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Abstract 
 

Flickor kan bära blått och pojkar rosa. Det är ju egentligen inget lustigt med det. Men 

eftersom vi är så vana vid att det ska vara tvärtom reagerar många av oss starkt när vi ser 

någon annan bryta genusmönstret. Media är en stor orsak till detta. Ofta framställs samma 

bilder av vad många anser vara typiskt manligt respektive kvinnligt och därmed skapas 

stereotypa könsroller. Vi litar på media och bidrar på så sätt till att nya fördomar riktas mot de 

människor som inte följer den förbestämda genusordningen.  

 

Empirin i den här uppsatsen består av två reklamfilmer som handlar om att HIV ökar bland 

kvinnor. Hur könsrollerna framställs i reklamfilmerna och om ansvaret om preventivmedel 

riktas till någon i filmerna är de centrala frågeställningarna. Uppsatsen har med andra ord 

studerat hur just manligt och kvinnligt framställs i de två reklamfilmerna. Studien bygger på 

ett genusperspektiv som är inspirerat av radikalfeministiska åsikter. Av reklamfilmerna görs 

en semiotisk bildanalys med begreppen denotation och konnotation.  
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Inledning 
___________________________________________________________________________ 
Genus är något som många tar för givet. Vi ser ofta om personen är en man eller en kvinna. 

Eller vi tror i alla fall att vi vet vad personen har för kön. Att vi tar genus för givet beror på att 

vi har bestämda bilder av vad som är manligt och kvinnligt. Det vill säga att vi på något sätt 

har förbestämda bilder av könsrollerna. Media är till exempel en stor orsak till detta. Media 

påverkar människan på många olika sätt och inte minst när det gäller manligt och kvinnligt. 

Ofta ser vi hur den stereotypa bilden av kvinnan med barnvagn eller mannen med 

byggarbetskläder gestaltas i olika reklamfilmer. Till exempel förekommer kvinnor oftare än 

män i olika blöjreklamer. Det är en självklar bild, en bild som är lätt att ta till sig eftersom den 

är så vanlig förekommande. Kvinnor föder barnet, tar hand om barnet och är oftast hemma 

mer med barnet än mannen. Men vid närmare eftertanke skulle lika gärna en man kunna vara 

med i blöjreklamen eftersom det faktiskt är hans barn också och han bör därför ha lika stor 

delaktighet som kvinnan att ta hand om sitt barn. Men oftast väljer media bort den bilden och 

förlitar sig istället på de stereotypa bilderna av könsroller. Eftersom de är så välbekanta för 

oss kan vi direkt associera dem till manligt eller kvinnligt.1 Detta är intressant och kommer att 

tas upp i den här uppsatsen som utgår från ett genusperspektiv. Uppsatsen är även inspirerat 

av radikalfeministiska åsikter.  

 

Tack vare 1960-talets radikalfeminister har frågor som våldtäkt och kvinnomisshandel 

uppnått en politisk nivå och därmed har också kvinnoförtrycket fått en annan attityd än vad 

som fanns tidigare, även fast att sexuella trakasserier och liknande fortfarande förekommer.2 

Trots att vi idag är mer medvetna om hur viktigt det är med jämställdhet mellan kvinnor och 

män är det fortfarande ett problem som förekommer i olika situationer och sammanhang. 

Många kvinnor tjänar fortfarande sämre än män och många pappor tar fortfarande inte ut full 

pappaledighet.3 Kvinnor ska enligt patriarkatets föreställningar vara sexuellt passiva men ändå 

alltid vara sexuellt tillgängliga för män.4 

 

Materialet i uppsatsen består av två reklamfilmer från organisationen Staying Alive som i 

samarbete med musikkanalen MTV har belyst problemet med HIV/AIDS- ökningen bland 

heterosexuella kvinnor.  
                                                 
1 R.W Connell, Om genus, Daidalos, 2002, s.15                
2 Tjejjouren, http://www.tjejjourenfalun.nu/feminism/feminismer.htm, 2008-11-01 
3 TT, Höjt tak ingen effekt på pappalediga, Sydsvenskan, 2007-04-16 
4 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, 2005, s.97  
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Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att se, ur ett genusperspektiv, hur kvinnan och mannen 

gestaltas i två reklamfilmer från MTV/Staying Alive. Det är viktigt och intressant att 

undersöka genusordningen eftersom det är många som tar könsrollerna för givet och inte alls 

har tänkt på hur manligt och kvinnligt konstrueras och hur media förhåller sig till och bidrar 

till att skapa dessa normer. Reklamfilmerna belyser att HIV ökar bland kvinnor och att det 

därför är viktigt att använda kondom vid samlag. Därför är det även intressant att ta reda på 

om ansvaret för just preventivmedel riktas till någon speciell i de båda filmerna. Eftersom de 

flesta människor kommer i kontakt med någon form av media och de flesta lever upp till de 

förbestämda könsrollerna kan denna uppsats läsas av vem som helst. Den berör alla.  

 

Frågeställningar: 

• Hur framställs könsrollerna i reklamfilmerna? 

• Riktas ansvaret att skydda sig mot HIV till någon i reklamerna?   

