to 

have a strong brand to differentiate themselves in today's fierce competition. We have also 

used theories about gender and sports to see patterns that cannot be recognized using only 

marketing theory. 

 

Based on the discussions of the focus groups, gender stereotyping in advertising and 

advertising focused on appearance resulted in negative feelings which created no sense of 

belonging (one of the basic human needs according to Kotler) and was considered 

exclusionary. 
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1   Inledning 

1.1  Bakgrund 

Fram till 1700-talet betraktades kvinnor som vanskapta män, men under upplysningen1 

framfördes teorin att män och kvinnor är helt olika varandra (Fagerström & Nilsson, 2008). 

Fagerström och Nilsson (2008) beskriver genus som ett flitigt använt och ibland kritiserat 

begrepp. Kön kopplas ofta till det biologiskt givna, det oföränderliga, medan genus istället 

kopplas till det socialt konstruerade. Gemzöe (2012) förklarar att femininitet och maskulinitet 

sedan länge har betraktats dualistiskt, som ett motsatspar som ges olika innebörder. Genus kan 

därför ses som en relationell kategori; ”att kvinnligt alltid måste förstås i relation till manligt” 

(Gemzöe, 2012, s.83). Skillnaden skapas genom att män inte är det som kvinnor är och vice 

versa. I Simone de Beauvoirs Det andra könet från 1949 citeras Pythagoras: ”Det finns en god 

princip som skapat världsordningen, ljuset och mannen och en ond ande som skapat kaos, 

mörkret och kvinnan” (Gemzöe, 2012, s.84). Mannen förknippas alltså med ordning, ljus och 

det goda, medan kvinnan förknippas med kaos, mörker och det onda. Man/kvinna, 

ordning/kaos, ljus/mörker, god/ond är några stereotypa dikotomier2. Fagerström och Nilsson 

(2008, s.70) definierar stereotyp på följande sätt: 

 
En stereotyp kan beskrivas som en schablon eller mall där någon eller något framställs på ett 

banalt och klichéartat sätt. På detta vis arbetar ofta medier i allmänhet och reklamen i 

synnerhet. Stereotyper bygger på förutfattade meningar om hur exempelvis en man eller 

kvinna, en svensk eller invandrare är. Det innebär enorma generaliseringar, och därför 

känner sig många kränkta av att skildras på ett stereotypt vis. 
 

Fagerström och Nilsson skriver att vi omges av så många stereotypa framställningar av kön i 

media idag att vi inte längre reagerar på dem. Reklambilder speglar våra uppfattningar om 

t.ex. kön och samtidigt styrs våra värderingar och uppfattningar om kön av reklambilderna. 

Reklambilder både producerar och reproducerar alltså bilden av kön och “hur de upplevs och 

tolkas beror på vilken kulturell, samhällelig, geografisk och historisk diskurs de befinner sig 

i” (Fagerström & Nilsson, 2008, s. 53). 

 

Fagerström (2004) förklarar att i den västerländska bildkulturen är kvinnor tydligt 

representerade som passiva objekt och män som aktiva subjekt. Kvinnor betraktas och män 

betraktar. Fagerström frågar sig vad det finns för relation mellan makt och att bli betraktad 

eller betrakta. Begreppet gaze3 och teorier kring det har varit ett viktigt verktyg inom den 

feministiska bildteorin. Detta har medfört att hur män och kvinnor framställts i reklambilder 

har kunnat studeras. Enligt dessa teorier är betraktandet förknippat med njutning; kvinnor 

skapas som passiva objekt för betraktarens begär och njutning. En vanlig position kvinnor 

intar i reklam är den som förmedlare eller blickfång; där syftet är att fånga uppmärksamheten 

och sedan överföra uppmärksamheten till en vara av något slag. I denna position är kvinnorna 

ofta mer eller mindre avklädda “och framställs som objekt, passiva föremål” (Fagerström, 

2004, s. 33) och maktlösa sånär som på makten att kunna få en man att åtrå en. Mulvey (2001, 

s.55) tar upp att även i film är kvinnan förmedlare – eller bärare – av mening, inte skapare av 

den. Mulvey förklarar att den uppvisade kvinnan traditionellt fungerat som ett erotiskt objekt 

                                                 
1
 “Intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft” (Nationalencyklopedin, 2015) 

2
 Två ömsesidigt uteslutande kategorier, (Nationalencyklopedin, 2015) 

3
 Stirrande, beskådande (Tyda.se, 2015) 
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dels för karaktärerna i berättelsen och dels för åskådarna. Mulveys teorier går att applicera på 

såväl reklamfilm som andra typer av media, t.ex. reklambilder. 

 

1.2  Problematisering 

Reklam speglar det samhälle vi lever i men även samhället påverkas i sin tur av reklam 

(Eriksson-Zetterquist & Sundin, 2012). I den marknadsföring som slutkonsumenten tar del av 

märks uppdelningen av kvinna/man ofta tydligt. Schroeder och Zwick (2004) påstår med sin 

forskning om maskulin identitet och konsumtion att det är viktigt att 

marknadskommunikation utgår från könsroller och de sexuella identiteter som finns inom 

samhället. Detta betyder att företag har “de kulturella skillnader som återspeglas som 

„feminina‟ respektive „maskulina‟ ” i åtanke (Eriksson-Zetterquist & Sundin, 2012, s. 46). 

Enligt dessa föreställningar ses exempelvis ansiktsrakning, snabba bilar, cigarrer och sprit 

som maskulint medan smink, minivans och dietprodukter ses som feminint. Reklambilderna 

ska hjälpa åskådaren att besvara frågorna ”vad innebär det att vara en man” och ”vad innebär 

det att vara en kvinna” (Schroeder och Zwick, 2004, s. 22). Genom reklambilder kan företag 

ge åskådaren en bild av vem som är tänkt att använda produkten, exempelvis en kvinna som 

lagar mat eller en man som byter däck. Denna stereotypa användning av reklambilder menar 

Schroeder och Zwick är viktig för att stilla människors begär efter både varor och identitet. 

 

Laufner, McBride, Brad, Schertzer & Silvera (2008) påvisar i sin forskning att stereotyp 

marknadsföring kan bli ett problem i dagens globala samhälle då män och kvinnor lever och 

existerar i olika kulturer som är uppbyggda kring olika värderingar, normer och seder. Vad 

kan det då innebära för betraktaren av reklam? Det är på kulturell och social nivå som rollerna 

om vad som anses vara feminint respektive maskulint bestäms. Marknadsföring baserad på ett 

snävt utbud av stereotypa förespeglingar om vad som är maskulint respektive feminint kan 

tala emot olika kulturers bild av samma sak, vilket kan bidra till svårigheter när företag vill 

attrahera sina kunder med hjälp av sin uppfattning om könsrollerna (Laufner et al, 2008). Vad 

finns det då för ytterligare motiv till att inte använda sig av könsstereotyper i reklam? 

1.3  Problemformulering 

I och med problematiken som berörts ovan diskuteras i denna studie hur förekomsten av 

könsstereotyper påverkar konsumenternas känslor för ett företag eller en produkt. Studiens 

huvudfråga är: 

 

 Vad kan användning av könsstereotyper resultera i och vad finns det för motiv för 

företag att inte använda sig av könsstereotyper i sin reklam? 

 

1.4  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att diskutera hur och varför företag använder sig av 

könsstereotyper i sin reklam och vad det får för konsekvenser. 
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2   Tillvägagångssätt 

2.1 Urval av företag att studera 

Annerstedt (1983) förklarar att idrottande kvinnor länge setts på med skepticism; denna 

skepticism började dock lösas upp i Sverige på 1920-talet. Riksidrottsförbundet (2014) 

skriver: ”Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga 

normer och maktstrukturer” och det är därför intressant att undersöka hur sportföretag i 

Sverige förmedlar sin syn på kön genom sin marknadsföring och i sina reklamfilmer; samt hur 

reklamfilmerna upplevs av potentiella kunder. 

 

Vi har därför valt att fördjupa oss i tre av de största företagen som säljer sport- och 

fritidsartiklar i Sverige; närmare bestämt Stadium, XXL Sport & Vildmark (XXL) samt 

Intersport Sverige. Stadium och Intersport är båda svenska företag; Stadium har 95 butiker i 

Sverige (Stadium, 2015) och Intersport över 150 butiker (Intersport, 2015). XXL är ett norskt 

företag som öppnade sin första butik i Sverige år 2010 och som idag har 17 butiker i Sverige 

(XXL Sport & Vildmark, 2015). En reklamfilm från vardera företag visades för, och 

diskuterades i, fokusgrupper. Dessa filmer valdes eftersom de är gjorda under samma 

tidsperiod men också för att vi ser att de skiljer sig åt i bildspråk. Alla tre reklamfilmerna 

släpptes våren 2014, XXL:s och Stadiums något tidigare än Intersports. 

 

2.2 Fokusgrupper 

2.2.1 Fokusgrupper som metod 
Vi ville studera potentiella kunders attityder och tankar kring reklam och stereotyper i reklam. 

Enligt Wibeck (2010) är fokusgrupp som metod användbar när forskaren vill studera 

människors föreställningar och attityder inför ett specifikt ämne. Wibeck förklarar att även om 

relativt öppna frågor används under både intervju och fokusgrupper så gör en fokusgrupp det 

möjligt för respondenterna att diskutera frågan med varandra vilket kan ge ett större spektrum 

av idéer. Bryman och Bell (2007) menar att forskare då kan få en mer realistisk bild av vad 

folk tänker eftersom individer ofta tvingas utmana varandras ståndpunkter i en fokusgrupp. 

Det ger också en möjlighet att se hur deltagarna tillsammans försöker förstå och skapa mening 

kring ett ämne. 

 

2.2.2 Genomförande av fokusgrupper 
Fyra fokusgrupper har genomförts; två med fyra män i och två med fyra kvinnor i. Antalet 

personer i fokusgrupperna begränsades till fyra personer dels eftersom Wibeck (2010) skriver 

att fyra är ett minimiantal på grund av vad Simmel (1964 i Wibeck, 2010) tar upp om triader: 

I en grupp om tre personer kommer varje person att bli en medlare för de andra två, alternativt 

kommer en person hålla sig utanför samtalet. För att var och en skulle få tid och möjlighet att 

uttrycka sin åsikt genomfördes fokusgrupperna med fyra personer i varje grupp. 

 

Bryman & Bell (2007) förklarar att det finns situationer då fokusgrupper inte är att föredra. 

Exempelvis när deltagarna känner sig obekväma i varandras närvaro på grund av hierarkiska 

förhållanden inom gruppen eller när deltagarna troligtvis kommer ha helt skilda åsikter. Vi 
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valde därför att genomföra uppdelade fokusgrupper med män för sig och kvinnor för sig
4
; ifall 

åsikterna skulle vara vitt skilda könen emellan. 

 

Två av fokusgrupperna genomfördes den 25 mars och de andra två 21 och 22 april, 2015. 

Inledningsvis informerades deltagarna om vad som skulle undersökas och de fick säga sina 

namn och vad de tränade för att lätta upp stämningen. Samtliga fokusgrupper spelades in med 

diktafon. Intersports reklamfilm visades först, följd av XXL:s och Stadiums filmer och alla 

ombads skriva ner 2-3 ord som de tyckte beskrev filmen. Frågorna som ställdes modifierades 

något under fokusgruppens gång eftersom svaren ibland framkom av en tidigare fråga. Nedan 

visas de grupper av frågor som vi ställde till respondenterna. Frågorna inom parentes ställdes 

beroende på svaren på den föregående frågan. 

 

Inledande frågor: Har någon sett filmen tidigare? Vad känner ni spontant efter att ha sett 

filmen? (Vad tycker ni om den?) (Känsla? Positiv/Negativ/Neutral) 

 

Centrala frågor: Kan ni relatera till någon person i reklamfilmen? (Varför/varför inte?) Vem 

är kunden? (Vad associerar ni varumärket med?) 

 

Ovanstående frågor ställdes efter varje reklamfilm och när alla reklamfilmer visats ställdes 

huvudfrågan: Hur upplever ni att könen framställs(/presenteras/representeras) i de respektive 

filmerna? Därefter ställdes den avslutande frågan: Är det någon som vill tillägga något? 

 

Vi båda agerade moderatorer; Matilda Arvidsson ställde frågor och följdfrågor medan Matilda 

Sonesson främst antecknade. I tre av fokusgrupperna kom deltagarna in på sex varpå Matilda 

Sonesson frågade deltagarna om de tror att sex säljer. Vi försökte i möjligaste mån hålla oss 

utanför diskussionen utöver vårt intervjumanus. Följdfrågor ställdes när något behövde 

förtydligas och vi bad om synpunkter från specifika personer om någon varit tyst ett tag. 

Frågorna i respektive fokusgrupp skulle därför kunna ses som semistrukturerade, i och med 

att vi inte följde manus till punkt och pricka. 

 

2.2.3 Urval fokusgrupper 
Morgan (1998b, i Wibeck, 2010) tar upp fem olika typer av urval: existerande listor, 

slumpmässigt urval, kontaktpersoner, uppsnappning och öppen ansökan. Till de två första 

fokusgrupperna användes främst öppen ansökan vilket innebär att vi inte frågade specifika 

personer utan istället ställde en öppen förfrågan så att de som kunde tänka sig att vara med, 

själva anmälde sig till oss. Ansökan skedde i existerande listor och förfrågan gjordes i tre 

facebook-grupper vars medlemmar är boende på Gotland och i olika åldrar. Medlemsantalet i 

grupperna varierade från 56 medlemmar till 791 medlemmar (i April 2015). Deltagarna i 

dessa facebook-grupper är mestadels studenter eller före detta studenter och eftersom kriteriet 

för att vara med var att respondenten utövar någon sport alternativt ser sig själv som en 

potentiell kund till en sportbutik. Personerna i våra fokusgrupper var mellan 20 och 47 år. När 

de två första fokusgrupperna väl skulle genomföras hade två personer (en kvinna och en man) 

hoppat av. Vi övervägde att genomföra fokusgrupperna med tre personer i vardera grupp men 

med tanke på de gruppdynamikproblem som kan uppstå i en grupp om tre så användes 

metoden uppsnappning. Detta innebär att vi rekryterade ytterligare två personer på plats – de 

första vi såg – dock efter samma kriterier som tidigare (att de utövade någon sport eller såg 

sig som en potentiell kund till en sportbutik). I de två senare fokusgrupperna gjordes urvalet 

endast genom metoden uppsnappning. 

