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Abstrakt  
Undersökningen syftar att förstå hur två av Coca-Colas reklamfilmer, The 
Morning After och Handbag, hanterar och kodar genus genom en rad 

iscensättnings-principer och genrekonventioner. Detta studeras genom en 

kvalitativ bildanalys där materialet bryts ned och jämförs sinsemellan. Teorier 

kring representation, genus, genrekonventioner och iscensättnings-principer 

presenteras och används för att ta sig an och analysera materialet. Uppsatsen 

resulterade i insikter i hur genrekonventioner i kombination med miljömässiga 

aspekter som ljussättning, färgval och hantering av rekvisita används för att 

koda filmerna efter stereotypiska könsmönster. Resultatet lägger grund till ett 

förhållningssätt för kreatörer verksamma inom visuella medium gällande hur 

reklam kodas efter genus och effekterna av detta, men öppnar också upp för 

framtida undersökningar om hur detta kan genomföras i praktiken.  

 
Abstract 
The purpose of  this thesis is to understand how two of  Coca-Cola's 

commercials, The Morning After and Handbag, manage and encode genus 

through a series of  staging principles and genre conventions. This is studied 

through a qualitative image analysis where the material is broken down and 

compared to each other. Theories of  representation, genus, genre conventions 

and principles of  mise-en-scène are presented and used to analyze the material. 

The essay resulted in insights into how genre conventions in combination with 

environmental aspects such as lighting, color selection and handling of  props 

are used to encode the films by stereotypical gender patterns. The result 

underlies an approach for creators active in visual mediums regarding how 

advertising is coded by gender and its effects, but also opens for future studies 

on how this can be implemented in practice. 

 
Sökord 
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1. Inledning 
Användningen av genus som attribut i reklam är vitt utbredd. Från bilreklam, 

parfym, mat och dryck till elektronik. Enligt genusforskaren och författaren 

Liesbet Van Zoonen är användningen av just genus i själva verket en av de mest 

använda attributen inom marknadsföring. Van Zoonen menar att få andra 

genrer, om vi ser reklam som en egen genre, använder sig av genus i lika stor 

omfattning. Anledningen enligt henne är att genus ses som en av våra mest 

grundläggande attribut vilket innebär att det med lätthet kan appliceras på en 

mängd olika sammanhang och produkter (Van Zoonen, 1994, s.66). Att 

därmed koda kön till en produkt är med andra ord både effektivt och smart. 

 
Intresset att skriva och forska om kodning och representation av genus inom 

reklam väcktes under min tredje termin på visuell kommunikation. Jag skrev då 

en uppsats om hur rakhyvels-företaget Global Gillette marknadsförde rakhyvlar 

åt män och kvinnor under namnen Venus och Gillette. Att två så lika 

produkter, som bägge ämnar att ta bort hår, i stor mån skiljde sig visuellt i sin 

marknadsföring fascinerade mig. I denna uppsats vill jag fördjupa min 

förståelse kring kodning och representation av genus inom reklam. Att Coca-

Cola, likt Global Gillette, skiljer och kodar sin marknadsföring utifrån genus då 

de gör reklam för sockerfri läsk är för mig mycket intressant. I avsnittet nedan 

ska vi titta närmre på Coca-Cola som företag, begreppet genuskodning, synen 

på genus samt de två filmgenrer som så småningom kommer att bli viktiga i 

denna uppsats.  

 
2. Bakgrund 
2.1 Coca-Cola 
Coca-Colas  är ett företag med en historia som sträcker sig ända bak till slutet 

på 1800-talet - närmre bestämt 1886. Idag är de en av världens största 

dryckesföretag som är aktiv i över 200 länder, med en produktlinje med fler än 

3500 drycker. Som multinationellt förtag har Coca-Cola, med matchande kassa, 

producerat en rad kampanjer som fått internationellt genomslag (Coca-Cola, 

2018, A). Deras långa historia och unika särställning på dryckesmarknaden har 

inneburit att deras reklamer har synts världen över samt fått kulturella effekter. 

Bland annat tillskrivs Coca-Colas ofta ansvar för att jultomtens röda dräkt 

(Coca-Cola, 2018, B). Coca-Cola är med andra ord ett enormt dryckesföretag 

med en unik särställning som bidrar till stort inflytande - både kulturellt och 

ekonomiskt.  
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Vidare har Coca-Cola, som många andra dryckesföretag, en rad olika varianter 

av sina drycker. De två sockerfria alternativen är Coca-Cola Zero och Diet 

Coke. Sveriges marknadschef  Peter Dimulkas beskriver, vid sverigelanseringen 

av Coca-Cola Zero 2007, hur Coca-Cola Zeros målgrupp primärt är män 

(Dagens Media, 2007). I en intervju med Dagens Media förklarar Richard 

Schlasberg, dåvarande Sverigechef  för Coca-Cola, att Diet Cokes primära 

målgrupp däremot är kvinnor över 30 år (Dagens Media, 2015). Skillnaderna i 

målgrupp leder oss vidare till en annan intressant aspekt av branding - 

nämligen hur och varför företag kodar sina produkter efter genus.  

 
2.2 Genuskodning 
Media- och genusvetarna Adrienne Trier-Bieniek och Patricia Leavy som har 

forskat kring hur genus framställs i media beskriver förhållandet mellan genus 

och reklam. De förklarar hur reklammakare ofta kodar produkter och tjänster 

som antingen maskulina eller feminina - oavsett om människor är närvarande i 

reklamen eller inte. Som exempel tar de en reklam för Toyota Tundra pick-up 

där bilen beskrevs som ”Rough and tough like barbed wire and 

whiskey” (Trier-Bieniek och Leavy, 2014, s.55-57). 

 
Denna typ av kodning av produkter efter genus fyller flera funktioner, enligt 

Trier-Bieniek och Leavy. Det kan, utifrån samhälleliga normer, hjälpa indikera 

vidare en produkt är riktad åt en man eller en kvinna att konsumenterna. En 

annan funktion är den rent kommersiella. Genom att koda produkter efter 

genus kan företag enklare sälja sina produkter. En vit klänning är inte bara 

något en kvinna bär när hon gifter sig, utan den förvandlar henne till en 

prinsessa. På samma sätt menar de att kodningen av en skinnjacka som 

maskulin kan förmedla löftet om att den har förmågan att förvandla den 

nördiga killen till en hingst. En tredje funktion, som går på samma spår, är hur 

kodningen av varor som antingen maskulina eller feminina kan leda till ökad 

konsumtion. Genom att producera utmejslade bilder av män och kvinnor kan 

en känsla av otillräcklighet skapas. Genom att anspela på konsumenters känsla 

av osäkerhet och strävan efter grupptillhörighet kan företag skapa en mentalitet 

som driver konsumtion. Exempelvis kan bilder på män med sexpack öka 

konsumtionen av gym-medlemskap och kosttillskott, enligt Trier-Bieniek och 

Leavy (Trier-Bieniek och Leavy, 2014, s.55-57). Hur reklam tas emot och 

upplevs har således mycket och göra med vilka signaler som sänds ut från 

företagen. Nedan ska vi titta mer på genus, närmre bestämt vår syn på genus.  
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2.3 Synen på genus 
Raewyn Connell, sociolog och forskare inom genus, beskriver genus som en 

kulturell skillnad mellan män och kvinnor. Emellertid finns det en utbredd bild 

av att de biologiska skillnaderna mellan könen är primär. Exempelvis fysisk 

styrka (män är starkare), sexualdrift (män har starkare drifter), fritidsintresse 

(män gillar sport, kvinnor skvaller) och personlighet (män är aggressiva, medan 

kvinnor är med omhändertagande). Denna uppfattning är väldig utbredd, och 

skillnaderna ses dessutom som helt naturliga av många (Connell, 2009, s.46). 

Connell hävdar snarare att denna typ av argument, som bygger på biologiska 

naturliga skillnader, är väldigt problematiska. Connell menar istället att en 

kombination av både det biologiska och det sociala är ett mer rimligt 

förhållningssätt att se på skillnaderna mellan män och kvinnor. Connell 

beskriver exempelvis hur kroppen visst kan påverkas av sociala processer. 

Livsmedelstillgång, sexualvanor, arbete, krig, utbildning, tillgång till sjukvård, 

urbanisering med mera är exempel på detta. Att då endast beskriva sociala 

genusmönster som något som följer egenskaperna av kroppen är mycket svårt. 

Samspelet mellan det biologiska och det sociala är, enligt Connell, mycket 

viktigt (Connell, 2009, s.47).  