 

Tidigare forskning 

Det har gjorts en hel del forskning kring ämnet könsroller i media och reklam. När det gäller 

inriktning mot reklam och genus förekommer till exempel en studie från Lunds universitet där 

man undersökt hur viktigt män och kvinnor anser att det är med sexualiserade bilder av 

reklam när det gäller påverkan.5  

 
Uppsatsen Manligt och kvinnligt: en studie om genus och media.6 är en litteraturstudie om hur 

media skapar könsroller och hur maktpositionerna mellan könen på så sätt påverkas. Studien 

utgår delvis från samma litteratur som kommer att tillämpas i den här uppsatsen. 

 
Det finns också en del forskning om representation av genussystem, men oftast rör sig denna 

forskning kring hur barn uttrycker detta i olika sammanhang, hur det förekommer inom 

politiken och även hur representationen av genusordning syns i litteratur av olika slag. Till 

                                                 
5 Marie Bengtsson & Jacobsson Lotta ; Reklamens roll i ett genussamhälle - En studie med sexualisering inom 
media i fokus, Lunds universitet, 2007 
6 Britt-inger Fagervall & Salomonsson-juuso Esther, Manligt och kvinnligt: en studie om genus och media, Luleå 
tekniska högskola, 2007 
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exempel har det vid Stockholms universitet studerats hur barn i en förskoleklass uttrycker och 

tecknar fram sin representation av sina genussystem.7  

 

Det finns alltså ingen snarlik studie som direkt går att jämföra med den här uppsatsen. De 

likheter som finns mellan uppsatsen och tidigare forskning är att det förekommer till en viss 

del samma frågeställningar. Som nämnts ovan återkommer även viss litteratur i andra studier 

och då främst böcker om genus. Jag har inte funnit någon forskning som använt sig av just 

reklamfilmerna Shot och Dolls, som studeras i den här uppsatsen.  

 

Givetvis har det gjorts en mängd böcker och studier om genusordningen och dess stereotyper. 

Några av dessa har använts i uppsatsen och redovisas under rubriken Material. 

 

Urval & avgränsning 
 

Uppsatsen är avgränsad till två reklamfilmer på grund av att jag vill använda mig av material 

som kommer från samma beställare. Detta för att kunna göra en jämförelse utifrån samma 

förutsättning. MTV/Staying Alive har gjort flera reklamfilmer tillsammans om HIV men som 

inte alls är i samma ”genre” som Shot och Dolls. Den största likheten mellan reklamfilmerna 

är att de båda belyser att HIV ökar bland kvinnor. Filmerna utgår också ifrån heterosexuella 

par. Just dessa två faktorer skiljer sig från andra reklamfilmer från MTV/Staying Alive, och på 

så sätt har jag avgränsat mitt urval. 

 

Disposition 
 
Uppsatsen börjar med en inledning som ger en inblick i vad som kommer att undersökas. 

Därefter beskrivs syftet med uppsatsen och dess frågeställningar. Efter det beskrivs kort vad 

som hittats om tidigare forskning kring ämnet. Sen förklaras hur materialet har valts ut och 

vilka avgränsningar som har gjorts och varför. Materialet beskrivs utförligare under rubriken 

Material. Där förklaras även semiotiken och hur den kan användas på rörliga bilder, olika 

kameravinklars betydelser samt vilka teorier som används för analysen. Därefter följer ett 

stycke med uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först framställs de stereotypa könsrollerna 
                                                 
7 Ulrika Bärdén; Maskulint och feminint? Stockholms universitet, 2008 
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och hur de konstrueras. Sen förklaras teorin om patriarkatet som är en radikalfeministisk teori. 

Därför görs en kortfattad förklaring till vad radikalfeminismen står för. Under samma rubrik 

redovisas också en del studier som gjorts kring heterosexuellas inställning till kondom. På 

nästa sida kommer en kort bakgrund till vad MTV och Staying Alive är för något. Därefter 

kommer vi in på analysen som börjar med att analysera reklamfilmen Shot. Efter den 

analyseras Dolls. Resultatet redovisas tillsammans med respektive analys. Efter de två 

analyserna sammanfattas dessa under rubriken Sammanfattande analys där resultaten också 

förtydligas. Därefter kommer en avslutande diskussion.  

 

Bakgrund 

MTV & Staying Alive 
Staying Alive är en global kampanj som startades 1998 av MTV. Dess syfte är att genom 

media påverka ungdomar att skydda sig mot HIV samt att förhindra de fördomar och 

diskriminering som är kopplad till HIV, till exempel att det bara är homosexuella män och 

afrikaner som är HIV-smittade. Staying Alive har också en fond som går till unga människor 

som runt om i världen arbetar med att informera om HIV/AIDS.8 De samarbetar med andra 

företag och organisationer.9  

 

MTV startades i USA 1981 och är idag världens största musikkanal. Syftet med kanalen var 

att från en början bara visa musikvideor men konceptet är ändrat och idag visas även tv-serier 

och diverse andra program, men musiken är fortfarande det mest övergripande.10 MTV och 

Staying Alive har tillsammans gjort två reklamfilmer; Shot samt Dolls. Det är dessa två som 

kommer att analyseras i den här uppsatsen.  