                                                 
4
 Vi är medvetna om att vi riskerar osynliggöra transpersoner på olika sätt. 
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2.3 Intervjuer 

En intervju har genomförts med en jurist vid namn Gunilla Welander som arbetar för 

Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen är en stiftelse dit konsumenter kan vända sig 

för att anmäla reklam som de känner är diskriminerande, stötande eller har ett otydligt 

budskap (Reklamombudsmannen, 2015). Vi bad Welander se på reklamfilmerna innan 

telefonintervjun som ägde rum den 7 maj, 2015. Intervjun utgick från frågan: Hur framställs 

könen i de respektive reklamfilmerna? 

 

Vi har även kontaktat PR-ansvariga hos XXL, Intersport och Stadium och frågat om de kan 

tänka sig att ställa upp på intervjuer. XXL:s PR-ansvarige svarade att de ville ställa upp men 

svar uteblev sedan när vi skulle bestämma tid. Stadiums PR-ansvarige svarade på våra frågor 

per e-post men då svaret var på endast två meningar kommer det ej användas som grund för 

analys. Intersports PR-ansvarige svarade först att han var på semester och på de följande två 

mejlen svarade han inte alls.
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3 Marknadsföring, kön och sport 

3.1 Marknadsföring 

3.1.1 Behov, önskemål och efterfrågan 
Reklam och annan marknadskommunikation är viktiga instrument som gör det möjligt för 

företagen att nå och informera sina kunder. Det underlättar uppkomsten av effektiva 

marknader, både nationellt och internationellt, och ger betydande fördelar för såväl 

konsumenter som företag, liksom för samhället i stort (Reklamombudsmannen, 2015). Enligt 

Kotler, Armstrong och Parment (2011) kan marknadsföring förklaras som den process där 

företag skapar värde för kunderna och bygger starka kundrelationer för att i sin tur få tillbaka 

eller fånga värde från kunderna. Marknadsföring har två mål; att attrahera nya kunder genom 

att erbjuda ett överlägset värde gentemot konkurrenter samt att behålla nuvarande kunder 

genom att tillhandahålla tillfredsställelse (Kotler et al, 2011). 

 

Försäljning och reklam är bara en liten del av marknadsföringen. Förr handlade 

marknadsföring om ”telling and selling” (Kotler et al, 2011 s.10) medan det idag istället 

handlar om att tillfredsställa kundernas behov. Det mest centrala och underliggande konceptet 

inom marknadsföringen handlar om kundens behov. Behov inkluderar en persons fysiska 

behov som t.ex. mat, kläder, värme och trygghet. Det finns även sociala behov som handlar 

om tillhörighet och tillgivenhet samt individuella behov av kunskap och personligt uttryck. 

Dessa behov kan inte skapas av marknadsföring utan återfinns naturligt hos alla människor. 

Maslows behovshierarki är en modell som Ericsson och Persson (2013) använder för att 

förklara människors behov och prioriteringarna av dessa. Modellen har ursprungligen fem 

nivåer där det grundläggande behovet är mat för dagen och tak över huvudet. Ericsson och 

Persson menar att sportkonsumenter ofta kan kopplas till och förklaras av nivå tre som 

handlar om gemenskap och tillhörighet. 

 

Önskemål är formen av mänskliga behov som är format av kulturen och individens 

personlighet. Önskemål är utformade av en persons omgivning och kan beskrivas som objekt 

som tillfredsställer behov. När köpkraft finns bakom önskemålen skapas efterfrågan. Givet 

deras önskemål och resurser, efterfrågar människor produkter med fördelar som tillsammans 

adderas till mest värde och tillfredsställelse (Kotler et al, 2011). Kotler et al. (2011) skriver att 

globaliseringen har bidragit till en förändring i hur företag använder sig av marknadsföring. 

Idag är konsumentbeteende en viktig del i utformandet av marknadsföringen. Konsumenter 

vet sällan vad som influerar deras köp och det centrala för marknadsförare blir då istället att 

undersöka vilken respons konsumenter ger på olika marknadsföringsinsatser som företaget 

använder. Konsumenters köp är mycket påverkade av kulturen, samhället, personliga – och 

psykologiska karaktärsdrag.  Den största delen av dessa påverkande faktorer kan inte 

marknadsförare kontrollera, men de måste ha dem i åtanke (Kotler et al, 2011).   

 

3.1.2 Segmentering inom sportmarknadsföring 
Ericsson och Persson (2013) skriver att det är viktigt att ha koll på marknadens trender för att 

hitta sina potentiella kunder. En viktig del i analysen av sportkonsumenten är att se vilka 

behov kunderna har och se hur företaget kan fylla dessa behov. Sportkonsumentens behov är 

ofta kopplade till livsstil och välmående för den tränings- och/eller tävlingsinriktade utövaren. 

Det finns även ofta ett behov av identitet och tillhörighet kopplat till val av idrott. När ett 
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företag ska utforma en marknadsföringsstrategi är det enligt Ericsson och Persson viktigt att ta 

hänsyn till synen på det egna företaget, vilken eller vilka marknader företaget befinner sig på, 

hur konkurrensen ser ut på respektive marknad, vilken information som finns tillgänglig om 

befintliga och potentiella kunder samt vilka mål företaget har. När strategin är utformad ska 

den konkretiseras och rikta in sig på olika marknadssegment. Anledningen till att företag 

använder sig av segmentering är för att möjliggöra skapandet av riktade erbjudanden och 

budskap vilket kan generera ökad försäljning. Segmenteringen eller indelningen kan ske efter 

demografiska aspekter som t.ex. ålder, kön eller inkomst men det går också att göra 

geografisk segmentering eller beteendestyrd segmentering. 

 

Ericsson och Persson (2013) menar att marknadssegmentering är en viktig del av 

marknadsföringen gällande sportprodukter och innebär att marknaden delas in i mindre delar 

som består av människor med liknande önskemål och krav. Inom sportmarknadsföringen är 

det vanligt att marknadsföringsinsatserna riktar sig till smalare segment som är nischade mot 

olika sporter. När segmenteringen är gjord påbörjas marknadsbearbetningen för att försöka 

hitta det segment som är mest intressant i termer av köpstyrka, lönsamhet och ekonomisk 

utvecklingspotential. Nästa steg är att bearbeta segmentet eller segmenten och analysera vilka 

erbjudanden som kan motsvara behov och önskemål bäst. 

 

Vilka önskemål och behov konsumenter har beror mycket på omvärlden. De personer som 

finns i vår närhet påverkar oss i olika riktningar – det är inte ovanligt att vi väljer en sport som 

våra syskon eller föräldrar är intresserade av. Media har också väldigt stor påverkan på våra 

val av idrott och i sin tur också på konsumtion (Ericsson & Persson, 2010). Den sport som 

konsumeras via TV av övriga familjen blir ett naturligt intresse att plocka upp. Kotler et al. 

(2011) skriver att kulturella faktorer har stor påverkan på konsumenten och marknadsförare 

måste förstå vilken roll köparens kultur, subkultur och sociala klass har i valet av produkt. 

Kotler et al. skriver att en persons önskemål och behov skapas av samhället, då samhället och 

familjen lär barn grundläggande värden, uppfattningar, önskemål och beteende redan under 

uppväxten. 

 

Syftet med marknadsföring är att informera om varumärket eller produkten och skapa intresse 

kopplat till behov som i sin tur ska leda till ett köpbeslut. För att skapa en så effektiv 

kommunikation som möjligt krävs det att den potentiella kunden har kännedom om 

varumärket eller produkten, menar Ericsson och Persson (2013). Beroende på vad företaget 

vill åstadkomma med sin marknadsföring kan företaget med hjälp av exempelvis annonsering 

skapa kännedom om ett varumärke eller en specifik produkt, informera om en produkts 

utformning och värde, förmedla en känsla kopplad till en upplevelse samt skapa eller förändra 

en image kring ett varumärke. 

 

3.1.3 Varumärke och associationer 
Det svenska begreppet varumärke motsvaras på engelska av två begrepp, trademark och 

brand. Något förenklat skulle det kunna sägas att trademark är det juridiskt skyddade 

kännetecknet, medan brand är de associationer som ett varumärke ger upphov till. Dessa 

associationer brukar sammanfattas av begreppet image, vilket är den mentala bild av vad som 

utgör varumärket (Dahlqvist & Linde, 2012). 

 

Kundens associationer till ett varumärke kan bero på en mängd faktorer. Upplevd kvalitet som 

varumärkesassociation kan påverkas av exempelvis namnet på varumärket, servicegrad och 

klagomålshantering samt kommunikationens utformning och omfattning. Det kan dock vara 

minst lika viktigt att skapa varumärkesassociationer baserade på de emotionella värdena. 
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Dessa värden har visat sig svåra att imitera. Det väsentliga menar Dahlqvist och Linde (2012) 

är att alla associationer bidrar till en enhetlig bild av företaget. Det samlade intrycket av 

varumärket kan sedan resultera i en image som är stark och konkurrenskraftig. Kännedom är 

grunden till ett starkt varumärke, vilket bidrar till att kommunikationen av ett varumärke blir 

väsentlig (Dahlqvist & Linde, 2012). 

 

Under de senare årtiondena har värdet av starka varumärken uppmärksammats, vilket enligt 

Dahlqvist och Linde (2012) har lett till att bedömningen av immateriella tillgångars värde i 

förhållande till materiella tillgångars värde har förändrats. Varumärket är inte längre 

begränsat till att vara ett taktiskt hjälpmedel i marknadsföringsarbetet, utan har nu en 

strategisk betydelse i arbetet mot företagets mål och resultat. Detta har medfört en starkare 

varumärkesorientering i näringslivet (Dahlqvist & Linde, 2012). 

 

3.1.4 Kannibalisering – att äta upp ett varumärke 
Kotler et al. (2011) beskriver kannibalisering som ett fenomen som kan uppstå när ett företag 

producerar en ny produkt som istället för att attrahera nya kunder kannibaliserar på 

varumärket, det vill säga tar befintliga kunder från andra produkter hos det egna företaget. 

Den nya produkten äter upp varumärket istället för att tillföra något nytt. Dahlqvist och Linde 

(2012) beskriver hur kannibalisering av varumärken även kan uppstå i reklambilder. Företag 

måste därför vara noga med de bildlösningar de väljer i sin kommunikation. Om företag inte 

är försiktiga kan bilden förmedla sådant som inte önskas förmedlas. Det är därför viktigt att 

företaget har kontroll över att de känslor det visuella förmedlar också stämmer överens med 

deras strategi (Dahlqvist & Linde, 2012). Gör de inte det finns det en uppenbar risk för att 

andra budskap än de som avses förmedlas. Bilden tar då överhand och kannibaliserar på 

budskapet. Enligt Dahlqvist och Linde är risken för kannibalisering extra stor när företag 

använder kändisar eller nakenhet i reklam. Risken är att mottagaren främst lägger märke till 

kändisen eller den lättklädda kroppen som symboliserar sex istället för att reflektera över vem 

annonsören är och vad denne faktiskt vill säga. 

 

3.2 Kön och hur det behandlas i kultur, sport och 

marknadsföring 

Enligt Lysonski (2005, s.116) är ordboksdefinitionen för sexism ”Attityder och sociala vanor 

som främjar rigida roller baserade på kön som tenderar att vara till skada för kvinnor” (vår 

översättning) medan ordet sexig innebär att något tenderar att väcka sexuellt intresse och åtrå. 

Nokes (1994, i Lysonski, 2005, s.116) menar att sexiga reklamer visar män och kvinnor som 

njuter av sig själva och varandra medan sexistiska reklamer visar kvinnan som ett maktlöst 

objekt som används för att tillfredsställa mannen. Reklambyråer står inför en svårighet; att 

charma med något sexigt utan att alienera kunderna genom sexistiska undertoner. Lysonski 

konstaterar att vad som är sexigt respektive sexistiskt beror på värderingar och preferenser hos 

tittaren. Vidare föreslår Lysonski (2005, s.119) att truismen
5
 ”sex säljer” bör ändras till ”sex 

säljer men säkerställ att det är gjort med värdighet som inte är sexistisk” (vår översättning). 

 

3.2.1 Begreppsdefinitioner: kön/genus 
Hirdman (2001, s. 13) menar att begreppet genus utvecklades för att få en förståelse av 

maktförhållandena mellan könen: “Begreppet genus refererar till de historiska, sociala och 

                                                 
5
 ”Självklart sant (och därför ointressant) påstående” (Nationalencyklopedin, 2015) 
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kulturella betydelser som vid en viss tid tillskrivs kategorierna man och kvinna. Användandet 

av termen genus kan ses som en utveckling från begreppet könsroll och socialt kön”. 

Begreppet kön kopplas ofta till den biologiskt givna kärnan som vi föds med (kropp, 

könsorgan exempelvis), medan genus istället kopplas till det socialt konstruerade (kläder, 

uttryck m.m.). 