 
När reklamfilm för produkter, inte minst dryckesprodukter som denna uppsats 

kretsar kring, produceras är anspelning på filmgenre också en stor faktor. I 

avsnittet nedan ska vi se närmre på just detta. 

 
2.4 Genre 
När en produkt kodas, ofta som antingen maskulin eller feminin, kan 

reklamskaparna använda sig av en rad olika verktyg. Det kan handla om hur hur 

förpackningen är utformad, val av färger i annonser med mycket mer. Inte 

minst, när det kommer till reklamfilm, är det inte ovanligt att anspela på 

filmgenre. Filmvetarna David Bordwell och Kristin Thompson, författare till en 

av filmvetenskapens grundstenar Film Art, förklarar att genre ofta hjälper 

publiken att styra sina förväntningar. Genom att exponeras för olika typer av 

genre bygger publiken upp en förförståelse för olika genrer och vad som kan 

förväntas av dem. Att förstå olika konventioner betyder bland annat att 

publiken lättare kan tolka filmen. Detta betyder exempelvis att filmskaparen 

mer effektivt kan kommunicera information. Nedan ska vi titta närmare på två 

olika genrer som är relevanta för tolkningen av materialet senare i uppsatsen.   
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2.4.1 Actionfilmen 
Film- och genusvetaren Yvonne Tasker som forskat på actionfilm från 80-talet 

beskriver en rad utmärkande drag för genren. Inslag som slagsmål, biljakter, 

explosioner, klippning i högt tempo och en dominerande soundtrack-musik är 

vanligt. Tasker anser att det är dessa element, i kombination med överdriven 

fysisk konflikt och konfrontation, som utmärker genren action (Tasker, 1993, s.

327-329). Särskilt vikten av visuella spektakel är av stor tyngd och särskilt 

utmärkande för genren (Tasker, 1993, s.27). Tasker menar också på att action-

genren definieras av både innehållet (explosioner, slagsmål och så vidare) samt 

tittarupplevelsen (upprymdhet, puls etcetera) som publiken upplever när den 

ser filmen (Tasker, 1993, s.118).  

 
Ytterligare en intressant aspekt som Tasker uppmärksammar är relationen 

mellan män och kvinnor i actionfilm. Tasker förklarar hur kvinnor i 

actionfilmer ofta marginaliseras. I många fall är deras huvudsakliga syfte att 

fastställa den heterosexuella normen. Kvinnan behövs vid den manliga 

actionhjälten sida för att garantera hans heterosexualitet och maskulinitet. 

Vidare menar Tasker att kvinnan i actionfilm fyller en annan viktigt roll sett till 

filmens framåtrörelse. Kvinnan avbildas ofta som hysterisk och i behov av att 

räddas eller skyddas. Vidare mördas eller våldtas kvinnan ofta för att driva den 

manliga protagonistens hämnd. Tasker fortsätter med att beskriva mannen i 

actionfilm. Till skillnad från den klassiska Hollywood-filmen där kvinnan ses 

som spektakel och mannen är den som driver narrativet är den moderna 

actionfilmen annorlunda. Enligt Tasker fungerar mannen ofta både som den 

som driven narrativet framåt, men också som sexuellt spektakel (Tasker, 1993, 

s.35-36). Ett annat utmärkande drag för den manliga protagonisten är hans 

kropp. Kroppen är ofta mycket muskulös och ses av många, enligt Tasker, som 

den ultimata gestaltningen av manlig makt och frihet. Nästa genre vi ska gå mer 

ingående på är dockfilmen (Tasker, 1993, s18). 

 
 
2.4.2 Dockfilmen 
Eileen Blumenthal, författare av boken Puppetry a World History och professor i 

teater, beskriver relationen mellan ett barn och leksaksdockor så som en barbie. 

Blumenthal föreslår att skillnaderna för barn, mellan en dockleksak och en 

teaterdocka, inte är så stor. En leksaksdocka behåller sitt liv - även när den inte 

leks med. En babydocka placerad i en säng sover - även om den inte aktivt leks 

med. En teaterdocka, som Miss Piggy i Mupparna, förlorar däremot sitt liv när 
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den ligger på ett bord och inte styrs av en dockspelare. Enligt Blumenthal är 

likheterna mellan leksaksdockor och teaterdock annars mycket lika 

(Blumenthal, 2005, s.229-230). 

 
Blumenthal beskriver hur televisionens genomslag på mitten av 1900-talet gav 

dockteater ett stort uppsving. 1947 kom de första dockteater-serierna riktade åt 

barn. Amerikanska serier som Snarky Parker, Howdy Doody, Kukla and Ollie och 

Lamp Chop blev stora succéer och barn bänkade sig framför tv-apparaterna 

hemma. Allt efter att tv-apparater blev mer tillgängliga och sjönk i pris spred 

sig dockteater-program allt mer över Europa och Asien. När den nu 

legendariska Jim Henson, och Mupparna som han skapade, fick allt mer 

uppmärksamhet efter mitten på 1950-talet växte det fram en publik av barn 

världen över (Blumenthal, 2005, s.34). En stor anledning till Hensons och 

Mupparnas framgång beror på att programmet skräddarsyddes för det tilltänkt 

mediumet - tv.n (Blumenthal, 2005, s.122). En annan anledning som gjorde att 

Mupparna växte var det utbildningsmässiga syftet. När tv-serien Muppets of  
Sesame Street föddes 1969 blev utbildning en viktigt del av programmet. Serien 

som riktade sig åt barn lärde ut, via dockorna, saker som att räkna och läsa 

(Blumenthal, 2005, s.188). Trots att dockteater har en lång historia som sträcker 

sig enda tillbaka till det antika Grekland understryker Blumentahl att 

Mupparnas enorma framgång har varit en stor faktor på vår syn av dockteater 

idag - att den är till för barn (Blumenthal, 2005, s.12, 188).  

 
Efter att nu presenterat bakgrunden till mitt forskningsområde ska jag nu 

presentera uppsatsen problemområde. 

 
3. Problemområde 
Reklam, särskilt den som bygger på att sälja en livsstil, faller ofta i områden av 

representation. I försök att skapa reklam som den stora massan kan identifiera 

sig med blir användningen av stereotyper allt vanligare. I två av Coca-Colas 

reklamfilmer är användningen av just genuskodning särskilt framträdande. De 

två reklamfilmerna, som marknadsför de sockerfria läskdryckerna Coca-Cola 

Zero och Diet Coke, är tydligt kodade utifrån genus. Men vilka mekanismer 

som den visuella framställningen och kodningen av genus egentligen grundar 

sig i är inte självklara. Genom att analysera denna typ av reklamfilm kan vi 

vinna insikt i hur reklam kan och bör utformas för att ge människor möjlighet 

till ett bredare identitetsanspråk. 
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3.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen att studera hur olika aspekter av iscensättning och 

genrekonventioner i förhållande till genus skapar Coca-Colas kodning och 

framställning av män och kvinnor i de två reklamfilmerna The Morning After och 

Handbag. 
 
3.2 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att studera hur Coca-Cola genom sina reklamfilmer har valt 

att gestalta och koda två av sina reklamfilmer utifrån genus. Framställningen 

och kodningen av genus genom iscensättnings-principer och 

genrekonventioner är således det primära som kommer att undersökas.  

 
Kontexten, i vilket filmerna visats i, påverkar givetvis tolkningen av filmerna. 

Också var filmerna producerats påverkar hur de kan tolkas. Medveten om dessa 

aspekter  av materialet kommer jag inte ägna något större fokus på detta i min 

analys.  

 
Hur Coca-Cola har valt att visuellt genuskoda de två dryckerna utifrån 

produktdesign, närmre bestämt hur läskburkarna ser ut, kommer inte heller att 

beröras. Huvudfokus kommer således att kretsa kring gestaltningen och 

kodningen av genus i filmerna.  

 
3.3 Frågeställning 
Hur används iscensättnings-principer och genrekonventioner i Coca-Colas 

reklamfilmer The Morning After och Handbag för att koda och representera 

genus? 

 
4. Teoretiska perspektiv 
Nedan är en genomgång av teoretiska utgångspunkter för att kunna besvara 

min frågeställning. Genomgående för teorin som behandlas är att genus, 

representation och iscensättnings-principer som ingår under begreppet mise-

en-scène överläggs. Även narrativ kommer att lyftas in i teorin för att kunna 

göra en djupare analys av hur iscensättnings-principerna påverkar 

genuskodningen av läskdryckerna. 