 

Reklamfilmen Shot är producerad år 2006 av byrån Ogilvy & Mather, Portugal.11 Den andra 

reklamfilmen, Dolls, har det inte kunnat gå att spåra, varken producent eller när den 

producerades. Det enda som går att säga är att det är MTV och Staying Alive som står bakom 

                                                 
8 UNAIDS, 
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2008/080814_stayingalive_MTV.
asp, 2008-11-13 
9 Staying Alive, http://www.staying-alive.org/en/general/about_us, 2008-10-29  
10 MTV, http://www.museum.tv/archives/etv/M/htmlM/musictelevis/musictelevis.htm, 2008-10-29 
11 Youtube.com, http://se.youtube.com/watch?v=e4ZBzMOV9Js, 2009-01-20  
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den. De är 1:02 respektive 0:45 minuter långa. Båda reklamfilmerna har jag hittat på 

www.youtube.com.  

 

HIV/AIDS 
HIV står för humant immunbristvirus och är ett virus som smittas genom oskyddad sexuell 

kontakt samt genom blodet. Smittan är också stor bland narkomaner som byter sprutor med 

varandra. Det som är viktigt att poängtera är att HIV och AIDS inte är samma sak. HIV är ett 

första stadie till AIDS. Den största skillnaden mellan dessa två är att man kan leva med HIV, 

vilket man inte kan med AIDS. Efter en tid med HIV försämras immunförsvaret i kroppen 

och man säger då att det har övergått till AIDS.12 Eftersom immunförsvaret är så pass dåligt 

klarar den insjunkne personen inte av sådana sjukdomar som en frisk människa kanske inte 

ens märker av, utan avlider istället av infektionen. Det finns ännu inget botemedel för 

HIV/AIDS. Däremot finns det så kallade bromsmediciner som gör att immunförsvaret inte 

bryts ner lika snabbt. 95 % av dem som är HIV-smittade bor i Afrika,13 men smittan ökar även 

i Sverige och andra delar av västvärlden.14 2007 var det 541 personer som smittades av HIV i 

Sverige. Det är rekordmånga sedan man började diagnostisera HIV/AIDS. Av dessa hade 178 

personer smittats inom landets gränser, vilket är en ökning med 70 procent jämfört med året 

innan.15 När HIV upptäcktes i västvärlden på 1980-talet, trodde många att det bara var 

homosexuella män som vart smittade. Dessa fördomar lever delvis kvar än idag, och det är 

därför som MTV/Staying Alive vill visa på att det även är ett stort problem bland 

heterosexuella, och då främst bland kvinnor.16 Den som är HIV-smittad har enligt svensk lag 

skyldighet att informera om sin smitta vid läkarvård och till eventuella sexpartners. Den som 

bär smittan måste rätta sig efter Smittskyddsinstitutets föreskrifter.17 

 

Det är viktigt att poängtera att jag i fortsättningen inte kommer att skriva ut beteckningen 

HIV/AIDS. Detta för att underlätta både för mig själv och för läsaren samt att det är mer 

teoretiskt riktigt att bara skriva ut HIV eftersom HIV är det smittsamma viruset, vilket inte 

AIDS är.   

                                                 
12 Säkersex.nu, http://sakersex.nu/hiv.html, 2008-10-29 
13 Säkersex.nu, http://sakersex.nu/korta_fakta_om_hiv.html, 2008-10-29 
14 Smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/epi-aktuellt/epi-
aktuellt-2005/epi-aktuellt-vol-4-nr-47-24-november-2005/#p7196, 2008-10-29  
15 Dagens nyheter, Hiv, 2008-04-22 
16 UNAIDS.org, 2008-11-13 
17 Dagens nyheter, 2008-04-22 
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Litteraturöversikt 
 
Analysen av reklamfilmerna grundas i semiotiken. För att få en grundläggande bild av vad 

semiotiken är har jag läst boken Semiotik av Søren Kjørup. Han har på ett lättförståeligt sätt 

beskrivit semiotikens grundare, begreppets innebörd och hur man använder det.  

 

Men eftersom semiotiken egentligen bara analyserar text, har jag även tagit del av Roland 

Barthes semiotiska bildmetod så som den beskrivs i boken Populärkultur – teorier, metoder 

och analyser av Simon Lindgren. Jag har använt de grundläggande begreppen 

tecken/symboler och betecknande/betecknade. Barthes använder sig också av begreppen 

denotation och konnotation.  

 

I analysen används också boken Kommunikationsteorier – en introduktion, som är skriven av 

John Fiske. Boken visar hur man ska tolka kameravinklar i tevemediet. Fiske beskriver i en 

studie vad kameravinklarna har för betydelse och hur personen som filmas framställs.   

 

De radikalfeministiska åsikter, som finns med uppsatsen, grundas i Lena Gemzöes bok 

Feminism. Hon beskriver sig själv inte som radikalfeminist men hon beskriver dess åsikter på 

ett konkret och enkelt sätt. Hon visar vad begreppet står för, hur det har påverkat samhället 

samt vad det finns för kritik mot dess åsikter. Hon skriver att enligt radikalfeminister 

samhället styrs av det så kallade patriarkatet, som betyder att samhället styrs av män. På så 

sätt blir kvinnor förtryckta av patriarkatet eftersom de inte har lika mycket inflytande som 

män har. Förtrycken yttrar sig i form av mäns kontroll över kvinnor.  