 

Butler (2007) menar i sin tur att denna distinktion inte kan upprätthållas; det finns inte någon 

kärna bakom genuset. Genus kan ses som en imitation utan original; som att vi härmar något 

påhittat. Även Flax (1990, i Järvinen, 1996) förespråkar att vi dekonstruerar kön/genus-

dikotomin. Således kan även Flax och Butler förefalla ha ett konstruktivistiskt synsätt vilket 

innebär en syn på skillnaderna mellan könen som socialt skapade, medan essentialistiskt 

synsätt istället betonar att skillnaderna är biologiskt givna (Gemzöe, 2012). Denna uppsats 

kommer ha en konstruktivistisk ansats och därför används begreppet kön som synonymt till 

begreppen könsroller och genus. Vi kommer även använda oss av feminint/maskulint framför 

kvinnlig/manligt för att understryka att vi syftar på det socialt konstruerade och inte det 

essentialistiska. 

 

3.2.1.1 Den heterosexuella matrisen 

Ambjörnsson (2006) menar att vi kan se idén om ett naturligt kön som ett slags normsystem 

eftersom den inte bara förklarar hur vi ska bete oss som kvinna eller man utan även att vi ska 

vara kvinna eller man. Butler menar att kategorierna kvinna och man endast existerar ”inom 

en heterosexualiserad förståelseram, där två separata kön framställs som de enda möjliga 

identiteterna” (Ambjörnsson, 2006, s.112). Denna ram kallas för den heterosexuella matrisen 

och organiserar kroppar, kön och begär. Förenklat innebär den heterosexuella matrisen att de 

positioner som erbjuds är man eller kvinna. Dessa står ”i motsats till varandra, både kroppsligt 

och beteendemässigt” och förväntas begära och ha sex med varandra (Ambjörnsson, 2006, 

s.112). För att framstå som en ”riktig” kvinna eller man krävs alltså att jag har en kropp som 

könsmässigt stämmer överens med hur jag uppträder samt att jag har ett heterosexuellt begär 

(Ambjörnsson, 2006). 

 

3.2.2 Blick 
Blickteori har varit ett viktigt verktyg inom den feministiska bildteorin eftersom man med 

hjälp av det kunnat studera hur män och kvinnor framställts i reklambilder. Betraktandet 

förknippas med njutning; kvinnor skapas som passiva objekt för betraktarens begär och 

njutning (Fagerström, 2004). En vanlig position kvinnor intar i reklam är den som förmedlare 

eller blickfång; där syftet är att fånga uppmärksamheten och sedan överföra 

uppmärksamheten till en vara av något slag. I denna position är kvinnorna ofta mer eller 

mindre avklädda “och framställs som objekt, passiva föremål” (Fagerström, 2004, s. 33) och 

maktlösa sånär som på makten att kunna få en man att åtrå en. Mulvey (2001, s.55) tar upp att 

även i film är kvinnan förmedlare – eller bärare – av mening, inte skapare av den: 
 

Den bestämmande manliga blicken projicerar sin fantasi på den kvinnliga gestalten, som 

stiliseras i enlighet med den. I sin traditionella exhibitionistiska roll är kvinnorna på en gång 

uppvisade och betraktade, deras utseende är kodat för att ge en stark visuell och erotisk 

verkan, så att de kan sägas konnotera egenskapen att-vara-betraktad. Kvinnan uppvisad som 

sexuellt objekt är det erotiska skådespelets ledmotiv: från pinuppor till striptease [...] fångar 

hon blicken, spelar mot och betecknar det manliga begäret. 

 

Mulvey (2001) förklarar att den uppvisade kvinnan traditionellt fungerat som ett erotiskt 

objekt dels för karaktärerna i berättelsen och dels för åskådarna. Mulvey tar också upp att ett 

fragment av en kropp löser upp illusionen av djup och skapar istället en ytmässighet som gör 
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kvinnan till en ikon snarare än en trovärdig karaktär. Detta är enligt Mulvey en strategi i syfte 

att undvika den kvinnliga blicken. Det är mannen som kontrollerar berättelsen när han 

framställs som en styrande roll som åskådarna identifierar sig med vilket resulterar i att 

åskådarnas blick smälter samman med den manlige karaktärens blick; “Den manlige 

rollfiguren är fri att behärska scenen, en scen av rumslig illusion där han artikulerar blicken 

och ger upphov till handlingen” (Mulvey, 2001, s.57). Mulvey poängterar också att 

betraktandet i film skiljer sig från t.ex. striptease eftersom filmen även väver in hur hon ska 

betraktas, i själva filmen och skådespelet. Även klippning, berättande och förändringar i 

avstånd skapar blicken. 

 

Ekman (1998) frågar sig varför reklamer riktade mot kvinnor ändå laddas med erotik och sex 

(t.ex. en kvinna som tvålar in sig själv i en tvålreklam riktad mot kvinnor) när majoriteten av 

kvinnorna tänder på män. Förklaringen till detta är den manliga blicken; Den manliga blicken 

tillfredsställs och kvinnan förväntas ”tända på att någon blir tänd på dem” (Ekman, 1998, 

s.94). Berger (1972, s.50) förenklar det så här: ”Men act and women appear. Men look at 

women. Women watch themselves being looked at”. 

 

3.2.3 Stereotyper 
Könsstereotyper är vanligt förekommande i reklam och kan influera och stärka 

könsstereotyper i samhället. Detta kan leda till negativa konsekvenser, särskilt för kvinnor 

(Eisend, Plagemann & Sollwedel, 2014). På FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 enades 

medlemsländerna om en handlingsplan som bland annat ska motverka stereotypa 

könsskildringar i medier (Jacobson & Broman Norrby, 2004). Strax därefter antog EU:s 

ministerråd en resolution där medlemsstaterna anger ”sin vilja att främja en positiv kvinno- 

och mansbild, befriad från fördomar och stereotyper” (Jacobson & Broman Norrby, 2004, s. 

9). Nätverket Allt är möjligt är en ideell förening bestående av massmedieforskare och 

journalister som ifrågasätter och bevakar mediernas framställningar av män och kvinnor. 

Detta nätverk har identifierat vissa stereotyper som återkommer från år till år och poängterar 

att grundstereotyperna är relativt stabila men förändras för att passa sin tid. Sju 

grundstereotyper som har identifierats är skönhetsslaven, projektören, hushållsfunktionären, 

machomannen, kärleksgudinnan, kärleksguden och tönten. Vi kommer här beskriva 

skönhetsslaven, projektören, machomannen och kärleksgudinnan eftersom dessa är de 

stereotyper som kommer tas upp i analysen: 

 
 Skönhetsslaven är en normativt vacker kvinna som sysselsätter sig med att försöka bli 

ännu vackrare. Rynkor och fett är hennes värsta fiender och hon ägnar sig åt att 

duscha, parfymera, sminka och raka sig, träna och shoppa. ”Skönhetsslaven används 

ofta som blickfång i reklam för allt från kaffe till bilar” (Jacobson & Broman Norrby, 

2004, s. 29) och är den passiva konsumenten. 

 Den aktive producenten däremot, är projektören. Han är en upptagen, allvarlig, 

koncentrerad affärsman placerad i arbetsliv eller politik. Han är aktiv och socialt 

utåtriktad och passar in i den klassiska rollen som familjeförsörjare. ”I reklamen är 

han ofta på väg till eller från jobbet. Eller också har han rollen som expert. Till 

skillnad från Skönhetsslaven framställs Projektören sällan som objekt. Han är aktiv 

och poserar sällan” (Jacobson & Broman Norrby, 2004, s. 29). 

 Machomannen är modig, stark och äventyrlig. Han kör snabba bilar eller tämjer vilda 

hästar. Den goda machomannen uträttar hjältedåd och den onda machomannen är 

sadistisk. 
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 Under stereotypen Kärleksgudinnan ingår både Horan och Madonnan. Madonnan är 

blek, smal och ren medan Horan är skamlös och använder sin kropp för att få vad hon 

vill. Horan får ofta ”stå som symbol för kvinnlig ‟frigjordhet‟ ” (Jacobson & Broman 

Norrby, 2004, s.31). Enligt Jacobsson och Broman Norrby (2004, s. 31) har 

uppdelningen mellan horan och madonnan funnits länge och ”sägs bero på samhällets 

svårighet att hantera kvinnors sexualitet. Den behövs värderas som ond respektive 

god”. 

 

Dessa är exempel på könsstereotyper i reklam, och det finns många olika namn och 

kategoriseringar på könsstereotyper. Återkommande är ofta att kvinnan framställs som passivt 

objekt och mannen som aktivt subjekt (Fagerström, 2004). 

 

3.2.4 Kön och sport 
Larsson (2001) tar upp att idrotten ibland beskrivs ha lika lång historia som människan. 

Pfister (2010) förklarar att det sedan begynnelsen har varit övergripande män som 

representerats i idrott och att kvinnor har setts som det andra könet. Larsson beskriver vidare 

hur idrottsrörelsen under tidigt 1900-tal i Sverige var reserverad för männen. Även om det 

förekom idrottande kvinnor sågs det som olämpligt och “något som kunde leda till att kvinnan 

miste sin kvinnlighet” (Larsson, 2001, s. 134). Björkstén (1918 i Larsson, 2001) betonar att i 

kvinnogymnastik ska inte styrka vara huvudsaken; den får övas upp men den får inte påverka 

den vackra hållningen hos kvinnan. Annerstedt (1983, s.12) sammanfattar att motståndarna 

till kvinnlig idrott använt sig av “medicinska, moraliska och estetiska motiv för sina 

ståndpunkter”. Annerstedt (1983) utser de Andra Internationella Kvinnliga Idrottsspelen, 

1926, som startskottet på det verkliga genombrottet för kvinnlig idrott; då skepticismen löstes 

upp något och en nyfikenhet började infinna sig. Annerstedt (1983) poängterar dock att det 

ännu finns mycket att arbeta med. Riksidrottsförbundet (2014) förklarar på sin hemsida att än 

idag är idrotten inte jämställd; “Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas 

fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer” men antalet aktiva kvinnor har 

ökat. Även Pfister menar att uppfattningen att vissa typer av idrott är olämpliga för kvinnor 

även kan spegla idrott idag; det har alltid tagits för givet att exempelvis män spelar 

amerikansk fotboll och att kvinnor sysselsätter sig med gymnastik och dans. 

 

Sportbranschen utgör idag en global rörelse och en institutionaliserad kultur som bidrar till att 

bibehålla den manliga hegemonin
6
 i samhället (Hovden & Pfister, 2006). Hovden och Pfister 

(2006) påpekar också att det är nästan omöjligt att undersöka den sociala utvecklingen i den 

västerländska idrotten utan att vara fast i föreställningen om hegemonisk maskulinitet. Pfister 

(2010) menar att idrotten är ett system som systematiskt avslöjar skillnader och upprättar en 

ranking baserad på individens prestationer, vilket bidrar till en ökad könssegregering. Som 

regel är separata tävlingar gjorda för män och kvinnor som fylls av standarder och regler som 

skiljer sig åt. Tävlingar i gymnastik är olika utformade för män och kvinnor.. 

 

I det konstruktivistiska genusperspektivet betonas att kön inte är något vi har eller är utan 

något vi gör. Pfister (2010) skriver att "göra kön" är byggandet av identiteter, bilder och 

antagandet av kön i sociala situationer, där vi presenterar oss själva och uppfattas som kvinnor 

eller män. Pfister menar att idrott är en utmärkt arena för att göra kön. I idrotten har det 

konstruktivistiska genusperspektivet förstärkt krav på att kvinnor ska bli antagna till typiskt 

maskulina sporter och vice versa.  

                                                 
6
 Den hegemoniska manligheten/maskuliniteten är den manlighet som upphöjs och värderas högst i ett visst 

sammanhang och är förknippad med privilegier (Wikipedia, 2015) 
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Pfister (2010) skriver att utan kultur har våra kroppar ingen riktig betydelse. Hur vi uppfattar 

våra kroppar, hur vi bedömer dess olika delar, vare sig vi gillar våra ben, hatar våra magar 

eller hur vi handskas med de krav som ställs på den när vi utför idrott beror på vår kunskap 

och erfarenhet. När vi reflekterar över våra kroppar använder vi språket, och språk innebär 

alltid tolkning. Kroppar kan inte bli ”tänkta” utan kultur och som ett resultat kan kroppar inte 

existera utan kultur, menar Pfister. I idrott ges kroppen, dess presentationer och bedrifter 

mening och betydelse genom uppfattning, tolkning och utvärdering, varpå målen och 

utvärderingarna av sportaktiviteterna bygger på sociala arrangemang.   

 

Hovden och Pfister (2006) betonar att kön är inbäddat i och antas genom idrott samt att 

idrotten som institution har utvecklats av män för män. Skillnader mellan föreställningarna av 

kvinnor och män tycks legitimera befintliga könshierarkier inom idrott, vilka fungerar som 

bevis för mäns överlägsenhet och presenterar den rådande könsordningen inom idrotten och 

samhället i helhet som något ”naturligt” och rättvist (Hovden & Pfister, 2006). Rudie (1994, i 

Hovden & Pfister 2006) menar att de strikta rutiner för könssegregering av sportaktiviteter 

som bygger på regler, föreskrifter och kontroller reflekterar och agerar som symboler för den 

dominerande kulturella föreställningen om den ”sanna kulturen” av män och kvinnor.  

 

Pfister (2010) skriver att idrott i sig är könsneutralt. Det är betydelsen i samband med 

utförandet av idrotten tillsammans med de sociala konstruktioner av vad som anses vara 

femininint respektive maskulint i samhället som leder till en märkning av en sportaktivitet 

som feminin eller maskulin.   

 

Idrottsorganisationer i de nordiska länderna är en del av den frivilliga sektorn och därmed det 

civila samhället. Hovden och Pfister (2006) beskriver dessa som några av de största och mest 

inflytelserika samhällsinstitutioner som finns. Detta i sin tur gör att nationella och 

internationella idrottsorganisationer representerar och upprätthåller den heteronormativa och 

mansdominerade maktstrukturen i våra samhällen, utan att vi för den delen alltid är medvetna 

om det (Hovden & Pfister, 2006). 
 