 
Uppsatsen utgår delvis från teoretiska texter som kan anses vara daterade. Så är 

exempelvis fallet med mycket av den genusteori och representationsteori som 

kommer att avhandlas. Emellertid refereras flera av idéerna och begreppen till i 
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nyare böcker och upplager, vilket styrker att idéerna fortfarande kan anses vara 

relevanta, aktuella och bärande.  

 
Nedan kommer jag börja med att titta närmre på representation. Teorin om hur 

människor representeras som de gör, och vilka mekanismer som ligger bakom. 

Teori som är särskilt central i områden där människor gestaltas - som i reklam 

exempelvis.  

 
4.1 Representation - typer och stereotyper 
När reklam, och för den delen andra visuella medium, undersöks är 

representation en viktigt punkt. Särskilt inom reklam, där målet är att tilltala en 

stor grupp människor, blir representation väldigt intressant. Att tilltala stora 

grupper innebär inte sällan att människor slås ihop och förenklas - kanske ännu 

mer när genus står i centrum. Nedan beskriver kulturteoretikern och 

sociologen Stuart Hall, vars forskning har fått mycket stor påverkan på fältet, 

hur representation, typer och stereotyper fungerar. Vidare bör läsaren ha i 

åtanke att mycket av Halls resonemang kring skillnader bygger på den franska 

språkvetarens Ferdinand de Saussures idéer. Saussures idéer har i sin tur gett 

upphov till betraktelsesättet strukturalism som studerar strukturer och system 

(Hall, 1997, s.36) 

 
Hall beskriver hur vi begriper oss på omvärlden genom att sortera människor, 

föremål och företeelser utifrån breda kategorier. Vi sorterar människor utifrån 

vilken eller vilka roller denna person har. Är personen en förälder eller ett barn, 

en kollega eller partner och så vidare. Vi ordnar också människor utifrån 

personlighetstyp, om personen är glad, allvarlig, nyfiken och liknande. Vår bild 

av vem personen är byggs med andra ord upp av information som vi samlar på 

oss genom att dela in dem i olika typifieringar. Typifiering är kort beskrivit en 

enkel, tydlig, minnesvärd, enkelt greppbar och brett igenkännbar karakterisering 

i vilket ett par drag är primära. Hall förklarar att vi, för att förstå vår omvärld 

och för att producera mening, måste använda oss av så kallade typer. Genom 

att vi har en generaliserad bild av hur exempelvis ett bord ser ut kan vi, utan att 

ha sett ett specifikt bord förut, ändå förstå att det just är ett bord vi tittar på. Vi 

avkodar med andra föremål genom att göra generaliseringar som bygger på 

klassificeringssystem som är kulturellt betingade. Typiseringar och typer är 

således centrala i hur vi producerar mening och utan denna metod skulle det 

vara mycket svårt att förstå sig på omvärlden (Hall, 1997, s.257). 
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Men vad är då skillnaden på en typ och en stereotyp? En stereotyp använder sig 

av en liten skara enkla, tydliga, minnesvärda och lätt greppbara karaktärsdrag 

om en person där personen reduceras endast till dessa drag. Dragen förenklas, 

överdrivs och fixeras utan chans till att utvecklas. Stereotypisering reducerar 

alltså människor till ett par drag som överdrivs och förenklas. Därtill ses 

karaktärsdragen som medfödda och fixerade av naturen. De ämnar att fixera 

skillnader (Hall, 1997, s.258) 

 
Hall fortsätter med att förklara att människor som på något sätt skiljer sig från 

normen ofta är utsatta för en typ av binär representation. De representeras ofta 

genom kontrasterande attribut som ond/god samt ful/snygg - ofta på samma 

gång. För att en model ska kunna ha en kroppsform som avviker från normen 

förväntas de se bra ut. De kan inte både ha en avvikande kroppsform och ha 

ett dåligt utseende (Hall, 1997, s.229). 

 
Inom representation är just skillnad en viktig del. Framför allt skillnaden i hur 

människor framställs samt varför man gärna gör skillnad på saker och ting. 

Detta ska vi titta närmre på nedan.  

 
4.2 Varför spelar skillnad roll? 
Hall lägger fram tre primära sätt hur skillnader i representation tar sig uttryck. 

Det första sättet är genom språket. Hall beskriver hur skillnad är viktigt 

eftersom det är avgörande för mening, utan skillnader kan inte mening existera.  

Anledningen till att vi vet vad exempelvis färgen svart betyder, är för att vi kan 

kontrastera det mot färgen vit. Den andra förklaringen till hur skillnader 

beskrivs är också genom språket. Argumentet lyder att vi behöver skillnader 

eftersom vi kan bara skapa mening genom en dialog med det som är ”det 

andra”. Mening uppstår genom skillnaden mellan deltagarna i en dialog. Den 

tredje sättet att se på skillnader bygger på antropologi - studien av människan. 

Argumentet lyder att kultur är beroende av att ge saker och ting mening, genom 

att tilldela dem olika positioner inom ett givet klassificeringssystem (Hall, 1997, 

s.234-235). 

 
Skillnader kan även ge upphov till negativa känslor och handlingar. Hall 

beskriver Mary Douglas teori om detta. Utifrån hennes teori omkullkastas 

kulturell ordning när saker ställs uppochner, dyker upp i fel kategori eller när 

saker och ting inte passar in i en tilltänkt kategori. Ett exempel på detta är jord 

och smuts. I trädgården är inte jord något problem, men i badrummet är det 
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smuts. Douglas hävdar att det blir obekvämt och jobbigt att greppa. Vidare 

beskriver Douglas hur symboliska begränsningar gör kategorier ”rena”, vilket 

ger kulturer deras unika mening och identitet. Stabila kulturer kräver att saker 

och ting är i deras avsedda tillstånd. Att markera skillnader leder, symboliskt 

sett, till att människor generaliserar och stigmatiserar det som avviker från 

normen - det som är orent (Hall, 1997, s.236). 

 
Efter att ingående tittat på hur representation fungerar, hur människor 

framställs och varför skillnader görs, ska vi nu vända blicken mot genus. 

Närmre bestämt genus i reklam. 

 
4.3 Genus i reklam 
Genusforskaren Liesbet Van Zoonen beskriver hur användningen av genus 

inom reklam inte kan matchas av någon annan genre. I modern 

marknadsföring och reklam är just genus det sociala attribut som används mest 

av företag. Anledningen enligt Van Zoonen är att påkalla uppmärksamhet. I ett 

begränsat utrymme med begränsad tid att påkalla konsumenters 

uppmärksamhet är användningen av genus särskilt effektiv. Genus kan lätt 

användas i en given social situation samtidigt som det ofta upplevs som en av 

de mest grundläggande egenskaperna hos människor. Det är med andra ord 

väldigt enkelt att applicera på flera olika sammanhang (Van Zoonen, 1994, s.

66-67) 

 
Van Zoonen förklarar hur porträtteringar av kvinnor i reklam ofta reduceras till 

stereotyper. Vidare beskriver Van Zoonen hur många som studerat den media-

skapade kvinnan anser att denne ofta framställs som en fru och hushållerska 

för män. Kvinnor i reklam avbildas ofta som sexobjekt som används för att 

sälja produkter till män eller som en person som försöker att vara vacker för 

män. Emellertid problematiserar hon bilden något och menar att detta inte går 

att applicera på alla genrer i media där kvinnor förekommer (Van Zoonen, 

1994, s.76-77). 

 
Gillian Dyer, universitetslektor i kommunikation, menar också på att reklam 

porträtterar könsroller på ett stereotypisk sätt. Bland annat är kvinnor 

överrepresenterade i reklam som marknadsför produkter för hemmet. Män är 

däremot överrepresenterade i reklam som innehåller voice overs, även de som 

gör reklam för hushållsprodukter. Sannolikt då män upplevs som mer 

förtroendeingivande (Dyer, 1988, s.109).  
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Genus- och medievetarna Linda Fagerström och Maria Nilsson som forskar 

inom genus, medier och masskultur beskriver hur män i reklam ofta är 

överrepresenterade inom hårda miljöer. Kvinnor knyts däremot ofta an till mer 

mjuka sfärer som hemmet. Ofta är det deras kroppar som används som 

förmedlare i reklam. Syftet är, som Van Zoonen också föreslår, att genom 

kvinnors kroppar påkalla uppmärksamhet av mottagaren och sedan överföra 

intresset till varan som säljs. Bilar, tvättmedel eller godis är exempel på detta. 