 

Boken Feministisk teori i rörliga bilder av Katharina Tollin och Maria Törnqvist, tar också 

upp en del radikalfeministiska åsikter och de analyserar olika populärkulturella filmer ur ett 

feministiskt perspektiv. De skriver, precis som Gemzöe, att alla kvinnor är förtryckta och att 

de blir sexuellt kränkta av att vara kvinnor. Detta yttras både på ett individuellt plan och på en 

strukturell nivå, så som våldtäkt och misshandel.  

 

En annan författare som skriver om manligt och kvinnligt och de olika könsrollernas 

betydelse är Carin Holmberg i boken Det kallas kärlek. Hon har gjort en studie om hur unga 

tolkar just manligt och kvinnligt. Hon kommer fram till att kvinnor många gånger inte vågar 

säga ifrån till sina män. Holmberg pekar också på att detta inte förekommer i alla förhållanden 
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utan att det är mer jämställt i många partnerskap. Men hon vill ändå belysa att manlig 

överordning och kvinnlig underordning upplevs av både män och kvinnor i olika 

förhållanden.   

 

Uppsatsen bygger även på boken The male in the head, som också är en studie. Den handlar 

om vad unga heterosexuella par tycker om att använda kondom vid samlag. Bakom studien 

står Janet Holland, Caroline Ramazanoglu, Sue Sharpe och Rachel Thomson. Studiens 

resultat visar, precis som Holmbergs undersökning, att tjejer oftast inte vågar säga ifrån till sin 

partner. I det här fallet handlar det om att tjejen inte vågar säga till sin partner om att använda 

kondom även fast att hon är rädd för att smittas av könssjukdomar eller riskerar att bli gravid.  

 

Om genus är en bok som ger en introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar. 

Boken har i uppsatsen använts i syfte att få en grundläggande bild av hur genusordningen 

framställs och vad som händer om den bryts. Om genus är skriven av professorn R.W Connell 

som arbetar vid universitetet i Sidney. 

 

Uppsatsen bygger också på en del artiklar från Gotlands tidningar, Dagens Nyheter och 

Sydsvenska Dagbladet. Artikeln från Gotlands tidningar handlar om ojämställdhet i 

förhållanden och att det oftast anses vara kvinnan som ska bära ansvaret för preventivmedel. 

Artikeln från Dagens Nyheter beskriver kortfattat vad HIV är för virus och hur det har ökat de 

sista åren. Det står också vad en HIV-smittad person har för skyldigheter vid sexuell kontakt 

med andra människor samt vad personen har för skyldigheter vid läkarbesök. Artikeln från 

Sydsvenska Dagbladet handlar om att pappaledigheten fortfarande inte ökat trots att 

inkomsttaket har höjts i föräldraförsäkringen. Papporna menar fortfarande att det är för dyrt 

att vara hemma med sina barn och att det därför är bättre att arbeta.   

 

Tillvägagångssätt  
 
Jag började med att bestämma vad uppsatsen skulle ha för inriktning. Eftersom jag en gång 

tidigare skrivit uppsats med genusperspektiv som utgångspunkt och jag då fann det mycket 

intressant, ville jag förhålla mig till det igen. Redan innan jag hade bestämt uppsatsens 

perspektiv hade jag valt att analysera någon sorts reklam. Detta på grund av att jag fann det 

intressant att analysera något som är skapat för att på olika sätt ge oss en direkt påverkan (till 
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exempel att konsumera i något eller agera på ett visst sätt), precis som reklam är. Efter att ha 

suttit och surfat på youtube.com hittade jag reklamfilmen Shot. Reklamfilmens gestaltande av 

dess ämne gjorde det möjligt att få en intressant analys i uppsatsen. Men för att analysen 

skulle få ett bredare omfång samt bli mer intresseväckande blev jag tvungen att hitta 

åtminstone en reklamfilm till. Det var relativt svårt att finna en till som hade samma, i alla fall 

nästan samma, inriktning som Shot. Varför jag ville ha liknande inriktningar på 

reklamfilmerna berodde på att jag skulle kunna jämföra dessa två.  

 

När jag hade läst in mig på ämnet; både analysmetod samt teoretiska utgångspunkter, började 

jag med att analysera reklamfilmerna. Jag började då med att noggrant studera filmerna. Jag 

såg först ut vad varje scen innehöll för tecken som verkade relevanta för analysens 

frågeställningar. Därefter började jag med att skriva en denotativ analys och därefter en 

konnotativ. Jag la vid ett senare tillfälle samman dessa analyser till en för att på så sätt 

underlätta för läsaren. Efter detta tog jag hänsyn till de olika kameravinklarna och vävde in 

dessa i analysen av varje reklamfilm.  
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Metod & teoretisk utgångspunkt  
 

Semiotik 
 
En förgrundsgestalt av semiotiken var den schweiziske lingvisten Ferdinand Saussure. 