3.2.4.1 Kvinnors deltagande i sport 

Hovden och Pfister (2006) skriver att under idrottens historia har kvinnor ständigt kämpat för 

att få lika rättigheter och tillgång till olika sporter och idrottsorganisationer. I de nordiska 

länderna har kvinnorna under de senaste decennierna fått tillgång till väldigt mansdominerade 

sporter som fotboll och ishockey. Könssegregeringen och processen med könsutjämning 

kännetecknar den nuvarande sportinstitutionen, vilket Hovden och Pfister menar kan ses som 

ett dubbelt symboliskt budskap om betydelsen av kön. Könsutjämningen och 

könssegregeringen inom sporten ger idrotten både utrymme för normativa könsöverträdelser 

samtidigt som det upprätthåller de hegemoniska bilderna av oöverstigliga könsskillnader 

vilket tillsammans utgör både en morot och en stor utmaning för den dominerande 

könsordningen i samhället (Hovden & Pfister 2006). Intrycket av att könsskillnader inom 

idrotten gradvis förlorar sina distinkta konturer måste motsägas, eller åtminstone diskuteras, 

skriver Pfister (2010). En analys av de former och typer av sport som män och kvinnor deltar i 

avslöjar en ambivalent bild (Pfister, 2010). 
 

Pfister (2010) beskriver hur det kvinnliga och manliga deltagandet i olika sporter inte innebär 

att könsskillnader elimineras utan tvärtom; i många sporter kan detta leda till nya och mer 

subtila former av könssegregering. Exempelvis i konståkning fortsätter maskulinitet att vara 

visat, trots eller kanske till och med på grund av feminiseringen i och av sporten. Konståkning 

är uppbyggt kring att ha rätt hållning och rörelser, liksom de befintliga könsideal som finns i 

samhället. Liknande kan ses inom bodybuilding eller boxning som traditionellt är förknippat 
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med maskulinitet. Kvinnliga bodybuilders måste presentera sig själva som kvinnor, trots att 

deras muskulösa kroppar signalerar maskulinitet. Pfister skriver att idealkropp och skönhet, 

tillsammans med den rådande bilden av kvinnlighet, genomgår radikal förändring när kvinnor 

tränger in i en värld av sport som traditionellt ockuperas av män. Detta betyder inte bara 

sönderfall av könsuppfattningar utan indikerar också att ambivalens uppstår i konstruktionen 

av kön. Överensstämmelse och motstånd samexisterar, där kvinnliga idrottare antingen önskar 

eller måste uppfylla de traditionella ideal av femininitet trots deras maskulina sport.   

 

Pfister (2010) påpekar även att kvinnors integrering i maskulina sporter riskerar att utlösa 

jämförelser mellan män och kvinnor, vilket bidrar till cementering av könsdikotomier 

eftersom mäns kroppar och prestanda anses sätta standarden i de flesta idrottsgrenar och 

kvinnan visas då upp som det svagare könet. Kvinnors deltagande i maskulina sporter har 

hittills bidragit till en hög grad av anpassning till rådande sportsideologier, strukturer och 

metoder. Huruvida kvinnor kan lyckas etablera en annan typ av praxis inom idrotten med 

kvinnors kvaliteter, erfarenheter och personliga förhållanden är diskutabelt, menar Pfister. 

 

Pfister (2010) skriver att stora delar av den kvinnliga idrottsrörelsen är inriktad på kropp och 

hälsa, vilket är förknippat med oro om att ha eller få "rätt" kropp vilket inkluderar 

ansträngningar för att hålla en slank figur och i allmänhet, en mer eller mindre rigorös 

kroppshantering. Pfister skriver att det sätt som kvinnliga idrottare var och fortfarande är 

avbildade på bild och i TV bidrar till en marginalisering av damidrott på grund av betoningen 

på femininitet och sexuell attraktion istället för prestationen i sig. Massmedia har konstruerat 

en ny verklighet inom idrotten som konsumeras av allmänheten. Det kan inte förnekas att 

manliga såväl som kvinnliga idrottare aktivt deltar i iscensättningen av sina framföranden, 

byggandet av sin image och dess presentation i media (Pfister, 2010). 
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4 Hur könsstereotyper framställs och 

upplevs i sportreklam 

4.1 Beskrivning av reklamfilmerna 

Eftersom filmerna är mellan 30-90 sekunder kommer beskrivningarna av reklamfilmerna ha 

olika omfattning och ej beskrivas bild för bild. Vi kommer istället beskriva vilket kön vi 

uppfattar att de deltagande personerna har utefter vad normen säger om deras yttre attribut. 

Vad de har för roll i reklamfilmerna samt vilka platser de är på kommer också beskrivas. 

Kameravinklar kommer beskrivas kortfattat och allmänt. Länkar till reklamfilmerna återfinns 

efter varje rubrik och i källförteckningen. 

 

4.1.1 Beskrivning av Intersports reklamfilm (Länk) 
Filmen är uppbyggd av många korta klipp på till största del idrottande personer. De som inte 

utövar någon sport eller idrottar själva är dels en person som står i en idrottshall med en kvast 

i handen, dels en domare och dels en läktare fylld med folk samt en man som skriker 

blickandes ut över en spelplan. Personerna som utövar idrott är gissningsvis mellan 10 och 25 

år. 

 

De som uppfattas vara män i filmen är följande: Två killar som spelar baseboll, en kille med 

keps och hörlurar som glider fram på en bro, en kille som lägger ner en fotboll på marken, en 

annan kille som står med handskar på händerna i ett fotbollsmål, en kille som boxar mot 

kameran, två (av sex) killar filmas i närkamp under undervattensrugby, två killar som utför 

cheerleading, två killar som åker crossmoped, en kille som ”stylar” med en basketboll, en 

kille som ”stylar” med en fotboll, ytterligare två killar som spelar basket, flera killar som 

spelar fotboll och två som åker skidor. 

 

 (Intersport, 2014) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHhNUGV-zhg
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 (Intersport, 2014) 

 

De som uppfattas vara kvinnor i filmen är följande: En tjej som knäpper med fingrarna mot en 

fönsterkarm samt trycker på en mobiltelefon/musikspelare och dansar, två tjejer i en 

boxningsring, sju tjejer med vita skridskor i en ishall, en tjej som utför tyngdlyftning, två 

tjejer som utför bakåtvolter, en tjej som dyker ner i en sjö, en tjej som utför kampsport på en 

studsmatta, fem tjejer som utför cheerleading, ett helt gäng som spelar rugby/amerikansk 

fotboll (dessa är gissningsvis tjejer med tanke på hästsvansar och till synes rakade ben) och en 

tjej som löper på en bro. 

 

 (Intersport, 2014) 

 

 (Intersport, 2014) 

 

De vars kön som ej uppfattas med hjälp av yttre attribut är: en ung person med gallerhjälm på 

sig, en annan person med gallerhjälm som svingar sin hand i luften (som för att kasta en boll), 

en siluett av en person som kastar en boll, en person som kastar en boll, fem personer med 

hjälm som cyklar över sandgupp och två personer som löper i terräng. 
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 (Intersport, 2014) 

 

Reklamen är dels filmad inomhus i dunkelt ljus och dels utomhus i skymningsljus eller 

mörker. Den enda texten som syns är den avslutande texten: ”VI ÄR SPORTSVERIGE” som 

följs av Intersports logga och texten ”INTERSPORT”.  Filmen börjar utan musik. Istället hörs 

ljudet från lampor som tänds, en hejarklack och skridskoåkning. Ett skriande ljud och toner av 

ett piano hörs. En stund senare byts pianospelet ut mot bas/trumspel som varvas med ljud från 

idrotterna som utförs; t.ex. ljud från crossmopeden. Takten på trumspelet ökar och en sång 

utan ord hörs. 

 

4.1.2 Beskrivning av XXL:s reklamfilm (Länk) 
Även i denna film ”bestäms” personernas kön utifrån deras yttre attribut. Denna reklamfilm 

inleds med att en bil stannar utanför en flygplats. En man höjer på ögonbrynen och i nästa 

klipp ser vi ett par ben och högklackade skor kliva ut ur bilen. Mannen höjer ögonbrynen igen 

och ler varpå kvinnan som nyss klivit ut ur bilen visas bakifrån från axlarna till knäna. Hon 

drar en rullväska bredvid sig och mannen som nu ses hålla i ett tennisracket synar kvinnan 

uppifrån och ner. När kvinnan gått förbi visas en närbild på mannens ansikte när han tittar 

efter kvinnan. 

 

Kvinnan, fortfarande filmad från axlar till knän, går förbi en bänk där det sitter en kvinna, en 

pojke och en man, som alla tittar upp på kvinnan (mannen tittar nerifrån och upp). När 

kvinnan gått förbi tittar kvinnan på bänken på mannen på bänken och smäller till honom på 

huvudet (pojken tittar fortfarande upp på kvinnan som gått förbi). 

 

 

 

(XXL Sport & 

Vildmark, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5pzhmGX1sk
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I nästa bild filmas kvinnan bakifrån från midja till lår och till vänster i bild syns en grupp 

manliga fotbollsspelare. En av dessa håller i en mugg med dryck i och gör trick med en 

fotboll och i bakgrunden syns en man med ett musikinstrument som får hjälp av en kvinnlig 

flygplatsanställd; en kvinna och en man som båda tittar på fotbollsspelaren; fyra män med 

resväskor, ytterligare en kvinnlig flygplatsanställd; samt en kvinnlig städerska. Mannen kastar 

iväg sin mugg med dryck i och sparkar iväg bollen så att den träffar muggen. 

 

 

 

(XXL Sport & 

Vildmark, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan sportklädd man fångar bollen med sin hand, varpå en annan man tar bollen från 

honom. Kvinnans ben filmas uppifrån och ner (från lår till fot). Mannen som nu har bollen är 

omringad av fyra andra män med sportkläder samt en kostymklädd man med resväska. 

Mannen med bollen gör trick, tar av sin tröja och blinkar med ena ögat. Han slänger sedan 

iväg bollen mot en papperskorg en bit bort och fem kvinnliga flygvärdinnor bakom en disk 

tittar efter bollen. 

 

 

(XXL Sport & 

Vildmark, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnan, nu filmad uppifrån, fortsätter genom terminalen varpå en man som hänger upp och 

ned i en sele från taket sänks ned bredvid kvinnan och kvinnan filmas nu återigen bakifrån 

från axlar till knän. Han snurrar en fotboll på sitt finger och i nästa klipp filmas kvinnan 
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framifrån från lår till bröst. Mannen tittar efter kvinnan och ler när hon går förbi och kameran 

glider upp så att kvinnans ansikte syns tydligt för första gången. Hon har solglasögon. 

Därefter syns en grupp män i kostym och en av männen studsar två hockeypuckar på en 

hockeyklubba och blinkar med ena ögat. En annan man gör trick med en frisbee. När kvinnan 

går igenom säkerhetskontrollen syns en manligt pilot i bakgrunden som stirrar på kvinnan och 

snubblar över en vagn. Kvinnan blir i säkerhetskontrollen undersökt av en kvinnlig 

säkerhetsvakt och mannen med hockeyklubban skjuter iväg puckarna mot kvinnorna. Mannen 

med frisbeen kastar iväg sin frisbee så att den ena pucken studsar bort från kvinnan. Den 

andra pucken går till vänster om kvinnan som nu filmas från mun till bröst. Till vänster i bild 

syns säkerhetsvakten som böjer på huvudet för att akta sig för den andra pucken. 

 

 

(XXL Sport & 

Vildmark, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XXL Sport & 

Vildmark, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter slänger sig tre män på skidor, snowboard respektive cykel ned för en ramp på 

terminalens tak. Kvinnan filmas framifrån och i nästa klipp syns hovar. Kvinnan filmas nu 

bakifrån gåendes mot ett flygplan. Akrobater hjular och kvinnan tar av sina solglasögon varpå 

akrobaterna gör en formation i form av ett hjärta i luften bakom kvinnan och männen som åkt 

ner för rampen gör trick i luften ovanför kvinnan då hon går mot flygplanet. Två män på 

stegrande hästar syns på var sida om kvinnan och kvinnan håller upp sin ena hand som för att 

vinka. I bakgrunden syns en stor grupp människor följa efter. 
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(XXL Sport & Vildmark, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan kvinna filmas nerifrån och upp, klädd i vita tenniskläder framför flygplanet som 

bredvid den nedfällda trappan har Rysslands flagga på karossen. Kvinnorna filmas i profil och 

kysser varandra. Männen som varit med i filmen tittar på. Mannen med tenniskläder rynkar 

pannan och blinkar sakta med båda ögonen. Kvinnan i svart klänning tittar mot kameran, 

höjer på ögonbrynen, ler, rycker på axeln och tittar ner/blinkar varpå kvinnan i vita 

tenniskläder gömmer sig i hennes hår. Filmen avslutas med att texterna ”Whatever team you 

play for” samt därefter ”XXL ALL SPORTS UNITED” visas i bild. 

 

(XXL Sport & Vildmark, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XXL Sport & Vildmark, 

2014) 
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4.1.3 Beskrivning av Stadiums reklamfilm (Länk) 
Filmen börjar med en text som lyder: ”GET STARTED 2014”. Bakom texten syns en man 

och en luvklädd person som går upp för en trappa. De är filmade bakifrån. I nästa scen syns 

två kvinnor och en man gå från höger till vänster i bild. Kvinnorna har shorts och långärmade 

tröjor och mannen har långbyxor alternativt längre shorts samt luvtröja. 

 

 (Stadium, 2014) 

 

Nästa scen är filmad i svartvitt och föreställer en kvinna som drar sig upp med hjälp av en 

stång. Hon har handskar på händerna och har ett ansträngt ansiktsuttryck samt glansigt ansikte 

och hals. I nästa klipp står hon åter på marken med händerna i midjan och andas ut. 