Kvinnorna framställs ofta som objekt, passiva föremål (Fagerström och 

Nilsson, 2010, s.50-51). 

 
Vidare beskriver Fagerström och Nilsson hur reklam riktad åt pojkar och 

flickor skiljer sig avsevärt. I reklam som riktar sig åt flickor är pastell-aktiga 

toner i färgerna, vitt, rosa och gult vanligt förekommande. Reklam som riktar 

sig mot pojkar använder däremot oftare avmättade färger i blått, grönt eller 

svart (Fagerström, Nilsson, 2010, s.80). 

 
Vi ska nu lämna Fagerström och Nilsson för att ytterligare fördjupa bilden av 

hur kvinnor framställs i reklam. Vi ska nu vända blicken mot begreppet 

infantilisering. 

 
4.3.1 Infantilisering av kvinnor 
Begreppet infantilisering, som ofta är centralt när relationer av makt undersöks, 

beskrivs av Hall. Som exempel tar Hall slavhandeln i USA. Svarta manliga 

slavar nekades maskulina tribut så som auktoritet, sin familj, ansvar och ägande 

av land. Att neka slavarna all typ av ansvar och behandla dem som barn, 

infantilisering, ledde enligt Hall till att svarta män ibland som reaktion antog en 

ännu starkare form av maskulinitet. Detta ledde i sin tur till att de vita 

slavägarnas fördom om den svarta mannen som aggressiv och underutvecklad 

bekräftades. På samma sätt appliceras denna typ av representativa strategi, 

infantilisering, även ofta på kvinnor. Inom exempelvis idrott omnämns kvinnor 

ofta fortfarande som flickor, menar Hall. (Hall, 1997, s.262).  

 
Socialantropologen Erving Goffman, vars arbete diskuteras mer ingående 

under avsnittet ”Tidigare forskning”, upptäckte ett antal framträdande teman i 

porträtteringen av män och kvinnor i reklam. I dokumentärserien Killing us 

Softly där den feministiska media-aktivisten Jean Kilbourne medverkade, 

bekräftades flera av de teman som Goffman upptäckt. En av dessa teman var 
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just infantilisering av kvinnor i reklam. Kilbourne upptäckte att  infantilisering 

av kvinnor förekom genom att de ofta gestaltades som flickor. Inte sällan 

iklädd skoluniform, hästsvans eller sugandes på en klubba. Andra teman som 

Kilbourne upptäckte var att kvinnor ofta avbildades som som sexuellt 

ohämmade och tillgängliga samt att de ofta utsätts för våld (Trier-Bieniek och 

Leavy, 2014, s.66-68). 

 
Vidare menar Fagerström och Nilsson att ord som är förekommande i reklam 

mot barn är väldigt olika. Fagerström och Nillson förklarar hur leksaker som 

riktar sig åt flickor ofta använder ord som gullig, mysig, söt, underbar och 

magisk. Fagerström och Nilsson tillägger att samma bruk av ord, färger och 

miljöer även är förekommande i reklam riktade åt vuxna kvinnor i reklam 

(Fagerström, Nilsson, 2010, s.80). 

 
I avsnittet nedan ska vi gå vidare och titta närmre på begreppet mise-en-scène. 

 
4.4 Mise-en-scène 
Bordwell och Thompson förklarar hur det filmtekniska begreppet mise-en-

scène betyder ”placera på scen”. Enligt Bordwell och Thompson omfattar 

begreppet en rad faktorer som kretsar kring hur filmen ser ut och vad detta i 

sin tur kommunicerar till publiken. Bordwell och Thompson delar upp dessa 

faktorer i fyra huvudgrupper: miljö, kostym, ljussättning samt iscensättning 

(Bordwell, Thompson, 2012, s.118-119). 

 
Vidare beskriver Bordwell och Thompson hur mise-en-scène är mer än ett sätt 

att endast utforma filmens form och stil - det är ett sätt att guida publikens 

uppmärksamhet till de viktiga delarna av bilden. Genom mise-en-scène kan 

filmskaparen uppmärksamma tittaren på viktiga element i filmen, bygga 

intresse och spänning samt addera emotionella dimensioner. Bordwell och 

Thompsons menar att mise-en-scène kan hjälpa filmskaparen att uppnå alla 

dessa syften. Att mise-en-scène är ett kraftfullt verktyg för att förmedla mening 

till publiken är med andra ord mycket påtagligt. I de följande avsnitten ska vi 

titta närmre på ett par av dessa aspekter av mise-en-scène - först ut är miljön 

(Bordwell, Thompson, 2012, s.147). 

 
4.4.1 Miljön  
Bordwell och Thompson beskriver miljön som platsen i vilket en eller flera 

scener utspelar sig. Miljön kan också delas upp i två sub-kategorier, dels den 
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befintliga miljön och dels den konstruerade miljön. Under den befintliga miljön 

räknas redan existerande platser som en skog eller en trädgård, och under den 

konstruerade miljön räknas platser som är helt eller delvis konstruerade i 

exempelvis en studio. Den sistnämnda miljö-typen ger filmskaparen en stor 

kontroll över allt som händer i bild. Vidare förklarar Bordwell och Thompson 

hur den övergripande designen av en miljö kan påverka hur  publiken förstår 

filmens handling. Bordwell och Thompson beskriver hur det förr var ovanligt 

att klippa till närbilder och att miljön i scener då ofta planerades runt viktiga 

element i helbilden, som exempelvis en dörr eller ett fönster. Beroende på hur 

miljön var utformad kunde alltså publiken få en bättre förståelse för handlingen 

(Bordwell, Thompson, 2012, s.121-123). 

Vidare förklarar Bordwell och Thompson hur rekvisita i miljöer också spelar en 

stor roll. De beskriver rekvisita som ett föremål i en miljö som har en funktion i 

den pågående handlingen. Vidare kan rekvisita på så sätt också forma 

handlingen av en film i stor grad, som ringen i Sagan om ringen exempelvis 

(Bordwell, Thompson, 2012, s.123).  

4.4.2 Kostym 
På samma sätt som rekvisitan i en film kan forma handlingen förklarar 

Bordwell och Thompson hur kostymen, kläderna som skådespelarna har på sig, 

kan få stor påverkan över både handlingens utveckling samt publikens intryck 

av filmens karaktärer. Som exempel beskriver de tröjan med en katt på i filmen 

Speed. I ett telefonsamtal mellan hjälten Jack och skurken Howard förstår Jack, 

genom att Howard nämner tröjan, att det finns en kamera ombord på den 

rusande bussen som inte går att stanna. Genom kostymen kan alltså även den 

narrativa utvecklingen påverkas. Att exempelvis använda sig av pastellfärger i 

karaktärernas kläder under delar av filmen då två människor blir kära, kan enligt 

Bordwell och Thompson vara ett sätt att kommunicera viktig information till 

publiken. Så var fallet i filmen Women in Love (Bordwell, Thompson, 2012, s.

125-128). 

4.4.3 Ljussättning 
Publikens upplevelse av en film kan i stor grad påverkas av hur den är ljussatt, 

enligt Bordwell och Thompson. En rikligt upplyst del av bilden kan hjälpa 

tittaren var hen ska rikta sin uppmärksamhet - mot särskilda föremål, personer 

eller händelser. Lika viktigt är skuggorna som uppkommer av ljussättningen, 

menar Bordwell och Thompson. Vidare beskriver Bordwell och Thompson 

fyra stycken grupper/funktioner av ljussättning i film: kvaliteten, riktningen, 
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källan och färgen. Kvaliteten refererar till vidare belysningen är mjuk eller hård. 

Alltså om skuggor med skarpa kanter uppkommer eller om skuggor med mjuka 

kanter uppkommer. Med riktningen menas riktningen i vilket ljuset från 

ljuskällan går, här pratar man främst om frontbelysning, bakbelysning, 

sidobelysning, underbelysning och toppbelysning. Bordwell och Thompson 

förklarar hur ljuskällans riktning bland annat kan förmedla stämningar och 

maktförhållande mellan karaktärer. En ljusriktning underifrån kan till exempel 

förvränga en karaktärs utseende och förmedla känslor av obehag. Ljussets källa 

påverkar också stämningen i filmen, om ljuset kommer från ett stearinljus, 

solen eller vanligt rumsbelysning. På samma sätt kan ljusets färg påverka hur en 

scen upplevs. Ett ljusrosa ljus från en solnedgång kan förmedla en känsla, 

medan en kall kontorsbelysning förmedlar en annan (Bordwell, Thompson, 

2012, s.131-136). 