Semiotik betyder teckenlära och teckenteori. Det vill säga att man analyserar tecken.18 Tecken 

kan vara ett ord, ett ljud etc, och dessa finner man i olika typer av texter. Till exempel kan en 

text vara en musikslinga och som då innehåller en massa tecken av olika slag.  Det kan också 

vara en helt vanlig text med ord och meningar, som i det fallet då blir tecken. Semiotiken är 

ett sätt att analysera lingvistisk text och verbalt språk. Kortfattat kan man säga att semiotiken 

går ut på att hitta tecken för ett annat tecken. Detta leder till att analysera tecknen som 

betecknande och betecknade. Betecknande betyder att det ger uttryck för något i texten. Det 

vill säga att ordet i sig är ett uttryck. I texten finns även det betecknade. Detta är det samma 

som ett innehåll. Man tolkar innehållet med hjälp av uttrycket (det betecknande). Uttrycket 

ger alltså en betydelse för innehållet av texten. Uttrycket och innehållet hänger därmed starkt 

samman. Utan uttryck finns det heller inget innehåll.19  

 

Precis som nämnts kommer uppsatsen att utgå från Roland Barthes semiotiska metod med 

begreppen denotation och konnotation, vilket gör det möjligt att analysera bilder med hjälp av 

Saussures semiotik som grund.20 Barthes använder sig av myter. En myt är något som ger 

mening och form för något. Det vill säga en myt kan inte vara ett föremål eller liknande. 

Barthes gör ett exempel med en rosbukett. Själva buketten är uttrycket (det betecknande). 

Buketten i sin tur ger ett innehåll (det betecknade) för passion och romantik. Barthes anser att 

man plockar ut de tecken som är relevanta för sin analys. Begreppen denotation och 

konnotation kan man säga är till viss del en motsvarighet till Saussures betecknande och 

betecknade. Semiotiken är ett väldigt krånglig tillvägagångssätt, speciellt om man inte är 

särskilt bekant med metoden. Jag ska därför försöka förklara detta begripligare. Vi börjar med 

att studera bilden, som vi valt att analysera noga. Vi undersöker vad bilden verkligen 

föreställer. I det här fallet kan vi låtsas att vi ska studera en bild med en manlig 

byggnadsarbetare. I ett första stadie beskriver vi vad det är vi ser på bilden. Denna språkliga 
                                                 
18 Søren Kjørup, Semiotik, Studentlitteratur, 2004, s. 9 
19 Ibid, s.19 
20 Simon Lindgren, Populärkultur- teorier, metoder och analyser, Liber, 2005, s.76 
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nivå kallar Barthes för denotation, vilket betyder att vi ska se ut alla tecken som bilden 

innehåller och som kan tänkas vara intressanta för den analys man gör. Därefter måste vi tolka 

vad tecknen har för betydelse och vad de symboliserar i bilden. Det är här myterna kommer in 

i bilden. Myter är detsamma som konnotation. Vi kan alltså, kortfattat beskrivet, analysera 

bilden på liknande sätt; vi ser en man på bilden som har byggarbetskläder på sig. Vi kan då 

tolka detta som att mannen arbetar som just byggnadsarbetare. Detta är då en 

denotationsanalys av bilden. Självklart finns det fler tolkningar, men för enkelhetens skull 

rättare vi oss efter en just nu. Därefter måste vi komma fram till vad den här bilden kan 

symbolisera genom att göra en konnotativ analys. En stark tolkning är att bilden med den 

byggnadsarbetande mannen symboliserar en stereotyp bild av manlighet.21 

 

Kameravinklar 
 
När en person filmas framifrån betraktas denne som mer hänsynslös, orättvis, slarvig, 

okunnig, partisk, svag, intolerant, intuitiv, okänslig, spänd, svävande, opålitlig och falsk. 

Vissa av dessa egenskaper är mer framträdande än andra i uppsatsens analys. Därför kommer 

inte alla dessa egenskaper att behandlas i analyserna av reklamfilmerna. Att filmas rakt 

framifrån bidrar till att personen i fråga framställs på ett negativt sätt. Alla de egenskaperna är 

negativt laddade. Jag vill här framhäva att Fiske grundar dessa slutsatser av hur olika gestalter 

framställs i tv och film. Till exempel framställs de onda i film oftast utifrån en kameravinkel 

som tagits framifrån. Detta är en intressant iakttagelse eftersom även många politiker och 

programledare pratar direkt in i kameran, det vill säga att de filmas framifrån. Enligt studien 

betraktas de då som till exempel okunniga och opålitliga.  

 

Personer som däremot filmas i profil framställs positivt. De betraktas som humana, rättvisa, 

noggranna, kunniga, partiska, kraftfulla, toleranta, känsliga, rationella, avslappnade, tydliga, 

pålitliga och uppriktiga. Även här betraktas vissa egenskaper starkare än andra och jag har 

därför valt att bara ta hänsyn till de starkaste i analysen. Även här baserar Fiske sina teorier på 

hur de goda i film och tv-serier oftast framställs. Många experter som intervjuas filmas oftast i 

profil, vilket då gör att expertens kunnande stärks ännu mer.  

 

                                                 
21 Lindgren, s.78-80  
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Det är även viktigt att ta hänsyn till på vilket avstånd personen filmas. En regel som Fiske 

använder sig av är att när personen filmas på mindre än 60 centimeters håll är vi, som 

betraktare, inom personens personliga sfär. Detta menar Fiske betyder att när vi ser en person 

på mycket nära håll i tv-rutan ska vi känna att vi är en del av henne/honom. Vi ska känna 

empati med personen och på så sätt lättare kunna ta till oss reklamens budskap.22  

 

Genusperspektiv 
 
Många människor tar genus för givet genom att tro att det är naturen som bestämt vad som är 

manligt och kvinnligt. Saken är den att det är vi själva som konstruerar genus och vi väljer 

själva att följa genusordningen eller åtminstone följa den så som vi fått den tilldelad.23 På så 

sätt skapas de stereotypa bilderna av manligt och kvinnligt.  