 

 (Stadium, 2014) 

 

Nästa klipp är i färg och föreställer en man som gör en armhävning. När han är i högsta läget 

släpper han händerna från marken och klappar händerna framför sig. Talk yr i luften varpå 

han sätter händerna i marken igen. Han har glansiga armar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGP8WfMZPnU
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 (Stadium, 2014) 

 

Nästa klipp är svartvitt och föreställer en kvinna som svingar sig upp från en stång och 

klappar händerna innan hon åter greppar stången. Hon har glansigt ansikte och hals. En man 

med allvarligt ansiktsuttryck och glansig panna boxar i luften. Nästa klipp är i färg. En kvinna 

i rosa linne, glansiga armar och panna svingar en kettleball upp ovanför huvudet. 

 

 (Stadium, 2014) 

 

Kvinnan som svingade sig från en stång syns åter i bild (svartvitt) och häver upp sin kropp. I 

nästa klipp skrattar hon och är glansig i ansiktet och på halsen. En man ler i bakgrunden och 

kvinnan reser sig upp. Fyra kvinnor och två män syns i bild (färg) och andas ut synligt. 

Stadiums traditionsenliga vita löparlinjer syns mot svart bakgrund och vita siffror ändras till 

”stadium ®”. En röst säger ”Stadium” varpå texten ändras till siffror igen som ändras till 

”Join the movement ™”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stadium, 2014) 
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4.2 Vad säger fokusgrupperna? 

4.2.1 Diskussion om Intersports reklamfilm 
Tolv av respondenterna var osäkra på om de sett filmen tidigare, de kände alla igen musiken 

men kunde inte koppla ihop den med just denna reklamfilm. Två män hade sett reklamfilmen 

vid ett flertal tillfällen och två kvinnor hade aldrig tidigare sett reklamfilmen. Ord som kom 

upp från de två fokusgrupperna bestående av kvinnor var slitsam, drömlik, uppmuntrande, 

kämparglöd, genusmedveten, powerful, intensiv och passion. Kvinnan som uppgav ordet 

genusmedveten menade att det var en bra blandning av tjejer och killar i alla sporter. Slitsam 

och kämparglöd var ord två kvinnor använde och menade att det kändes som att alla som var 

med i reklamfilmen kämpade hårt för att nå sitt mål – att det var slitsamt arbete att bli riktigt 

bra på sin idrott. Ordet drömlik beskrev en kvinna reklamfilmen med då hon tyckte att hela 

reklamfilmen kändes som en dröm. När vi pratade generellt om reklamfilmen uttryckte en 

kvinna: ”Ett plus att de hade människor med olika hudfärg. Att det fanns människor från 

många etniciteter, det saknas bara lite mer tjocka personer och lite mer äldre personer och inte 

bara unga människor som redan vet hur man gör när man tränar, sen är allt bra” och fick 

medhåll från resterande fokusgruppdeltagare.  

 

De två fokusgrupperna bestående av män uppgav ord som mångfald, ungdom, skillnader, 

macho, dyster samt ”tuffa sporter” i samband med reklamfilmen. Mannen som uppgav ordet 

mångfald tyckte att filmen hade många olika nationaliteter och många olika sporter som 

utfördes av både tjejer och killar, vilket resterande personer höll med om. Varumärket 

Intersport associeras av personerna i fokusgrupperna med lagsporter. Ungdom var ett ord som 

kom upp, då en man tyckte att reklamfilmen bestod mestadels av unga personer och barn och 

det gjorde att reklamfilmen kändes ungdomlig. Skillnader var det ord som en man beskrev 

filmen med och tyckte att reklamfilmen var uppdelad mellan tjejer och killar, då tjejer höll på 

med konståkning och dans medan killarna ägnade sig åt tuffare sporter ”Intersport hade ju 

massa kvinnor, men det var rätt mycket typiskt kvinnliga sporter”. Vidare beskriver 

respondenten hur det i reklamfilmen fanns en tjej som höll på med kickboxning. En annan 

manlig respondent tyckte att det var lite mer mansdominerade sporter i Intersports reklamfilm 

– att den var uppdelad, varpå två andra respondenter i samma fokusgrupp tyckte att den var 

neutral och att det var bra spridning mellan könen. 

 

Fokusgrupperna bestående av kvinnor fick överlag en positiv känsla efter ha sett filmen – de 

kände sig peppade till att träna. Även fokusgrupperna bestående av män upplevde 

reklamfilmen som positiv – de blev peppade till att testa nya sporter men kunde inte relatera 

till någon särskild person i filmen. Det var två kvinnor som kunde relatera till varsin person i 

reklamfilmen. En av kvinnorna kunde relatera till tjejen som dansar därför att hon förmedlade 

en känsla med dansandet som fokusgruppdeltagaren kunde relatera till. Den andra kvinnan 

tyckte sig kunna relatera till personen på bron som sprang på grund av att hon förmedlade en 

känsla som respondenten kände igen.  

 

En av fokusgrupperna bestående av kvinnor och en fokusgrupp bestående av män tror att 

kunden till reklamfilmen är ”den breda massan”, till alla som vill motionera eller ägna sig åt 

någon form av idrott. De resterande två fokusgrupperna uppfattade det som att kunden var en 

yngre person. De tycker heller inte att reklamfilmen riktar sig till nybörjare utan till personer 

som redan idag är aktiva och satsar på sin idrott, kanske på elitnivå. 
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4.2.2 Diskussion om XXL:s reklamfilm 
Tre av åtta kvinnor och fyra av åtta män hade sett filmen tidigare. Ytterligare två män hade 

sett klipp av reklamfilmen på TV tidigare. Ord och uttryck som kom upp från de två 

fokusgrupperna bestående av kvinnor var sexistisk, kvinnor som objekt, oklart fokus, manliga 

män och sexiga kvinnor, grabbig, konstig och overklig. Kvinnorna som gav beskrivningen 

”sexistisk” och ”kvinnor som objekt” tyckte att reklamfilmen endast visade upp kvinnan som 

ett sexobjekt som männen i filmen spanade efter och försökte imponera på. De menade att 

kvinnan i reklamfilmen aldrig fick utöva någon sport utan endast hennes kropp och utseende 

låg i fokus. Kvinnan som uppgav ordet konstig förstod inte vad filmen hade med sport att 

göra. Ordet overklig kom också på tal då flera av kvinnorna tyckte att reklamfilmen var 

väldigt overklig och att inget i reklamfilmen var verklighetstroget, vare sig det manliga 

beteendet eller filmen i sin helhet. En kvinnlig respondent påpekade även att reklamfilmen 

också visade upp ett konstigt manligt ideal. Det uppstod en diskussion om hur män 

idiotförklaras i reklam och i filmer ”det är ju ett lika stort problem som att kvinnan blir 

objektifierad”. Ytterligare en kvinna instämde och vidareutvecklade: ”det är synd att dom i 

XXL visar att som man kan man inte få vara asexuell eller inte bry sig om att titta på rumpor 

och sånt, alla män i reklamfilmen måste titta på kvinnan som går förbi och tycka att hon är 

snygg. Om jag hade varit kille så hade jag nog känt mig pressad, tänkt att det är mitt 

testosteron som gör att jag måste ha rumpor i ansiktet hela tiden”. 

 

I fokusgrupperna bestående av män kom det upp ord och begrepp som gubbsjuk, överdriven, 

fjantig, sterotypisk, sexifierad och sport är lika med sexigt och stereotypiskt. Mannen som 

uppgav ordet gubbsjuk tyckte att hur männen dreglade över kvinnan och betedde sig när hon 

gick förbi kunde beskrivas som gubbsjuka. Orden fjantig och överdriven beskrev en man 

reklamfilmen med och tyckte att sättet som männen betedde sig i reklamfilmen var fjantigt 

och det gjorde hela reklamfilmen fjantig och överdriven. En man tyckte att reklamfilmen 

försökte förmedla att sport är sexigt och att män som idrottar kan få den snygga tjejen: ”XXL 

hade ju en väldigt sexifierad reklam, kvinnor är sexiga och männen håller på med sport. Man 

fick ju aldrig något intryck av att tjejen höll på med någon sport över huvudtaget i den där. 

Hon var bara där för att vara snygg liksom”. ”Impa på tjejerna, skydda tjejen” tyckte en annan 

man att reklamfilmen förmedlade och fick medhåll från ytterligare två män i fokusgruppen. 

 

Fokusgrupperna bestående av kvinnor förstod inte kopplingen till sport utan tyckte alla att den 

var konstig. En respondent sa ”Alltså jag fattar inte att någon har gjort denna, att någon har 

suttit någonstans och tänkt att detta var en bra idé”. En av kvinnorna tänkte inte alls på sport 

utan på flygresor ”…det kunde varit en reklamfilm för flygbolag”. 

 

Fokusgrupperna bestående av män kände också att reklamfilmen var konstig och att det finns 

mycket fel med reklamfilmen. En man gillade inte hur homosexualitet framställdes i 

reklamfilmen. Han menar att i många reklamer försöker företag visa homosexualitet för att 

göra det ”normalt” men istället blir det konstigt och konstlat och får alltså motsatt effekt. Det 

var svårt för respondenterna att hitta någon att relatera till i reklamfilmen. En man skojade om 

att ”visst har man jonglerat med någon boll för att imponera på någon tjej någon gång, men 

det skulle jag ju aldrig göra idag”. Fjorton av sexton respondenter tror att reklamfilmen är 

riktad till män. En kvinna trodde att kunden var ”vi”, men att det kändes lite fånigt då ingen 

kvinna utövade någon sport i reklamfilmen. En annan kvinna tänkte att kunden är hotell då 

hon kopplade hela reklamfilmen till flygbolag. Varumärket XXL kopplades ihop med 

vildmark mer än sport av en person, en annan person nämnde ”billigt” och en person 

kopplade ihop det med byggföretaget XXL. Männen i en fokusgrupp började även diskutera 
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slutet, hur det hade kunnat bli en bättre ”twist” om hon hade tagit upp en egen fotboll eller 

liknande i slutet och visat sig vara bättre än alla män. 

 

4.2.3 Diskussion om Stadiums reklamfilm 
En kvinna uppgav att hon inte kunde ta till sig Stadiums reklamfilm eftersom man enligt den 

redan bör vara snygg och vältränad när man börjar träna. Hon fick medhåll från en annan 

kvinna som ansåg att personerna i reklamfilmen poserade mycket och tyckte det var solklart 

att reklamen var riktad till personer som går till gymmet för att titta på sina redan existerande 

muskler: ”Man kan aldrig komma in i att träna för man måste redan vara bäst innan man har 

börjat typ”. En tredje kvinna tog även hon upp att personerna i reklamen visar upp en 

idealbild av träning som innefattar posering, ”sexiga blickar, jävligt korta shorts, fasta tighta 

rumpor, sex i blicken, lite damm som yrar, ögon som tittar”. En annan refererade då till början 

av filmen där två tjejer tittar in i kameran ”lite sexigt”. En man upplevde 

slowmotionfilmningen som sensuell och fick medhåll från ytterligare en man. I en av 

fokusgrupperna med kvinnor kom det upp att det viktiga med att träna verkar vara att vara 

snygg och att filmen saknar hälsoaspekt. 

 

En man tog upp ord som vältränad och idealform varpå en annan fyllde i att Stadium försöker 

visa en idealbild. Ytterligare två poängterade att det var svettigt i filmen. En man sa att alla ju 

inte har magrutor första gången de tränar men att alla i Stadiums reklamfilm redan var 

vältränade. Sex av männen ansåg att filmen var intetsägande, den ena förklarade att det gick 

för fort och att den var kort. En man tycker att Stadium anpassar sina reklamfilmer efter vad 

som är populärt i samhället och en annan lade till att den känns modern och ”rätt i tiden”. Två 

män tyckte att filmen speglade bilden av att man ska vara ”fit” och ”pumpad”. En man 

poängterade att personerna i filmen var bruna och fräscha: ”Det är väldigt mycket så 

samhället ska vara idag eller vi i samhället ska vara idag. Bruna och vältränade – se bra ut”. 

 

Tre kvinnor ansåg att filmen gav en idealiserad, overklig och tillgjord bild av gym. Två av 

dem känner att de är för gamla för att träna alternativt inte kunde ta till sig filmen eftersom 

personerna i den var så unga. En kvinna tog upp att de borde haft mer mångfald eftersom: ”vi 

kommer i alla olika former och storlekar” och två kvinnor diskuterade att det ofta är lite 

överviktiga människor som vill börja träna, så varför visar inte reklamerna tjocka personer? 

”För att man ska må dåligt som faan när man kommer till gymmet för alla är ju så perfekta 

där”. Kvinnorna upplever att reklamen säger att de inte passar in istället för att visa vem de 

kan bli. En man poängterade att Stadiums reklamfilm var mer produktorienterad än de andra 

filmerna. En kvinna ansåg att Stadiums reklamfilm fokuserade på sporten och kläderna; att 

man ser vad Stadium erbjuder till skillnad från de andra filmerna.  

 

Fyra män förklarade att de inte kan relatera till någon i filmen; den ena för att han anser att 

kläderna är fula. Den andra förklarar att han inte tror att det är reklamens mening: ”du ska 

vilja vara personen som de visar [...] Så fort du kan relatera till någon så behöver du inte 

reklamen för då är du redan där”. De två andra män som inte kan relatera till någon förklarar 

att de istället kan relatera till gym generellt. 

 

Kunden, enligt kvinnorna är de i samma ålder som de i filmen, de som poserar och prioriterar 

det yttre och har träningsintencitet – unga personer. Fyra kvinnor var överens om att filmen 

riktar sig till snygga, unga tjejer eller killar och att den var mer inriktad på individuell träning 

än de andra filmerna. Fem män ansåg att filmen var riktad till unga kvinnor och män. En av 

de lade till att det dock kändes som att det var fler kvinnor än män i filmen. En annan person 

tyckte att fördelningen var ganska jämn och en tredje tyckte att den var mer riktad till kvinnor 
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men lade även till att det kanske beror på att han tycker att ”det är mer tjejer som håller på 

med crossfit och sånt”. En man tror att den riktar sig mot ”folk som gillar att gå på gym”. 