En annan intressant aspekt är den emotionella aspekten av ljus, hur vi 

människor upplever ljus och mörker. Smith m.fl. förklarar hur ljussättning, likt 

musik, står i direkt relation till våra känslor. När vi lyssnar på musik frånser vi 

många gånger våra rationella instinkter, tankar och erfarenheter. Exempelvis 

kan en rikligt upplyst gränd, med brist på skuggor och mörker, få oss att känna 

oss säkra trots att det är efter midnatt och vi befinner oss i ett dåligt område av 

stan. Vi får en bättre bild av vad som sker runt omkring oss och kan därmed 

orientera oss och identifiera faror enklare. Skulle samma gränd skulle vara glest 

belyst med långa kastskuggor, tenderar människor att känna sig betydligt 

osäkrare och mindre bekväma. Smith m.fl. förklarar att människor ofta tendrar 

att uppmärksamma det kontextuella meta-budskapet i en given situation med 

en given ljussättning (Smith m.fl., 2011, s.368-369).  

För att fördjupa analysen och för att kunna undersöka effekterna av 

iscensättningen, mise-en-scène, ska vi slutligen titta närmre på begreppet 

narrativ.  

4.5 Narrativ 
Bordwell och Thompson beskriver narrativ en kedja av händelser som är 

bundna av orsak och verkan och som sker i tid och rum. Ett narrativ börjar 

med en situation, en rad händelser sker enligt ett orsak och verkan samband, 

och en ny situation frambringas som avslutar narrativet. Enligt Bordwell och 

Thompson är framförallt kausalitet (orsak och verkan samband) och tid viktigt 

när narrativ överläggs. En rad händelser som sker, till synes utan någon orsak 

eller verkan, oberoende av en tidsmässig aspekt är mycket svårt att förstå. För 
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att faktiskt kunna greppa en rad händelser behöver vi förstå hur de är beroende 

av varandra samt hur de hänger samman i ett tidsmässig sammanhang. Vi 

förstår alltså ett narrativ genom att identifiera olika händelser i en berättelse, 

och sedan länka samman de efter kausalitet, rum och tid. Vidare beskriver 

Bordwell och Thompson hur skillnaden mellan narrativet, intrigen och 

historien är viktig att göra. Intrigen är de händelser som faktiskt sker i en film, 

de vi ser och upplever. Förloppet av alla händelser i narrativet, både de som 

faktiskt sker samt de som tittaren själv uttyder, kan däremot benämnas som 

historien. (Bordwell, Thompson, 2012, s.79-80). 

För att kunna göra en mer genomarbetad analys ska vi i nästa avsnitt titta 

närmare på tidigare forskning som gjorts inom området som uppsatsen rör sig 

i. 
 
5. Tidigare forskning 
5.1 Gender Advertisements 
I socialantropologens Erving Goffmans studie Gender Advertisements undersökte 

han maktrelationer mellan män och kvinnor i reklam. När studien gjordes i 

slutet av 1970-talet var den banbrytande och har ännu idag färgat synen på 

genus i reklam.  

 
I studien inriktade Goffman sig på hur kvinnor och mäns kroppar avbildades i 

reklam, och upptäckte då en rad framträdande teman. Goffman upptäcke att 

kvinnor och män i reklam rörde ting på olika sätt. Män var ofta mer handfasta i 

sin hantering av föremål, i exempelvis hanteringen av en rakhyvel eller en 

förpackning hårgele. Kvinnor var däremot betydligt mer försiktiga i sin 

hantering av varan, nästan smekte föremålen. När det kom till reklam för tvål 

och schampoo smorde män in sig ordentlig och rikligt medan kvinnor gjorde 

små och försiktiga rörelser på samma ställe (Goffman, 1979, 29-31). 

 
Goffman fann även att kvinnor i reklam ofta använder sig av kroppsspråk och 

poser som speglar underordning. Män avbildas i regel i vertikala poser medan 

kvinnor ofta framställs i antingen liggande eller knäböjande poser, och även om 

de faktiskt står upp används ofta poser som kan uppfattas som passiva och 

objektifierande i jämförelse med männens aktiva och dominerande poser. 

Stereotypa maktstrukturer blir ännu tydligare genom att kvinnor ofta framställs 

som mindre då de placeras längre bort ifrån kameran än männen. Därtill 
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hamnar mer fokus på kroppen än ansiktet genom denna tillämpning av 

kameraplacering (Goffman, 1979, s.43-45). 

 
En annan intressant aspekt av reklam som Goffman beskriver i sin studie är 

vad han kallar commercial realism - ungefär översatt till kommersiell realism. 

Goffmans resonemang går ut på att reklammakare försöker att presentera 

reklamvärlden på ett sådant sätt att den kan upplevas som realistisk. Att det 

hade kunnat vara en del av vår vardag. Goffman argumenterar att reklam inte 

uppfattas som märklig, när den i själva verkat borde det. Enligt Goffman tar 

reklammakare något som redan finns och ändrar det, de formar en förvrängd 

reflektion. Reklammakarna framhäver visa delar och tonar ner andra - denna 

process kallar Goffman för hyper-ritualisering av världen. Som mottagare av 

reklamen kan vi, enligt Goffman, känna igen och till och med relatera till en del 

av dessa bilder (Goffman, 1979, s.15).  

 
5.2 Miljöer och rekvisita i reklam 
Gillian Dyer, universitetslektor i kommunikation, beskriver hur miljön i vilket 

en reklam utspelar sig i har stor påverkan på budskapet som förmedlas. Dyer 

förklarar hur miljön sällan är utan värde utan bär allt som oftast stor mening - 

både i hur produkten kan användas men också vem som är den tilltänkta 

målgruppen. Om exempelvis en produkt visas upp i flera olika miljöer tyder 

detta ofta på att produkten är mångsidig och passar vid flera olika tillfällen. 

Vidare förklarar Dyer hur det är vanligt att skilja på två typer av miljöer i reklam 

- den planerade och iordningställda miljön och den mer spontana som ämnad 

att spegla verkligheten. Dyer listar upp tre olika typer. Den första typen av miljö 

är den bekanta och verkliga miljön som vi kan och har upplevt själva. Den 

andra typen av miljö är den något mer overklig och fantasifulla, en miljö som vi 

sannolikt inte direkt upplevt själva. En miljö som kanske speglar vårt 

dagdrömmande och flykt från verkligheten. Den tredje, och sista miljötypen, är 

den direkt fantastiska och exotiska. Denna miljö är avskuren från verkligheten 

och högst osannolik att vi själva skulle ha någon egen erfarenhet av (Dyer, 

1988, s.104-105). 

 
På samma sätt är val av rekvisita i reklam av stor tyngd. Dyer förklarar hur 

rekvisita kan användas på två olika sätt. Om en reklam för mat visas på ett fat 

fyller fatet (rekvisitan) en strikt funktionell funktion. Om fatet däremot är i 

silver eller liknade ämnar valet av fat sannolikt att förmedla att maten som 

placerats på det är av hög kvalitet. Rekvisitan i reklamen har då inte endast valts 
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ut för ett funktionellt syfte, utan också för att förmedla mening. Dyer hävdar 

att den sistnämnt hanteringen av rekvisita är oerhört viktigt för reklammakare. 

Det är både ett sätt att definiera målgrupp, vem som har råd till produkten, 

men också ett sätt att bygga en stämning och ett tema i en reklam (Dyer, 1988, 

s.105). 

 
I kommande avsnitt ska jag mer noggrant presentera materialet som står mål 

för min analys. Även min metod som kommer att användas kommer beskrivas 

nedan. 
 
6. Material, urval och metod 
I avsnittet nedan kommer materialet att diskuteras, hur urvalet av material sett 

ut, val av metod samt för och nackdelar av den valda metoden.  

 
6.1 Material 
Materialet, som är mål för analysen, kommer att utgå från två stycken 

reklamfilmer av Coca-Cola. Den första filmen The Morning After, som 

marknadsför Coca-Cola Zero, är från 2007 (Dagens Media, 2007). Den andra 

filmen Handbag, som marknadsför Diet Coke, är från 2011 (Campaignlive, 

2011). De två reklamfilmer har valts då de säljer väldigt liknande produkter till 

två olika publiker med två olika visuella gestaltningar. 