 

Som män eller kvinnor sätter vi fötterna i olikt formade skor, knäpper 

våra jackor åt olika håll, klipper oss hos olika frisörer, köper byxor i 

olika affärer och drar ner dem på olika toaletter.24 

 

De flesta människor uppskattar genusordningen och följer den därför frivilligt, medan det 

finns de som bryter mot den.25 Ett exempel på detta är transvestiteter och transexuella. 

Transvestiter vill klä sig i kvinno- eller mankläder, beroende på vilket ursprungligt kön 

personen har, medan transexuella vill eller har bytt kön. De har med andra ord gått från en 

genusordning till den motsatta. Kanske är det också därför som många människor ser ner på 

transvestiter/transexuella. De har ”experimenterat” med genusordningen som för många redan 

är förbestämt hur den ska se ut och därför stämmer inte de stereotypa bilderna överrens med 

transvestiter och transexuellas förvandling av genusroller. Det är heller inte så ovanligt med 

tvetydigheter i den stereotypa genusordningen. Det finns till exempel kvinnor som arbetar och 

på så sätt försörjer familjen och män som är hemmapappor. Det finns kvinnor som är soldater 

och män som är förskollärare. Exemplen är många. Det är också viktigt att påpeka att det inte 

bara finns en genusordning för män och en för kvinnor. Givetvis förekommer olika 

uppsättningar av genus i olika sammanhang; till exempel inom olika klasser och kulturer. En 

                                                 
22 John Fiske, Television culture, Routledge, 1987, s.7 
23 Connell, s.15 
24 Ibid, s.14 
25 Ibid. s.15 
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manlig affärsman har inte samma maskulinitet som en manlig byggnadsarbetare och en 

kvinnlig sminkös har inte samma femininitet som en kvinnlig lokalvårdare.  

 

Radikalfeminism  
 
Radikalfeminismen är en teori utformad av och för kvinnor och handlar om kvinnors position 

i samhället. Den uppstod under 1960-talets kvinnorörelser i USA, Europa och Australien, av 

kvinnors egna erfarenheter av förtryck och diskriminering. Det förtyck som 

radikalfeminismen pekar på är mäns kontroll över kvinnor, sexuellt förtryck (både inom 

privatlivet och utanför), i hemmet, kvinnoförakt samt kvinnomisshandel. En skarp tankegång 

som startade radikalfeminismen var att ”kvinnorna tilldelades rollen av sekreterare, hemmafru 

eller sexobjekt, med uppgift att tillfredsställa de manliga aktivisternas politiska, husliga och 

sexuella behov”.26 Deras slagord var att det personliga är politiskt,27 vilket också haft 

framgång eftersom sexuella trakasserier och liknande kvinnoförtryck idag ligger på en politisk 

nivå och är därmed något som samhället försöker motverka.  

 

Inom radikalfeminismen formulerades en teori om det så kallade patriarkatet som menas att 

det är män som styr samhället eftersom de generellt har mest makt och därmed mest 

inflytande. I bara USA är det 95-97 % män som är chefer över storföretag.28 Män som grupp 

har därför fördel av att leva i patriarkatet.  På så sätt ses patriarkatet som en fiende av en del 

kvinnor.29 Även fast många män tjänar på den här ojämlikheten tjänar de olika mycket. Vissa 

får betala ett högt pris. Många som avviker från det dominerande maskulina beteendet, på 

grund av att de är homosexuella, feminina eller liknande, kan de bli utfrysta, diskriminerade 

eller psykologiskt, och ibland även fysiskt, misshandlade.30  

 

Redan som barn blir vi inskolade i patriarkatets ideologi. Vi föds och blir tilldelade en 

konstruerad könsroll; pojkarna får oftast blå kläder och flickor rosa. Pojkarna förväntas 

många gånger vara mer energiska och tuffare medan flickorna oftare ska vara passiva, 

medgörliga och framförallt sötare. Pojkarna får leksakspistoler och flickorna får dockor. När 

barnen blir äldre lär sig många av pojkarna att köra bil och använda maskiner före flickorna 

                                                 
26 Gemzöe s. 45-46 
27 Tjejjourenfalun.nu  
28 Connell, s.16 
29 Gemzöe, s.47 
30 Connell, s.16 
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som får lära sig att laga mat, vara duktiga på relationer och göra sig attraktiva för det 

motsatta könet. Genom att följa detta mönster belönas barnen på något sätt; ett leende hos 

mamman, en klapp på axeln av pappan eller gillande bland kompisar. Att bryta på dessa 

normer följer negativa följder som rynkande pannor och höjda ögonbryn eller annan mer 

fysisk följd så som misshandel.31 Med andra ord uppfattning av den konstruerade 

genusordningen är att den är en typ av grupptryck och även ett behov av belöningar. Vi vill 

få beröm för det vi gjort och vi vågar inte bryta mot de normer som finns. Vi vill inte 

framställa oss själva som utstickare som många tittar snett på samtidigt som vi heller inte vill 

utsätta oss själva för hot och olika former av misshandel. Genom dessa könsroller tilldelas 

kvinnan redan som spädbarn en underordnad position mot mannen.  