 

Bilden av Stadium verkar inte skilja sig från andra varumärken: ”...ingen större skillnad på 

Stadium, Intersport och Team Sportia typ. Jag tänker att det är allmäna varuhus för sport. 

Också mycket kopplat till ungdomsidrott”. Fyra män uppgav att de kopplade Stadium mer till 

individuell träning som crossfit, gym och löpning. 

 

En man ansåg att det i Stadium var ”minst skilllnad mellan män och kvinnor”. En man 

uppfattade att ”det kvinnliga könet” fick mer exponering och funderade på om det säljer mer. 

Ytterligare två män ansåg att könen i Stadium presenterades likvärdigt och neutralt: ”Båda 

könen är lika starka” och ”gör samma sak”. 

 

Två kvinnor upplevde att kvinnorna i Stadiums reklamfilm framställs som starka och 

träningsvilliga. En tredje kvinna lade till att det kändes jämställt. En annan kvinna använde 

ordet neutral när frågan om hur könen framställs kom upp. Ytterligare två kvinnor underströk 

att Stadium kändes mest ”jämn” i hur könen framställdes eftersom filmen är kroppsfixerad på 

män och kvinnor på ett liknande sätt och att det var lika mycket fokus på tjejer och killar. 

4.3 Sammanfattning av fokusgruppernas 

diskussioner 

I tabell 1 nedan följer en sammanfattning av fokusgruppernas tankar och uttalanden om 

respektive reklamfilm. Vi har valt ut vad vi uppfattat som utmärkande.Tabellen är indelad 

efter företag samt svar på inledande frågor, huvudfrågor och vår centrala fråga. 

 

     Frågor 

 

Företag 

Vilken 

känsla fick 

personerna 

Vem är kunden enligt 

fokusgrupperna 

Varumärket Hur representeras 

könen? 

Intersport Överlag 

positiv i 

samtliga 

fokusgrupper 

Alla som vill motionera 

eller idrotta. Yngre 

personer. Personer som 

redan är aktiva och satsar 

på sin idrott. 

Lagsporter Alla kämpar hårt, oavsett 

kön. Uppdelat efter ”tjej”- 

och ”kill”-sporter. 

XXL Negativ, 

förvirrad 

14 av 16 personer tror att 

filmen riktar sig till män. 

(1 person tror att ”vi” är 

kunden och 1 person 

gissar på hotell). 

Vildmark mer 

än sport, 

”billigt” 

Kvinnan är ett sexobjekt. 

Männen spanar, 

imponerar och räddar 

henne. Stereotypt, fjantigt 

och överdrivet beteende 

Stadium Neutral, 

ovälkommen 

Unga personer som 

poserar, prioriterar det 

yttre och har 

träningsintencitet. 

Personer som gillar gym 

och individuell träning. 

Individuell 

träning 

(crossfit, gym 

och löpning). 

”varuhus för 

sport” 

”Minst skilllnad mellan 

män och kvinnor”. 

Likvärdig, jämställd och 

neutral presentation av 

könen. ”Båda könen är 

lika starka” och ”gör 

samma sak”. Lika mycket 

fokus på män och 

kvinnor. 

Tabell 1 
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4.4 Reklamombudsmannen 

4.4.1 Vad gör Reklamombudsmannen? 
Reklamombudsmannen (RO) är en plattform dit konsumenter kan vända sig för att anmäla 

reklam som de känner är diskriminerande, stötande eller har ett otydligt budskap. 

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd prövar reklam utifrån 

Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s 

regler). Internationella Handelskammaren (ICC, International Chamber of Commerce) är 

näringslivets världsorganisation och grundades 1919 och har idag medlemmar i 130 länder 

(Reklamombudsmannen, 2015).  

 

ICC-reglerna är i första hand avsedd att vara ett instrument för självreglering av kommersiell 

kommunikation och kan också användas som underlag för tolkning och beslut för domstolar. 

Syftet med reglerna är att skapa ett ansvarsfullt agerande inom reklam och 

marknadskommunikation, men även att stärka allmänhetens förtroende för 

marknadskommunikation genom att skapa respekt för konsumentens integritet och 

preferenser. Reklamombudsmannen utgår från ICC‟s regelverk vid bedömningen av 

reklamfilmerna, och bestämmer om de ska bli fällda eller friade från anklagelserna. Artikel 4 i 

ICC‟s regelverk handlar om diskriminering och Reklamombudsmannen har delat in denna 

artikel i mindre punkter som gäller diskriminering: ”inbegripet sådan som hänför sig till ras, 

nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning 

(Reklamombudsmannen, 2015)”. 

 

4.4.2 RO-anmälningar mot företagen 
 

4.4.2.1 RO-anmälan mot Intersport 

Intersport har blivit anmälda till Reklamombudsmannen vid fyra tillfällen under 

”Diskriminering av kön” artikel 4 där anmälningarna bland annat berört att kvinnor visas upp 

som blickfång samt att kvinnor och män visas upp på ett ålderdomligt sätt och att Intersport 

förminskar kvinnor genom att skriva bland annat ”tjejskidor och tjejpjäxor”. Samtliga 

reklamer har blivit friade av Reklamombudsmannen och inte setts som diskriminerande 

utifrån ICC:s regelverk.  

 

Intersport har uttalat sig gällande en av fyra anmälningar. I uttalandet som gjordes förklarar 

Intersport att de inte alls ser någon av deras reklamer som diskriminerande av kön och att 

deras utgångspunkt är att marknadsföra sport och sportartiklar som passar för alla. Vid den 

anmälda reklamen har Intersport dragit nytta av föreställningen om att kvinnor speglar sig 

mycket och gjort en humoristisk reklam men deras tanke är absolut inte att diskriminera och 

de menar att de flesta av deras kunder uppfattar humorn i reklamen (Reklamombudsmannen, 

2015). 

 

4.4.2.2 RO-anmälan mot XXL Sport & Vildmark 

XXL Sport & Vildmark har en anmälan hos Reklamombudsmannen, denna anmälan gäller 

reklamfilmen ”Airport Love”. Samtliga anmälare skriver i korthet att reklamen är 

könsdiskriminerande, dels då den objektifierar kvinnan och framställer henne som ett 

sexobjekt och dels då den visar upp stereotypa könsroller. Männen är aktiva och sportar, 

kvinnan är ett passivt sexobjekt. En av anmälarna skriver att reklamens syn på lesbiska 

kvinnor är fel då man valt att sexualisera dessa. Kvinnor idag kan varken vara hetero- eller 
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homosexuella utan att utsättas för ”the male gaze” det vill säga något upphetsande för den 

manliga publiken, skriver anmälaren (Reklamombudsmannen, 2015). 

 

XXL Sport & Vildmark skriver att de har mottagit många positiva återkopplingar på det 

budskap man önskat förmedla genom filmen och menar att reklamfilmen måste ses som ett 

lyckat resultat med bara fem anmälningar. Själva grundidén och syftet med reklamfilmen är 

att tydligt förmedla att sport och samhället i övrigt är till för alla och XXL har sportutrustning 

till alla och är för alla. Angående handlingen och historien som utspelar sig i filmen ville 

annonsören visa att de tagit ställning mot diskriminering av homosexualitet vilket man fann 

extra viktigt då Ryssland som OS-arrangör strävat efter att tillämpa en diskriminerande lag 

gentemot homosexuella. Att det enbart är män just i denna historia hänger samman med det 

något oväntade slutet i filmen. XXL Sport & Vildmark förklarar att de ville spela på den trots 

allt traditionella synen om att män ska brösta upp sig för kvinnan, för att kunna överraska med 

ett oväntat slut. Detta har absolut inget att göra med vilken kvinnosyn man önskar förmedla 

med filmen. 

 

4.4.2.3 RO-anmälan mot Stadium 

Stadium har blivit anmälda till Reklamombudsmannen vid fyra tillfällen. Tre av 

anmälningarna gäller reklam för bikinis och strandmode. Anmälarna menar att bilderna och 

filmerna visar anorektiska tjejer vilket kan påverka unga tjejers självbild.  Kvinnorna visas 

även ofta med särade ben och öppna munnar och det är inte ovanligt att de exempelvis smeker 

sina rumpor, vilket får dessa att framstå som sexobjekt (Reklamombudsmannen, 2015).  

 

Stadium skriver att de gjort reklam för badmode för åldersgruppen 20-27 år och har använt 

modeller i denna målgrupp. Det har varit viktigt för dem att modellerna är hälsosamma, 

vältränade och naturliga samt att de förmedlar en sund livsstil. Stadium har därför varit 

noggranna med att välja ut modeller som ser friska och sunda ut och som själva ägnar sig åt 

någon form av sport. Stadium påpekar att de ofta möter kunder som är glada över att de visar 

upp hälsosamma kvinnor i sina reklamer (Reklamombudsmannen, 2015). 

 

4.4.3 Intervju med Reklamombudsmannen 
Gunilla Welander

7
 fick först frågan om vad hon ansåg om de tre reklamfilmerna. Hon ansåg 

inte att Intersports reklamfilm var problematisk eftersom tjejerna i reklamfilmen är aktiva och 

att sporterna de utför kan anses vara fysiskt krävande. Hon lyfte dock att enligt artikel 18 i 

ICC:s regler så gäller särskild aktsamhet när man använder sig av eller riktar sig till barn och 

ungdomar. En reklamfilm som visar att killar gör en typ av sporter och tjejerna en annan kan 

enligt Welander naturligtvis bli stereotyp på ett sätt som är nedvärderande om man ”visar upp 

en bild som utesluter att ena könet kan utöva båda sporterna eller ena sporten”. 

 

Welander menar att det finns mycket reklam som är könsstereotyp vilket hon inte ser som 

positivt. På frågan om vad det kan finnas för fördelar med att ha genusmedveten reklam tog 

Welander upp ett exempel med leksaksföretaget Toys‟r‟us som fick sin julkatalog anmäld och 

fälld av RO, två år i rad. Fällningarna gav negativ publicitet vilket ledde till att Toys‟r‟us 

undersökte vad föräldrarna i Sverige tyckte om uppdelningen i leksakskatalogerna och hur 

pass viktigt de tyckte att det var att barnen fritt skulle få välja leksaker. De kom enligt 

Welander fram till att det var en väldigt hög procentsats som ville att man inte skulle försöka 

pracka på ett kön en viss typ av leksak. Föräldrarna ville att det skulle stå helt fritt för barnen 

att välja de leksaker som de tycker är roliga. Detta ledde till att Toys‟r‟us gjorde om sin 

                                                 
7
 Gunilla Welander, jurist på Reklamombudsmannen, telefonsamtal den 7 maj 2015 



28 

 

marknadskommunikation från grunden. Welander förklarar att det finns en tendens till att man 

ofta avbildar flickor passivt och pojkar aktivt men anser inte att det görs i någon av 

reklamfilmerna som ligger till grund för denna studie, förutom XXL:s film. 

En annan sak som Welander stött på i sitt arbete är fördomen att en del tror att målet är att alla 

ska vara lika. Welander menar att det hela istället handlar om att det ska vara öppet och att 

alla barn ska känna sig fria att välja vilka leksaker och lekar de vill. Welander tar även upp 

yrken och poängterar att det ska vara ett fritt val även där. Welander poängterar att det är svårt 

att mäta huruvida det skett några förändringar. Welander har inte sett någon förbättring 

gällande stereotyp reklam; från år till år är det ungefär lika många anmälningar och lika hög 

fällandeprocent men hon tar samtidigt upp att det produceras mycket mer reklam idag. Hon 

tar upp att tidigare var majoriteten av reklamerna skapade av reklambyråer och att det idag 

istället är mycket mer som produceras av företagen själva. Reklambyråer har alltid en 

ansvarig reklamutgivare och stora annonsörer som t.ex. H&M och ICA har rutiner och 

kunskaper kring ämnet ”i huset” medan enmansföretag å andra sidan saknar den 

kompetensen, inte bara kring könsdiskriminering utan även kring vilka marknadsrättsliga och 

immaterialrättsliga regler som styr. 

 

När Welander jämför med andra länder, framförallt Danmark och Norge som har lagstiftning 

mot könsdiskriminerande reklam så anser hon att vår reklam i Sverige ser mycket bättre ut. 

Welander menar att acceptansnivån är högre i Norge och Danmark och menar att en del av 

förklaringen ligger just i lagstiftningen. Hon tror att en sådan lagstiftning i Sverige skulle göra 

mer skada än nytta eftersom ärendena då skulle hamna hos Konsumentombudsmannen som 

inte har resurser att ta upp lika många fall som Reklamombudsmannen. 

Reklamombudsmannen tar upp mellan 120 och 150 fall om året medan 

Konsumentombudsmannen tar upp ungefär 5-6 fall till marknadsdomstolen per år. Om 

Konsumentombudsmannen skulle ta över verksamheten gissar Welander att det skulle vara 

högst 1 fall vartannat år som handlade om könsdiskriminering eftersom 

Konsumentombudsmannen har så många andra områden att bevaka. Reklamombudsmannen 

arbetar också proaktivt med vägledning och utbildning för företag. 

 

Welander understryker att Reklamombudsmannen prövar reklam och inte produkter. 

Welander förklarar att exempelvis porr ofta är köndiskriminerande per se men så länge porr är 

tillåtet är det också tillåtet att göra reklam för porr: ”Det är ju mer om man ska sälja 

hårschampo, bildäck, bilar eller matvaror. Måste man ha med ett dekolletage på en kvinna 

eller en naken mansrumpa för att sälja de produkterna det är då det blir könsdiskriminerande”. 