 
För att göra en rättvis jämförelse har jag valt två reklamfilmer från samma 

varumärke, snarare än två olika företag som kan ha olika värdegrunder. Vidare 

är filmerna gjorde relativt nära varandra i tid, vilket betyder att vi får anta att 

samhälleliga och politiska strömningar inte förändras avsevärt mellan filmerna 

producerats. För att få ett tillförlitligt resultat vid en komparativ metod är det 

enligt Ejvegård viktigt att utgå från enheter som är jämförbara (Ejvegård, 2003, 

s.41). Att just produktionsförhållandena är relativt lika är med andra ord viktigt 

för att kunna försäkra undersökningens reliabilitet. 

 
6.2 Urval  
Filmerna har valts ut då de säljer två så lika produkter, sockerfri läsk, men 

skiljer sig helt i både målgrupper och gestaltning av genus. Även att de är gjorda 

av samma företag, är gjorde relativt nära varandra i tid samt att båda anspelar 

starkt på filmgenrer har varit en viktig aspekt i urvalet.  
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Vidare kommer analysen att utgå från en rad skärmavbilder från de bägge 

reklamfilmerna - åtta stycken från The Morning After och fyra stycken från 

Handbag. Anledningen att fler bilder valts ut från filmen The Morning After beror 

på att den är en hel minut lång, medan den Handbag är 30 sekunder lång. Därtill 

är The Morning After klippt i ett betydligt snabbare tempo, vilket betyder att det 

finns fler bilder att titta på. Bilderna som valts ut från filmerna är utvalda 

utifrån hur väl de speglar aspekterna som analyseras. Exempelvis har 

skärmavbilder innehållandes karaktärer inte prioriterats i lika hög utsträckning 

då det primärt är miljön som analyseras. Vidare har urvalet av skärmavbilder 

också grundat sig i hur stor del av filmen de fyller. Detta innebär att mycket 

korta sekvenser inte har prioriterats lika högt, då de inte kan ses som lika 

bärande och representativa för filmen. En nackdel med urvalet är givetvis att 

det baseras på vad forskarren själv anser vara bärande eller icke bärande i 

filmerna. Det vill säga att urvalet är tämligen subjektivt. Rollen som forskare i 

en kvalitativ studie diskuteras mer ingående i stycket 6.41.  

 
6.4 Metod 
Mitt tillvägagångssätt, metod, är en kvalitativ komparativ bildanalys. Som nämnt  

ovan kommer jag att använda mig av totalt 11 stycken bilder från de två 

filmerna - åtta stycken från The Morning After och fyra stycken från Handbag. 

Bilderna kommer att analyseras med teorin som presenterats tidigare i texten 

och jämföras med varandra för att uttyda eventuella lik- och olikheter samt vad 

dessa lik- eller olikheter i så fall beror på.  

 
Vidare kommer även narrativ att lyftas in, men kommer inte att utgöra en 

större del av metoden. Anledningen att denna aspekt ändock lyfts in är för att 

ge läsaren en bredare förståelse för hur narrativet hjälper till att utvidga den 

visuella genreanknytningen till en genuskodning. 

 
6.4.1 Metodkritik  
Uppsatsen resultat påverkas i stor mån av hur undersökningen utformas, vilket 

kan betyda att val av metod och avgränsningar kan få konsekvenser för hur 

resultatet i slutändan förefaller. En fördel med min metod är att den består av 

en kvalitativ analys. Enligt Denscombe är just kvalitativa analyser fördelaktiga 

när det kommer till småskalig forskning då den är tydligt förankrad i teori och 

information som är samhällsrelevant. Ytterligare en fördel med kvalitativa 

analyser enligt Denscombe är att de hanterar komplexa sociala aspekter på ett 

bra sätt (Denscombe, 2009, s.373).  
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Sett till nackdelar med en kvalitativ analys finns risken att forskarens egna 

tolkning av materialet påverkar resultatet. Det vill säga att forskaren, jag i detta 

fall, lägger in egna värderingar och tankar när materialet analysernas. 

Forskarens egen identitet, bakgrund och övertygelser spelar således in i 

frambringandet och analysen av materialet. I slutändan betyder detta att 

forskningsfynden snarare är en produkt av forskaren än ett upptäckande av 

fakta. Resultatet bör således läsas med större försiktighet än om metoden som 

används var kvantitativ (Denscombe, 2009, s.399). 

 
7. Analys 
I avsnittet nedan kommer sekvenser från filmerna att brytas ned i bilder. 

Skärmavbilder kommer att användas för underlätta för läsaren. Analysen följs 

upp av en presentation och diskussion av resultatet. Uppsatsen avslutats med 

förslag på vidare forskning.  

I inledningsscenen av The Morning After, bild 1a, ser vi en man och en kvinna 

liggandes i sängen. Runtomkring dem är välta möbler, lampskärmar på snedden 

och på golvet ligger kläder och skor huller om buller. I bild 2a, redan efter ett 

par sekunder in i filmen, syns den lättklädda kvinnan lämna sängen. Medan hon 

gör detta ligger mannen kvar och tittar efter henne medan hon lämnar rummet. 

Genom gestaltningen av rummet, ljussättningen, hur karaktärerna rör sig, hur 

karaktärerna använder sina blickar leds publiken att dra flera slutsatser. Att 

ljuset är mjukt och varmt, karaktärerna är nätt och jämnt påklädda samt att 

många av möblerna är omkullvälta leds publiken att dra slutsatsen att mannen 

delat säng med kvinnan över natten. Som Bordwell och Thompson beskrivit är 

alltså ljussättning, miljö och rekvisita samt karaktärernas sätt att röra sig bra 

medel för att leda publiken att dra vissa slutsatser, för att leda narrativet framåt. 

 
Vidare skiljer Dyer på två sorter av miljöer i reklam - den planerade och 

iordningställda miljön och den mer spontana som ämnad att spegla 
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verkligheten. Såldes tillhör filmen, som utspelar sig i en en stökig och rätt vanlig 

lägenhet, miljökategorin som Dyer beskriver som spontan och knuten till 

verkligheten. Vidare delar Dyer upp miljöer i tre olika typer, varav två av dessa 

passar in på The Morning After - den bekanta och verkliga miljön samt den direkt 

fantastiska och exotiska miljön. Filmen börjar i det bekanta och vardagliga men 

trappas snabbt upp till en fullfjädrad actionfilm och hamnar istället i den 

verklighetsfrånvända och exotiska miljön. 

 
Att en lättklädd kvinna syns i bild tidigt går i linje med Fagerström och Nilsson 

samt Van Zoonen argument om att kvinnor i reklam ofta används syfte att 

påkalla uppmärksamhet. En annan intressant aspekt är den instrumentella 

användningen av kvinnan i scenen. Som Tasker förklarar används ofta kvinnor i 

syfte att bekräfta mäns heterosexualitet actionfilm. Och då publiken leds till att 

dra slutsats att de delat säng över natten, samt att mannens blick följer henne ut 

ur rummet bekräftas Taskers tes. Att mannen dessutom är vältränad, vilket 

enligt Tasker gestaltar mannens makt och frihet, går i linje med anspelningen på 

action-genren som senare i filmen utvecklas. Att kvinnan avbildas endast i 

trosor och en topp, snarare än en pyjamas eller liknande, går i linje med 

Kilbournes argument att kvinnor ofta avbildas som sexuellt tillgängliga. Vidare 

förs intresset snabbt över från kvinnan till varan som ska säljas (se bild 3a), 

vilket går i linje med Fagerström och Nilsson tankar om kvinnor i reklam som 

”lockbete”.  

 
Om vi istället tittar på bild 1b från anslaget i Handbag är skillnaderna stora. Till 

skillnad från The Morning After återfinns ingen lättklädd kvinna i syfte att påkalla 

publikens intresse. Istället introduceras produkten direkt och därefter 

karaktärerna och miljön de befinner sig i. Vad som är särskilt intressant är hur 
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miljön och rekvisitan används i filmen. Enligt Dyers modell för miljöer är det 

något svårt att placera in filmen i en viss miljö. Å ena sidan utspelar sig filmen i 

en miljö som de flesta känner igen och har en relation till, men å andra sidan är 

dekorerna och karaktärerna som tagna ur en leksaksreklam. Användningen av 

dockor och leksaksdekorer gör att Handbag snarare infaller i Dyer tredje typ av 

miljö - den fantastiska och exotiska. En miljö som vi saknar anknytning till och 

som står utanför verkligheten. 