 

Även fast att radikalfeminister har starka och bestämda åsikter har de utsatts för kritik. Som 

nämnts ovan anser radikalfeminister att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle och att alla män 

därför bär skulden till all orättvisa könen emellan. Männens roller gynnas av patriarkatet.  

Detta stämmer inte alls många gånger. För många män underlättar det inte att leva i en sådan 

samhällsstruktur. Patriarkatet skapar stereotypa bilder som i sin tur gör att män, precis som 

kvinnor, måste leva i de roller som kallas manliga (och kvinnliga för kvinnor). Enligt 

radikalfeminister upprätthålls kvinnoförtrycket inte av lagar utan av män. På så sätt dras alla 

män över en kant. Men det är inte alla män som är överordnade i förhållande till kvinnor, 

utan det kan istället vara tvärtom. Men enligt radikalfeminismen förhåller det sig inte alls på 

detta vis.32  

 

Det är här viktigt att jag redogör för hur jag personligen förhåller mig till den patriarkaliska 

teorin. Patriarkatet kan inte ses på ett individuellt plan då det inte går att placera in varje 

enskild man i denna teori. Precis som tidigare diskuterats är det till exempel inte alls alla 

män som har en överordnad roll hemma eller på jobbet. Det är heller inte alla män som drar 

nytta av det mans styrande samhället. Patriarkatet måste snarare appliceras på män som 

grupp. I uppsatsen skrivs många gånger till exempel ”män är överordnade”, vilket kan 

framstå som att jag menar alla män, det vill säga män på ett individuellt plan. Detta är då fel 

tolkat av läsaren och jag vill därför påpeka att det istället riktas till män som grupp. Detta 

gäller även de gånger jag skriver om kvinnan. Varför jag väljer att inte alltid skriva ”många 

män/kvinnor” beror på att det blir allt för många upprepningar och att det på vissa ställen i 

                                                 
31 Ibid, s.103-104 
32 Gemzöe, s.55-56 
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texten kan tyckas som en självklarhet att jag syftar på män generellt och inte på den 

individuella mannen.  

 
En del kvinnor vågar många gånger inte säga ifrån till männen. Det kan handla om 

fritidsintressen; att mannens intressen går före kvinnans. Det kan också röra sig om att 

kvinnan inte vill säga ifrån till sin partner när han vill ha sex. Detta för att inte göra mannen 

på dåligt humör. Faktumet hänger ihop med att många kvinnor har sämre självförtroende än 

vad vissa män har och det hänger mycket ihop med det ledande patriarkatet. Män anser att 

kvinnor måste förbättra sitt självförtroende för att komma någonstans i livet.33 Detta skriver 

Holmberg som samtidigt menar att det inte gäller alla män utan hur flertalet män har svarat på 

hennes undersökning. Det finns män som har dåligt självförtroende och kvinnor som inte har 

det. Jag håller med om att kvinnor får dåligt självförtroende eftersom de hela tiden är 

förtryckta av patriarkatet. Kvinnors osäkerhet gynnar männen eftersom de då får inta 

maktpositionen samtidigt som kvinnor är osäkra på grund av mäns dominans.34 Många män 

tänder även på kvinnors underordning.35 På så sätt blir patriarkatet en ond cirkel som vi inte 

kan ta oss ur. Det enda sättet att bryta patriarkatet, och därmed den onda cirkeln, är att 

kvinnor sätter ner foten och tar tydligt avstånd från alla typer av förtryck.36 Det vill säga att de 

till viss del bryter de stereotypa kvinnliga föreställningarna som har påverkats av patriarkatet.  

 

En viktig aspekt i radikalfeminism är kvinnans förmåga att föda barn. De ser kvinnans 

förmåga att föda barn mer som något orättvist eftersom detta bidrar till att kvinnan inte kan få 

lika höga positioner i samhället som männen får. Reproduktionen hänger därför samman med 

att vi lever i ett patriarkat. Barnafödandet bidrar till att kvinnan inte har möjlighet till lika 

mycket makt som mannen. Här håller jag inte med i radikalfeministens åsikter. Jag anser att 

kvinnan har lika mycket möjligheter som mannen att skapa sig makt. Det är i alla fall fel att 

skylla på förmågan att föda barn. Ofta har kvinnan rätt att själv välja om hon vill skaffa barn 

eller inte och därför har hon också oftast möjlighet att istället satsa på karriären. Medan 

mannen kan satsa på både karriär och familj måste kvinnan många gånger välja antingen eller. 

Detta kan i sin tur bidra till att kvinnor har svårare att få mer makt. 37 Men som sagt, det är fel 

att skylla ifrån sig på biologin när det är samhället som bär skulden.  