Vidare förklarar Welander att när Reklamombudsmannen bedömer en reklam så försöker de 

alltid beskriva reklamen objektivt. Hon har märkt att man som betraktare ibland lägger in sina 

egna värderingar i vad som är troligast gällande kön men att det inte alltid stämmer. 

Angående XXL:s reklamfilm håller Welander med Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

om att kvinnan i filmen är ett sexobjekt men poängterar att kvinnan får tillbaka övertaget i 

slutet. Enligt Welander tyckte nämnden inte att XXL-filmen var problematisk att fria eftersom 

den avslutande twisten förtog det eventuellt könsdiskriminerande i reklamen. Om Stadiums 

reklam hade Welander inget att säga.
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5 Analys 

Analysen är uppdelad i tre delar som vardera handlar om de tre reklamfilmerna. Analysen 

kommer främst bestå av en diskussion kring fokusgruppernas tankar ställt mot teorier kring 

kön och marknadsföring. Även uttalanden från intervjun med Welander kommer tas upp. 

5.1 Analys av Intersports reklamfilm 

Kotler et al. (2011) förklarar att önskemål och beteende formas och lärs in under uppväxten. 

När köpkraft finns bakom ett önskemål resulterar det i efterfrågan. Enligt Kotler et al. (2011) 

tar det tid innan efterfrågan hos en kund uppstår då önskemålet byggs upp av personens 

omgivning, bakgrund och erfarenheter. Företag försöker samla ihop kunder med liknande 

önskemål i segment som de kan rikta sina marknadsföringsinsatser mot, där uppdelning efter 

kön är vanligt (Ericsson & Persson, 2013). När skapas segmenten och indelningen, 

egentligen? Enligt det konstruktivistiska genusperspektivet är kön inte något vi har utan något 

vi gör. Vi gör kön genom bilder och antaganden av och i sociala situationer, där vi presenterar 

oss eller presenteras som man eller kvinna (Pfister, 2010). Våra respondenter beskriver olika 

sporter i filmen som typiska tjejsporter och typiska killsporter. Pfister (2010) förklarar att 

otaliga forskningsprojekt visat att idrott i sig är könsneutralt. Varför finns då maskulina och 

feminina sporter? Det är betydelsen i samband med utförandet av idrotten tillsammans med de 

sociala konstruktioner av vad som anses vara feminint respektive maskulint i samhället som 

leder till en märkning av en sportaktivitet som feminin eller maskulin. Samhället upprätthåller 

uppdelningen och påverkas av media, däribland reklam. Kvinnorna har under de senaste 

decennierna fått tillgång till väldigt mansdominerade sporter som fotboll och ishockey 

(Hovden & Pfister, 2006). Pfister (2010) poängterar dock att detta inte innebär att 

könsskillnader elimineras utan istället att det resulterar i nya former av könssegregering. En 

person poängterade att alla som var med i reklamfilmen kämpade hårt för att nå sitt mål och 

ytterligare en person nämnde att det fanns en tjej som kickboxades och lyfte att det inte är en 

sport som ses som feminin. Welander – jurist hos Reklamombudsmannen – anser även hon att 

alla i filmen är aktiva och att filmen därmed inte är problematisk gällande stereotyper. Det 

finns enligt Welander en tendens att ofta avbilda flickor passivt och pojkar aktivt men hon 

anser inte att Intersport gjort det. Det rådde delade meningar kring huruvida reklamen var 

genusmedveten eller ej. Tre kvinnor ansåg att den var bra ur ett genusperspektiv (och fick 

medhåll från en fjärde kvinna) eftersom det var välrepresenterat av både män och kvinnor (till 

antalet). Både kvinnor och män tog upp att tjejerna utförde typiska tjejsporter som 

konståkning och cheerleading medan killarna utförde mer tuffa, macho sporter. Welander 

poängterar att en reklamfilm som visar att killar gör en typ av sporter och tjejer en annan – 

kan bli stereotyp på ett sätt som är nedvärderande om man ”visar upp en bild som utesluter att 

ena könet kan utöva båda sporterna eller ena sporten”. Det hela handlar enligt Welander om 

att det ska vara öppet för t.ex. barn att välja vilka leksaker och lekar de vill och för vuxna att 

välja vilka yrken de vill. En deltagare kom med förslaget att det gärna fått vara en man som 

utförde konståkning för att blanda upp det ytterligare. 

 

Pfister (2010) menar att vi lär in kön i tidig ålder, liksom Kotler et al. (2011) menar att 

önskemål lärs in när vi är unga. Kotler et al. (2011) skriver att konsumenter ofta inte själva är 

medvetna om varför de väljer att köpa en viss produkt och det är därför viktigt för företag att 

förmedla en positiv känsla som kan tilltala konsumenten och leda till köp. Den positiva 

känslan ska arbeta för att stärka varumärket, då immateriella tillgångar som varumärke blir 
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allt viktigare i dagens konkurrens. Ericsson och Persson (2013) skriver att hur konsumenterna 

uppfattar en reklamfilm, alltså, vad de får för känslor är viktiga delar i byggandet av ett starkt 

varumärke. 

 

Majoriteten av fokusgrupperna fick en positiv känsla efter att ha sett Intersports film eftersom 

de kände sig peppade till att träna och testa nya sporter. Varumärket Intersport associeras av 

personerna i fokusgrupperna med lagsporter. Dahlqvist och Linde (2012) menar att alla 

associationer ska bidra till en enhetlig bild av företaget för att få en konkurrenskraftig 

image. Variationen av sport i reklamfilmen togs upp som något positivt av fokusgrupperna 

och personerna kände att bilden som förmedlades i reklamfilmen stämde överens med bilden 

personerna har av varumärket Intersport vilket kan ses som att Intersport har skapat en 

enhetlig kommunikation. Dahlqvist och Linde (2012) förklarar att det är viktigt att det 

visuella stämmer överens med strategin för att skapa en enhetlig kommunikation. En person 

tog upp att Intersports reklamfilm sålde sport, en känsla snarare än specifika produkter. Enligt 

Ericsson och Persson (2013) kan företag använda sig av reklam för att antingen sälja 

produkter eller stärka varumärke och image. 

 

Två av våra fyra fokusgrupper tolkade det som att reklamfilmen var riktad till unga personer. 

Samma grupper tog upp att den inte verkade rikta sig till nybörjare utan till personer som 

redan idag är aktiva och satsar på sin idrott. Det är svårt för en reklam att tilltala alla 

människor med tanke på skillnader i exempelvis kultur, klass och etnicitet som Ericsson och 

Persson (2013) menar har stor betydelse i våra val av intressen. Två av våra fyra fokusgrupper 

var överens om att reklamfilmen tilltalade den ”breda massan”. 

 

Ett av de sociala behoven som Kotler et al. (2011) beskriver är tillhörighet. Detta behov kan 

enligt Kotler et al inte skapas av marknadsföring utan återfinns naturligt hos alla människor 

och återfinns även som ett steg i Maslows behovstrappa (Ericsson & Persson, 2013). Två 

personer kände att de kunde relatera till en person eller känsla i filmen och två fokusgrupper 

upplevde det som positivt att reklamfilmen visade en mångfald och att de visade människor 

med olika hudfärg, vilket tyder på att Intersport lyckats fånga upp emotionella värden som 

kan stärka varumärket (Kotler et al, 2011). Diskussionerna kom att handla om att passa in, 

relatera: känna tillhörighet. En kvinna tyckte att det fattades tjocka och äldre personer i 

reklamen vilket kan ses som exkluderande. Fokusgrupperna såg en mångfald men önskade 

ännu mer, för att kunna relatera, för att känna sig välkommen, för att känna tillhörighet. 

 

5.2 Analys av XXL:s reklamfilm 

När ett företag segmenterar marknaden utgår de ofta från demografiska aspekter som t.ex. 

kön. De olika segmenten får sedan riktade budskap som utgår från vilka behov och önskemål 

som finns inom varje segment (Ericsson & Persson, 2010). Enligt Kotler et al. (2011) är 

tillhörighet ett av de grundläggande sociala behoven. Enligt Kotler et al. kan detta behov inte 

skapas av marknadsföring, dock bör företagen vara medvetna om behovet. Företag försöker 

dock få kunder att känna tillhörighet för att på så sätt skapa en positiv känsla för företaget och 

varumärket. Behovet av tillhörighet skapas tidigt av familj och samhälle (Ericsson & Persson, 

2010).  

 

I båda fokusgrupperna bestående av män nämndes att reklamen var stereotyp och en man tog 

upp ordet ”sexifierad”. I en av fokusgrupperna bestående av kvinnor var alla överens om att 

kvinnan i XXL:s reklamfilm framställdes som ett objekt eftersom hennes utseende låg i fokus 
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och att hon aldrig utövade någon sport. Detta kan kopplas till vad Welander nämnde om att 

reklamfilmer som visar upp en bild som utesluter att ena könet kan utöva en sport kan bli 

stereotyp på ett sätt som är nedvärderande. Ingen kvinna i XXL:s reklamfilm utövar någon 

sport. En man beskrev kvinnans roll såhär: ”Hon var bara där för att vara snygg liksom”. 

Detta stämmer överens med vad Fagerström (2004) berättar om att kvinnor i reklam ofta 

framställs som passiva objekt. 

 

Fokusgrupperna bestående av män tog upp att männen kändes gubbsjuka när de dreglade över 

kvinnan och att männens beteende var fjantigt och överdrivet vilket gjorde hela reklamfilmen 

fjantig och överdriven. En kvinna tog upp att reklamfilmen även visar upp ett skevt manligt 

ideal och att männen idiotförklaras. Enligt idén om den heterosexuella matrisen förväntas män 

och kvinnor begära varandra (Ambjörnsson, 2006). Män förväntas helt enkelt tända på 

kvinnor; en kvinna tog upp att om hon varit man hade hon känt sig pressad eftersom XXL 

betonar heterosexualitet och ”visar att som man kan man inte få vara asexuell eller inte bry sig 

om att titta på rumpor”. Fokusgrupperna gissade att målgruppen till filmen var män. Ingen 

kände att de kunde relatera till någon i filmen vilket kan tolkas som att XXL inte lyckats 

skapa tillhörighet. 

 

Vägen till ett starkt varumärke är enligt Kotler et al. (2011) att skapa positiva emotionella 

värden kopplat till varumärket. Dahlqvist och Linde (2012) påpekar att alla associationer till 

ett företag och dess varumärke ska bidra till en enhetlig bild av företaget. Budskapet som 

XXL förmedlar i skrift i slutet av reklamfilmen är att ”sport är för alla”, men innehållet i 

reklamfilmen säger något annat menar flera av våra fokusgrupper, vilket inte pekar mot en 

enhetlig bild av företaget. Flera personer ansåg att filmen var konstig och uppfattade inte att 

det var en sportreklam. De kunde därför inte koppla ihop det med varumärket XXL: ”...det 

kunde varit en reklamfilm för flygbolag”. Denna förvirring kan bero på kannibalisering vilket 

innebär att bilden tar överhand och ”äter upp” budskapet. Risken för kannibalisering är stor 

när fokus ligger på t.ex. nakenhet och kändisar i en reklam, vilket det gjorde i XXL:s 

reklamfilm. Kvinnan var lättklädd och majoriteten av männen i filmen är idrottsstjärnor. Vad 

som sker är att mottagaren främst lägger märke till personerna i reklamfilmen istället för 

budskapet, varumärket och annonsören (Dahlqvist & Linde, 2012). Att fokusgrupperna 

uppfattade reklamfilmen som konstig och sexistisk visar att XXL inte lyckats skapa positiva 

emotionella värden, vilket betyder att företaget kan förlora konkurrensfördelar kopplade till 

ett starkt varumärke (Kotler et al, 2011).  

 

I reklam framställs ofta kvinnor som passiva objekt – maktlösa sånär som på makten att kunna 

få en man att åtrå en (Fagerström, 2004). Nätverket Allt är möjligt har identifierat vissa 

återkommande stereotyper i reklam: skönhetsslaven, projektören, hushållsfunktionären, 

machomannen, kärleksgudinnan, kärleksguden och tönten. Av dessa stereotyper syns i XXL:s 

reklamfilm främst Kärleksgudinnan (horan) och Machomannen. Horan är skamlös och 

använder sin kropp för att få vad hon vill. Hon får ofta ”stå som symbol för kvinnlig 

‟frigjordhet‟ ” (Jacobson & Broman Norrby, 2004, s. 31). För att återigen ta upp den 

heterosexuella matrisen är normen att män begär kvinnor och kvinnor begär män. Då kvinnan 

i slutet kysser en annan kvinna används stereotypen horan för att visa kvinnlig frigjordhet 

eftersom homosexualitet är något ickenormativt. En fokusgruppdeltagare gillade inte hur 

homosexualitet framställdes i reklamfilmen och menade att i många reklamer försöker företag 

att visa homosexualitet för att göra det ”normalt” men istället blir det konstigt och konstlat 

och får alltså motsatt effekt. En av personerna som anmälde reklamfilmen till RO hade samma 

uppfattning och skrev att reklamens synd på lesbiska kvinnor är fel eftersom man valt att 

sexualisera dessa. Kvinnorna i slutet av reklamfilmen är lättklädda och normativt vackra och 
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verkar dessutom ha ett privat flygplan vilket också går att koppla till Horan eftersom de ”fått 

vad de vill ha” med hjälp av sin skönhet/sina kroppar (därmed inte sagt att de har någon 

makt). Männens blickar när kvinnorna kysst varandra styrker också att heterosexualitet är en 

stark norm eftersom männen ser förvånade ut. 