I bild 3a från The Morning After ser vi mannen som nu dricker Coca-Cola direkt 

ur flaskan. En intressant aspekt av denna bild är hur mannen håller flaskan/

rekvisitan. Mannen håller flaskan handfast och rejält, vilket går i linje med 

Goffmans fynd om hur män ofta hanterar produkter i reklam. Om vi jämför 

detta med bild 2b från Handbag blir skillnaderna uppenbara. När 

huvudkaraktären, dockan i rosa tröja, rör läskburken är det med betydligt större 

lätthet - vilket går i linje med Goffman argument att kvinnor är betydligt 

försiktigare i sin hantering av produkten. 

Om vi går vidare i The Morning After blir ytterligare ett par skillnader tydliga. I 

sekvensen 4.1a-4.2a syns en man från insatsstyrkan flyga in genom fönstret, 

genom ett eldhav, för att landa i lägenheten. Enligt Tasker är just element som 

överdriven fysisk konfrontation och vikten av visuella spektakel som 

explosioner utmärkande för genren actionfilm. Även mannens roll som 

beskyddare av kvinnor i actionfilm går i samma linje som Tasker föreslår. 

Kvinnan är i ett annat rum medan mannan är ute i lägenheten med en hel 

insatsstyrka. 
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I slutscenen av The Morning After, bild 5a, trappas anspelningen på action-

genren upp ytterligare upp då helikoptrar cirkulerar lägenhetsbyggnaden. 

Särskilt användningen av helikoptrar som rekvisita anspelar att mannen 

befinner sig i en krigszon, vilket överensstämmer med Taskers fynd om 

överdriven konfrontation i actionfilm. I samma scen ser vi också att filmen 

utspelar sig i stadsmiljö. Som Fagerström och Nilsson förklarar är det också 

vanligt att just reklam för män utspelar sig i mer hårda miljöer, vilket därmed 

stämmer synnerligen väl in på denna film. 

Om vi istället vänder blicken mot Handbag miljö och övergripande tema blir 

skillnaderna stora. Som Fagerström och Nilsson beskriver är ord som gulligt, 

sött, mysigt och magsikt väl använda i reklamer som riktar sig åt kvinnor och 

flickor. Trots att ingen voice-over eller karaktär använder sig av dessa ord 

explicit är anspelningen på gulligt och magiskt tydligt då Coca-Cola valt att 

använda sig av flickliknande tråd-styrda dockor. 
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Användningen av dockor i filmen ger oss emellertid inte hela bilden. Som 

Fagerström och Nilsson beskriver skiljer sig också användningen av färgval i 

miljöer med män och kvinnor som målgrupp. De förklarar hur reklam som 

riktar sig åt kvinnor och flickor är användningen pastell-aktiga toner i färgerna 

vit, rosa och gult vanligt förekommande. I filmen (se bild 3b) ser vi just denna 

användning av färg i miljön. Dels är mycket av dekorerna just gula och vita, 

men även huvudkaraktären har en rosa tröja på sig. På samma sätt är färger i 

reklamer som riktar sig åt män ofta mer avmättade i ton, vilket vi ser i The 

Morning After. Om vi tittar närmare på Dyers modell för miljöer och miljötypen 

som hon benämner som den fantastiska och exotiska miljön kan vi göra 

ytterligare ett par konstateranden. Denna typ av miljö används faktiskt i bägge 

filmerna, och kan vara en av de enda gemensamma beröringspunkterna. Att 

denna typ av märkliga och verklighetsfrånvända reklam ändå upplevs som 

normal och till och med relaterbar överensstämmer med Goffman teori om 

hyper-ritualisering.  

 
Om vi fortsätter att titta på rekvisitan i Handbag ser vi ytterligare ett par 

intressanta saker. Som Dyer beskriver är val av rekvisita ett sätt at definiera 

teman och målgrupp. Att därmed använda sig av just väskor och kläder som 

rekvisita kan ses ett sätt att ringa in den tilltänkt målgruppen - kvinnor över 30 

år. Men valet av rekvisita, väskor och kläder, går även i linje med Van Zonnens 

teori om att kvinnor i reklam ofta reduceras till stereotyper i reklam. Vidare 

förklarar Bordwell och Thompson att rekvisita kan användas för att driva 

narrativet, vilket blir tydligt i Handbag. Karaktärernas handlingar drivs av 

rekvisitan - att hitta den perfekta väskan åt sin läskburk. Den narrativa poängen 

kan potentiellt tydas som att kvinnor är fåfänga, och att sockerfri läsk passar 

bra in i den ekvationen.  

Vidare ska vi titta på hur miljöerna har ljussats i filmerna. Allt igenom The 

Morning After  (se bild 6a för exempel) är skuggor betydligt mer framträdande 

än i Handbag. Flera scener är filmade i motljus, stora partier av skuggor 
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uppträder samt naturligt ljus används ofta. Handbag (se bild 4b) är däremot 

väldigt väl ljussatt alltigenom filmen och ytterst få mörka partier uppträder. 

Som Smith m.fl. förklarar står ljussättning väldigt nära vår känslomässiga 

upplevelse av miljöer. En glest belyst miljö i motsats till en väl belyst miljö 

upplevs väldigt annorlunda. Framför allt upplevs väl ljussatta miljöer som mer 

lättsamma och mindre skrämmande och vice versa. Om vi återigen kopplar 

samman detta till Trier-Bieniek och Leavy resonemang om genuskodning av 

produkter, kan detta vara ett sätt för Coca-Cola att knyta mörk ljussättning av 

miljöer till mer traditionellt maskulina värden och tvärtom med ljusare 

ljussättning. De olika användningarna av ljussättning i de två filmerna kan också 

ses som ett sätt att bygga en narrativ poäng. Att den mörka och kontrastrika 

ljussättningen i The Morning After förstärker en maskulin auktoritet. Den 

narrativa poängen kan i så fall ses som att Coca-Cola Zero gör dig till en 

”riktigt man”. Genom en sådan konstruktion positioneras också Coca-Cola 

Zero som mer maskulin. Att Handbag på samma sätt är rikligt ljussatt med få 

skuggor kan tolkas som att Diet Coke är ljus och lätt - den innehåller få kalorier 

och gör dig smal. Mise-en-scène (ljussättningen i detta fall) hjälper, som 

Bordwell och Thompson förklarar, att konstruera detta narrativ.  

 
Vi ska nu vända blicken mot ett par mer övergripande teman som genre, 

representation och genuskodning. Att använda sig av genre och 

genreförväntningar som ett sätt att mer effektivt kommunicera information 

spelar roll i hur vi avläser filmerna. Som Bordwell och Thompson förklarar styr 

tittarens tidigare kunskaper om genre hur vi avläser en film. Tittaren känner till 

konventionerna för actionfilm - de vet hur den ser ut och fungerar. Att Coca-

Cola därmed starkt anspelar på genrerna actionfilm och genren dockfilm, och 

typiska miljöer och rekvisita som tillhör dessa genrer, blir ett sätta att att koda 

genus till en produkt efter publikens förväntningar av en specifik genre. Som 

Trier-Bieniek och Leavy beskriver är genuskodning ett sätt att exempelvis 

definiera en målgrupp. Men i fallet Handbag där filmen anspelar på dockfilm 

som ofta förknippas med barn blir konsekvenserna synnerligen intressanta. 

Som Kilbourne beskriver är det vanligt att just kvinnor gestaltas som flickor i 

reklam. Användningen av just dockor är således särskilt intressant då 

målgruppen för Diet Coke är kvinnor i 30-årsåldern. Att dockor dessutom, 

enligt Blumenthal, ofta kopplas samman med barnunderhållning understryker 

Kilbournes argument. Att därmed gestalta kvinnorna i filmen med dockor blir 

ett typexempel på vad Hall beskriver som infantilisering.  
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Men att koda genus efter miljö och genreförväntningar ger oss inte hela bilden 

om varför filmerna är gestaltade som de är. Faktumet att produkterna är så 

oerhört lika, sockerfri läsk med smak av cola, gör det ännu mer svårförståeligt 

att reklamerna skiljer sig så mycket visuellt. Som Trier-Bieniek och Leavy 

förklarar används genuskodning av produkter för att definiera en målgrupp. 

Men som Hall beskriver finns det även andra förklaringar till varför vi gärna 

skapar skillnader. Säg att reklamfilmen för Diet Coke hade utspelat sig i en mer 

traditionell maskulin miljö. Enligt Hall kan det bli obekvämt och svårt att 

greppa när saker och ting inte passar in i en tilltänkt kategori. Begränsningar, 

exempelvis sociala normer, gör kategorier ”rena”. Att Coca-Colas reklamfilmer 

därmed använder sig av stereotypiska och traditionella gestaltningar av män och 

kvinnor är ett sätt inte rubba ordningen och därmed bibehålla kategorierna 

”rena”. Det blir bekvämare för mottagaren av reklamen.  