 

Männen å andra sidan framställs som projektörer eller machomän. Projektörerna agerar i 

rollen av experter medan machomännen är modiga, starka och äventyrliga. Jacobson och 

Broman Norrby (2004) tar upp att machomannen är han som kör snabba bilar eller tämjer 

vilda hästar vilket ganska enkelt går att applicera på XXL:s reklam. Den goda machomannen 

uträttar hjältedåd, vilket mannen med frisbeen gör när han räddar kvinnan från att bli träffad 

av en hockeypuck. En fokusgruppdeltagare beskrev det såhär: ”Impa på tjejerna, skydda 

tjejen” och fick medhåll från ytterligare två personer. 

 

Mulvey (2001) menar att i film formas den kvinnliga gestalten i enlighet med den manliga 

blickens fantasi. Kvinnan visas upp som sexuellt objekt, fångar blicken, betecknar det manliga 

begäret och konnoterar egenskapen att vara betraktad. En av kvinnorna från fokusgrupperna 

reagerade på att filmen vid flera tillfällen zoomade in på kvinnans rumpa. Mulvey (2001) 

förklarar att detta är en strategi för att undvika den kvinnliga blicken. Man visar alltså inte 

kvinnans huvud och presenterar fragment av hennes kropp istället för som en hel individ för 

att skapa en ytmässighet som gör kvinnan till en ikon snarare än en trovärdig karaktär. 

Mannen (männen) styr berättelsen när han framställs som en aktiv, styrande roll som 

åskådarna identifierar sig med. Mulvey (2001) menar att den manliga blicken vävs in i filmen 

och skådespelet; vi ser alltså kvinnan genom de manliga skådespelarnas ögon och är på så sätt 

låsta i en manlig blickposition. 

 

Hovden och Pfister (2006) betonar att kön är inbäddat i och antas genom idrott samt att 

idrotten som institution har utvecklats av män för män, vilket XXL kan tolkas upprätthålla i 

och med att deras reklam verkar vara gjord med hjälp av och för män. Kvinnorna är inte 

välkomna, trots att idrott i sig är könsneutralt (Pfister, 2010). 

 

Är reklamfilmen sexistisk då? Enligt Lysonski (2005, s.116) är ordboksdefinitionen för 

sexism ”Attityder och sociala vanor som främjar rigida roller baserade på kön som tenderar 

att vara till skada för kvinnor” (vår översättning) och Nokes (1994, i Lysonski, 2005) menar 

att sexiga reklamer visar män och kvinnor som njuter av sig själva och varandra medan 

sexistiska reklamer visar kvinnan som ett maktlöst objekt som används för att tillfredsställa 

mannen. Reklamombudsmannens uttalande kring XXL:s reklamfilm tog upp att reklamfilmen 

förvisso var sexistisk men att det förtogs av att kvinnan kysser en annan kvinna på slutet och 

därmed är hon inte bara till för männens njutning utan njuter även själv. Skulle reklamfilmen 

analyseras konnotativt skulle kvinnans leende och blinkning mot kameran kunna tolkas som 

att kyssen var lika mycket till för männens njutning som för hennes egen. I en fokusgrupp 

bestående av män diskuterades slutet – hur det hade kunnat bli en bättre ”twist” om kvinnan 

hade tagit upp en egen fotboll eller liknande i slutet och visat sig vara bättre än alla män – för 

att bryta stereotypen om kvinnor som passiva sexobjekt. 

 

5.3 Analys av Stadiums reklamfilm 

En man tycker att Stadium anpassar sina reklamfilmer efter vad som är populärt i samhället 

och en annan lade till att den känns modern och ”rätt i tiden”. Ericsson och Persson (2013) 

skriver att det är viktigt att vara medveten om marknadens trender för att hitta sina potentiella 
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kunder. Det är också viktig att se vilka behov kunderna har och se hur företaget kan fylla 

dessa behov. Fokusgrupperna påpekade hur Stadiums reklamfilm var fokuserad på kropp och 

yta samt hur muskulösa kroppar visades upp i sexiga och tighta kläder. Enligt Pfister (2010) 

så är stora delar av den kvinnliga idrottsrörelsen inriktad på kropp och hälsa, vilket mycket 

handlar om att ha rätt kropp, att hålla en slank figur vilket mer eller mindre handlar om 

rigorös kroppshantering. En fokusgrupp tyckte att reklamfilmen saknade hälsoaspekt kring 

träningen – reklamfilmen visade bara att träning gör dig snygg. Ericsson och Persson (2013) 

menar att sportkonsumentens behov ofta är kopplade till livsstil och välmående för den 

tränings- och/eller tävlingsinriktade utövaren. Det finns även ett behov av identitet och 

tillhörighet kopplat till val av idrott. Männen kunde inte relatera eller känna tillhörighet till 

någon i reklamfilmen och en man förklarade det såhär: ”Du ska vilja vara personen de visar, 

så fort du kan relatera till någon så behöver du inte reklamen, för då är du redan där”. Flera 

kvinnor upplevde inte att reklamen visade någon som de skulle vilja bli, utan bara att de inte 

passade in. 

 

Fokusgrupperna bestående av kvinnor tyckte att Stadiums reklamfilm förmedlade en overklig 

bild av gym och att den förmedlade en orättvis bild av hur människor ser ut: ”vi kommer i alla 

olika former och storlekar”. Kvinnorna upplevde att reklamen visade upp en bild av träning 

som de inte kunde relatera till. Enligt Pfister (2010) avbildas fortfarande kvinnliga idrottare på 

ett sätt som betonar kvinnlighet och sexuell attraktion, istället för att fokusera på 

idrottsprestationen. Sexistiska reklamer visar kvinnan som ett maktlöst objekt medan sexiga 

reklamer endast tenderar att väcka sexuellt intresse och åtrå. Fokusgrupperna bestående av 

både män och kvinnor uppfattade ”sexiga blickar” i reklamfilmen samt att vissa sekvenser var 

filmade i slowmotion vilket upplevdes som sensuellt. 

 

Enligt Pfister (2010) har massmedia konstruerat en ny verklighet inom idrotten som 

konsumeras av allmänheten och upprätthåller en bild av vad som är feminint respektive 

maskulint; en bild som fokusgrupperna bestående av kvinnor har svårt att relatera till. Männen 

reflekterade över hur ”fit” man måste vara för att vara snygg och en man poängterade att ”det 

är väldigt mycket så samhället ska vara idag eller vi i samhället ska vara idag. Bruna och 

vältränade – se bra ut”. Hur vi uppfattar våra kroppar och handskas med de krav vi ställer på 

våra kroppar beror på vår kunskap och erfarenhet. Enligt Pfister så har våra kroppar ingen 

riktig betydelse utan kultur, för när vi reflekterar över våra kroppar så använder vi språket och 

språk innebär alltid tolkning. Vi ger kroppen mening och betydelse genom tolkning och 

utvärdering som skapas med grund i vår kultur. 

 

Kotler et al. (2011) skriver att marknadsföringen kan ha olika motiv, antingen stärka 

varumärket eller visa sina produkter. Enligt fokusgrupperna var Stadiums reklamfilm den 

enda som fokuserade på att visa upp produkter. 

 

5.4 Sammanfattning av analys 

Generellt gav alla fokusgrupperna uttryck för en positiv känsla gällande Intersports 

reklamfilm; de blev inspirerade till att träna. Stadiums reklamfilm förmedlade inte lika 

positiva känslor till de tre fokusgrupperna, vilket enligt kvinnorna berodde på att 

reklamfilmen fokuserade mer på kropp och yta än på idrottsprestation. Kvinnorna upplevde 

även att Stadiums reklamfilm saknade hälsoaspekt. Ericsson och Persson (2013) skriver att 

sportkonsumentens önskemål ofta är kopplade till hälsa och livsstil. Även männen tyckte att 

Stadiums reklamfilm fokuserade mycket på utseende. Enligt Pfister (2010) är det vanligt att 
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fokus ofta ligger på utseende och sexuell attraktion istället för prestationen i sig när det 

kommer till idrottsutövande kvinnor. XXL:s reklamfilm förmedlade inte några positiva 

känslor till våra respondenter, då kvinnorna upplevde reklamfilmen som sexistisk och 

objektifierande mot kvinnor. Männen upplevde XXL:s reklamfilm som överdriven och 

fjantig. Stadiums reklamfilm blev beskriven som sexig av både män och kvinnor, men ordet 

sexistisk var inget som kopplades till Stadiums reklamfilm då både kvinnor och män utförde 

samma typ av träning. 

 

Ej heller Intersports reklamfilm beskrevs vara sexistisk, varken av fokusgrupperna eller av 

Welander. Fokusgrupperna bestående av både män och kvinnor reflekterade över 

uppdelningen av tjej- och killsporter i Intersports reklamfilm men upplevde trots detta att 

reklamfilmen visade en mångfald som de alla beskrev som positiv. Welander förklarade att 

trots eventuell uppdelning mellan tjejer och killar vad gäller sporter så var de alla aktiva i 

reklamfilmen. Våra fokusgrupper höll med; de tyckte att både tjejer och killar kämpade hårt i 

sina sporter och för att nå sina mål i Intersports reklamfilm. 

 

Fokusgrupperna uppfattade vissa sporter i Intersports reklamfilm som typiska killsporter (som 

bara killar utförde) och vissa som typiska tjejsporter (som bara tjejer utförde) – exempelvis 

cheerleading – men i själva verket var två personer i cheerleadinggruppen män. Denna 

uppfattning kan bero på att fokusgrupperna informerades om syftet för uppsatsen och drog 

slutsatser på grund av det. Det går också att koppla till vad Welander tog upp om att man 

ibland lägger in sina egna värderingar i sekvenser där det inte är helt tydligt vilket kön en 

person har. 

 

Intersports reklamfilm lyckades skapa en positiv känsla av tillhörighet hos fokusgrupperna. 

Mångfald lyftes unisont som något positivt i filmen och efterfrågades ytterligare i form av 

tjocka och äldre personer. Både Stadiums och Intersports filmer upplevdes rikta sig till unga 

personer som redan är aktiva i någon typ av idrott men det var bara Stadiums reklam som fick 

fokusgrupperna att känna sig ovälkomna. XXL:s reklamfilm alienerade både männen och 

kvinnorna i fokusgrupperna. Reklamfilmen upplevdes av kvinnorna som sexistisk, 

objektifierande och riktad till män. Trots att männen ansåg att reklamfilmen var fånig och 

överdriven upplevde även de att reklamfilmen var riktad till män. Stadium och Intersports 

reklamfilmer upplevdes rikta sig till män och kvinnor. 
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6 Slutsats 

Sett till våra fokusgruppers diskussioner råder samtycke kring att könsstereotyper är något 

negativt i den mening att personer känner sig exkluderade snarare än att man känner igen sig. 

Intersports reklamfilm upplevdes visa mångfald och det var också den filmen som skapade 

mest positiva känslor. XXL:s reklamfilm var den som upplevdes mest stereotyp och 

fokusgrupperna upplevde filmen som konstig och överdriven. Detta gav upphov till negativa 

känslor och reklamfilmen upplevdes inte stämma överens med varumärket XXL. Kotler et al. 

(2011) skriver att det är viktigt för företag att förmedla en positiv känsla i reklam för att stärka 

varumärket. Dahlqvist och Linde (2012) påpekar att alla associationer till ett företag och dess 

varumärke ska bidra till en enhetlig bild av företaget och detta upplever inte fokusgrupperna 

att XXL har lyckats med. Fokusgrupperna upplevde att bilden som förmedlades i Intersports 

reklamfilm stämde överens med bilden de har av varumärket Intersport. Stadiums reklamfilm 

upplevdes för ytlig för att ge upphov till en känsla av tillhörighet. Kvinnorna och männens 

reflektioner kring reklamfilmerna skilde sig överlag lite. En noterbar skillnad som framkom i 

fokusgrupperna, värd att lyfta är att männen förklarade ytligheten i Stadiums reklamfilm som 

en produkt av samhället vi lever i – att Stadium visade normen – medan kvinnorna underströk 

att det inte är så samhället faktiskt ser ut. Både männen och kvinnorna lyfte mångfald som 

något positivt men kvinnorna efterfrågade ännu mer bredd för att kunna känna sig välkomna. 

 

Något som förvånade oss gällande fokusgruppdiskussionerna var att trots diskussioner 

rörande tillhörighet, reflekterade ingen fokusgruppdeltagare över företagens slogans som ju 

alla spelar på en känsla av tillhörighet, en vi-känsla (”Vi är sportsverige”, ”Whatever team 

you play for, all sports united” och ”Join the movement”). Detta stämmer överens med 

Ericsson och Perssons (2013) idé om att sportmarknadsföring ofta syftar till att fylla behovet 

av tillhörighet. 

 

 

6.1 Avslutande reflektion 

En fundering som uppstår gällande fokusgrupperna är givetvis huruvida de kan ses som 

representativa eller mer medvetna än genomsnittet. En fråga vi ställt oss är – om nu 

människor är så medvetna om t.ex. stereotyper och dess effekter – varför sker då ingen 

förändring? Welander menar att under alla år hon arbetat för Reklamombudsmannen har hon 

inte sett någon förändring värd att nämna. Visar svaren från våra fokusgrupper att 

förändringen är nära? Eller spelar det ingen roll hur medvetna vi är? Vi tror att företagen 

måste ta sitt ansvar och bli varse sin egna makt och hur de påverkar samhällets normer. 

 

Utifrån fokusgruppsdiskussionerna gällande de tre sportreklamer som ligger till grund för 

studien kan vi se att könsstereotyper riskerar alienera konsumenter samt få konsumenterna att 

känna sig exkluderade. 

 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Då studien är relativt liten kan dock inga generella slutsatser dras. För detta krävs mer 

omfattande forskning inom ämnet. Denna studie har varit inriktad på konsumenters känslor 

kring könsstereotyp reklam och ett vidare forskningsområde som skulle vara intressant att 

studera närmare är könsstereotyp reklam ur reklambyråernas perspektiv. Går det att hitta ett 

samband mellan försäljningssiffror och förekomsten/frånvaron av könsstereotyper?
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