 
Halls resonemang kring typer och stereotyper är också intressanta att lyfta in. 

Som Hall beskriver använder vi oss av typer för att producera mening och för 

att orientera oss i vår omvärld. Genom att använda använda oss denna typ av 

generaliserade bilder av människor och företeelser, typer, kan vi enklare ta oss 

an nya intryck. Men skillnaden mellan en typ och en stereotyp är särskilt 

intressant när vi tar oss an dessa två reklamfilmer. Enligt Hall är en typ en 

mindre skara enkla, tydliga, minnesvärda och lätt greppbara karaktärsdrag om 

en person. En Stereotyp reduceras däremot endast till de dragen samt att de 

förenklas, överdrivs och fixeras. Sett till karaktärerna och miljöerna i filmerna 

återfinns flera av dessa förenklingar och överdrivningar. Att kvinnor ofta knyts 

till mjuka miljöer och män till hårdare miljöer är, som Fagerström och Nillson 

beskriver, är exempel på en sådan här förenkling. 

 
8. Sammanfattning och diskussion  
Undersöknings syfte var att få förståelse hur Coca-Cola genom sin gestaltning 

har kodat två av sina reklamfilmer utifrån genus. Mer specifikt var målet att 

studera hur filmerna använder sig iscensättning och genrekonventioner för att 

koda sina reklamfilmer efter just genus. I detta avsnitt sker således först en 

sammanfattning av resultatet som sedan följs upp av en diskussion och avslutas 

slutligen med förslag på framtida undersökningar.  
  8.1. Resultat och diskussion 
I den komparativa analysen framgick det att iscensättning och anspelande på 

genrekonventioner används för att koda sina filmer och produkter efter genus. 
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Detta gjordes genom att filmerna utspelar sig i miljöer som traditionellt sett 

förknippas till manlig respektive kvinnligt. Filmen The Morning After utspelar sig 

i en urban hård miljö, som enligt Fagerström och Nilsson, ofta är fallet i reklam 

riktad åt män. Handbag utspelar sig däremot i en betydligt mjukare miljö vilket 

enligt Fagerström och Nilsson är vanligt med just reklamer som innehåller 

kvinnor och/eller riktar sig åt kvinnor.  

 
Också hur karaktärerna i respektive film förhåller sig till miljön och rekvisitan i 

den bidrar till kodningen. I The Morning After håller huvudkaraktären läskflaskan 

handfast och stadigt, medan i Handbag är hanteringen av läskburken betydligt 

försiktigare. Hur karaktärerna hanterar produkterna förklaras genom Goffmans 

fynd om produkthantering av män och kvinnor i reklam. 

 
Färghanteringen i filmerna skiljer sig åt, och förklaras genom Fagerström och 

Nilssons fynd av färg i manlig/kvinnlig reklam. I Handbag går färgerna i pastell-

aktiga toner, medan i The Morning After är färgerna avmättade och mer 

tillbakadragna. Ljussättningen i filmerna skiljer sig på samma sätt åt där den 

förstnämnda filmen är dov och rik på skuggor och den sistnämnda är miljöerna 

väl belysta med få skuggor. Detta kopplas till Smith m.fl. teori om att mörkare 

och mer skuggfria och ljusare miljöer ofta kopplas med mer lättsamma 

konnotationer och vice versa. Ljussättningen av miljöerna i respektive film 

fungerar såldes som ett sätt att koda produkterna som antingen maskulina eller 

femenina. Detta understryks av Trier-Bieniek och Leavy teori om hur 

reklammakare ofta kodar produkter som just maskulina eller feminina - oavsett 

om människor är närvarande i reklamen eller inte.  

 
Som Bordwell och Thompson beskriver kan iscensättningen, mise-en-scène, 

användas för att leda publiken att dra slutsatser om narrativet och karaktärerna i 

det. I de två reklamfilmerna kan publiken dra denna typ av slutsatser kring 

narrativet genom hur iscensättningen genomförts. Hur miljöerna ljussats, hur 

rekvisitan placerats, val av miljö med mera. Och utifrån hur narrativet 

konstrueras kan också poänger göras. Genom exempelvis iscensättningen av de 

första sekunderna i The Morning After leds publiken att dra slutsatsen att 

huvudkaraktären, mannen, delat natten tillsammans med kvinnan. Drick Coca-

Cola Zero så kan också du bli en man, kan den poängas tänkas vara. Genom 

hur narrativet är uppbyggt görs således poänger som bidrar till den 

överliggande kodningen av genus. 
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Vidare bygger båda reklamfilmernas till stor del på publikens förkunskaper av 

genrekonventioner. Reklamen för Coca-Cola Zero använder sig av typiska 

inslag från action-genren. Element som överdriven fysisk konfrontation, 

sexualisering av kvinnor, bilden av män som fria och räddare av kvinnan är 

inslag som Tasker beskriver som typiska för action-genren och som samtliga 

återfinns i The Morning After. Handbag utspelar sig däremot i en ”leksaksvärld” 

där miljön och karaktärerna anspelar på genren dockfilm/dockteater. Som 

Blumenthal beskriver är detta en genre som genom tv-succéen Sesame Street ofta 

kopplas samman med barnunderhållning. Fenomenet beskriver Hall som 

infantilisering och är enligt Kilbourne en vanlig företeelse i reklam där kvinnor 

medverkar. 

 
För att sammanfatta: i reklamfilmerna The Morning After och Handbag använder 

Coca-Cola sig av en kombination av genrekonventioner och iscensättnings-

principer för att koda och och representera genus. Genom förenklade och 

överdrivna gestaltningar placeras män och kvinnor i stereotypiska fack. Att 

Coca-Cola dessutom har ett stort kulturellt inflytande betyder att denna typ av 

gestaltning minskar möjligheten till identitetsanspråk för den som inte 

identifierar sig med normbilden som Coca-Cola målar upp.  

 
Att syna och identifiera reklam som medvetet, eller omedvetet för den delen 

också, producerar denna typ av reklam är ytterst viktigt. Genom att reflektera 

över hur reklam är uppbyggd och vilka knep som företag använder i sin 

marknadsföring framtvingas ett mer kritiskt förhållningssätt. Reklam åsyftar 

inte alltid att sälja en vara, att knyta ideal och värden till produkter blir ett sätt 

att sälja en livsstil som i längden leder till ett konsumtionsbeteende. Att bygga 

marknadsföringsstrategier på konsumenters osäkerhet, som Trier-Bieniek och 

Leavy. beskriver, är lika delar effektivt som skadligt.  

 
8.2 Framtida undersökningar  
Flera insikter har gjort under skrivandet av denna uppsats, vilket därmed också 

lämnat en rad nya frågetecken kring områden som skulle vara intressanta att 

undersöka. En eventuell vidareforskning skulle kunna vara att göra en mer 

omfattande undersökning om hur olika dryckesföretag kodar genus i sina filmer 

till produkter. Sker det på andra sätt än genom användning av iscensättnings-

principer och genrekonventioner? Spelar exempelvis klippteknik in hur en 

produkt kodas? En sådan här undersökning hade således även kunnat gagna 
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bland annat filmskapare. Dels för att förstå vad som bör undvikas, men också 

för att vinna nya insikter i hur reklam bättre bör utformas.  

 
Vidare forskning genom kvalitativa eller kvantitativa intervjuer om hur 

reklamfilmer som använder sig av genuskodning uppfattas skulle också vara 

mycket intressant. På så vis blir resultatet mindre beroende av teorier och 

forskaren egna syn på materialet, utan en mer korrekt bild av hur allmänheten 

ser och tokar undersökningsmaterialet kan frambringas.  

 
Avslutningsvis hoppas jag att insikterna av min undersökning även kan gagna 

andra som inte undersöker rörlig bild. Detta då de många av de teorier jag 

använt mig av inte är beroende av tidsaspekten i filmen. Framför allt kan 

hantering av miljöer appliceras på en rad produktioner och till skillnad från 

filmerna som undersöks i denna uppsats säkert bidra till mer sund bild. Detta 

skulle kunna bidra till ett större identitetsanspråk hos fler människor, och 

därmed bidra till en mer progressiv produktion av reklam.  
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