 
                                                 
33 Carin Holmberg, Det kallas kärlek, Alfabeta pocket, 1993, s.128-129 
34 Jämställdhet.net,  http://www.jamstalldhet.net/inriktningar-jamstalldhet.shtml, 2008-11-18 
35 Katharina Tollin, Törnqvist Maria, Feministisk teori i rörliga bilder, Liber, 2005, s.58 
36 Ibid.  
37 Gemzöe, s.50 
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En studie av Janet Holland visar att många tjejer anser att det är pinsamt att prata om sex med 

sin partner.38 Det är här viktigt att framhäva att studien var riktad till heterosexuella ungdomar 

mellan 16-21 år gamla. Studien visar också att en del kvinnor är rädda för att be sin partner att 

använda kondom eftersom mannen ofta inte vill använda den och kvinnan inte vill göra sin 

partner upprörd. Mannen tycker bland annat att kondomen förstör passionen och att hans 

penis ser löjlig ut39. Eftersom kvinnan är rädd för att smittas av HIV, men tycker att det känns 

lustigt att använda det som argument för att mannen ska använda kondom, säger hon att hon 

har missat att ta sina p-piller och att på så sätt skrämma pojkvännen med att hon kan bli 

gravid om de inte använder kondom vid samlaget.40 Mannen håller med om att det är viktigt 

att skydda sig för att flickvännen inte ska bli med barn. Men det finns även de män som inte 

bryr sig om detta. En kille i studien svarade: “I personally don’t feel no way because it is their 

bodies. I don’t carry the baby, so…” 41  

 

En annan studie, som undersökt hur unga par tolkar manligt och kvinnligt, stärker föregående 

citat genom att påpeka att män oftast tänker på sig själva i första hand och på så sätt kommer 

andra i kläm. Studien visar också att många kvinnor har dåligt självförtroende och vågar 

därför inte ta steget till handling.42 ”Hennes svaghet som han å ena sidan uppmuntrar blir å 

andra sidan ett problem om hon visar sig svag vid ett för honom fel tillfälle.”43 Att kvinnan 

har sämre självförtroende än mannen och inte vågar ta initiativ gör att det inte är så lustigt att 

mannen oftast är överordnad kvinnan. En erotiserad man och en underordnad kvinna är det 

typiska för pornografin, men förekommer lika mycket i det verkliga heterosexuella samlivet.44 

Detta skriver författarna till boken Feministisk teori i rörliga bilder.  

 

Det vi kallar sexualitet handlar om att tända på och identifiera sig med 

motsatsparen passiv/aktiv, offer/förövare och objekt/betraktare. Kvinnor 

får lära sig att deras värde ligger i att vara åtrådda av män och män lär sig 

att tända på underordnad kontrahent.45  

 

                                                 
38 Janet Holland, Ramazanoglu Caroline, Sharpe Sue, Thomson Rachel, The male in the head – young people, 
heterosexuality and power, The Tufnell Press, 1998, s.33 
39 Ibid., s.37, 41, 46 
40 Ibid. s.38-39  
41 Ibid., s. 40 
42 Holmberg, s.128-129 
43 Ibid. s. 131 
44 Tollin, & Törnqvist, s.58  
45 Ibid. s. 58 
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 I studien, om ungas tolkning av vad som är manligt och kvinnligt, kommer frågan om 

preventivmedel också upp som samtalsämne. Det visar sig att kvinnan oftast använder p-piller 

men att många kvinnor är oroliga för att få biverkningar av dessa. Mannen har då använt 

kondom under en period för att kvinnan inte ska behöva oroa sig. Men mannen ogillar 

kondomen eftersom det inte blir samma känsla som utan och att det är besvärligt och på så 

sätt faller det alltid tillbaka på att kvinnan får återgå till sina p-piller.46 Ansvaret ligger därmed 

hos kvinnan. Även vissa kvinnor gillar inte heller att använda kondom. Att kvinnan måste ta 

ansvar för att de använder preventivmedel gör henne arg många gånger. Men hon visar aldrig 

detta inför sin partner.47 Detta visar på kvinnors dåliga självförtroende och mäns överordnad. 

Även mannen känner att det är kvinnans ansvar att se till att paret skyddar sig.48  

 

                                                 
46 Holmberg. s.171  
47 Holland. s.47  
48 Eva Bofride, Följderna av sex är ojämställda, Gotlands tidningar, 2008-05-30 
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Analys & resultat 
 

Reklamfilmerna kommer att beskrivas scen för scen och jag kommer även att ta ut de tecken 

som är relevanta för uppsatsens perspektiv. Eftersom alla tecken för kvinnor och män är lika i 

båda reklamfilmerna, väljer jag att inte skriva ut dessa varje gång för att på så sätt undvika allt 

för många upprepningar. De tecken som symboliserar kvinnan är hennes kroppsform, långa 

hår, sminkade ansikte och hennes feminina kläder. De manliga tecknen är hans kortklippta 

frisyr, som jag valt att betrakta som manlig på grund av att det oftast är män som är klippta på 

snarlikt sätt. Andra maskulina tecken är männens kroppsbyggnad samt klädval.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till kameravinklarna när man gör en konnotativ analys. Vi kan 

konstatera att kvinnan och mannen, men främst kvinnan eftersom hon är mest i fokus, ska 

framstås som human, pålitlig, känslig och avslappnad. Detta på grund av att kvinnan hela 

tiden filmas i profil. Det menar John Fiske i sin bok Kommunikationsteorier – en 

introduktion. När jag skriver kvinnan/mannen menar jag givetvis alla kvinnorna/männen i 

reklamfilmerna. Alltid när vi ser kvinnan ser vi henne i vänster profil, medan vi ser mannen 

rakt framifrån vid några tillfällen. Dessa få gånger framställs mannen som hänsynslös, 

orättvis, okunnig och okänslig.49 Då mannen ses i profil betraktas han precis som på samma 

sätt som kvinnan. Ytterliggare ett tecken på att det är kvinnan som har huvudrollen i reklamen 

är att hon vid ett flertal tillfällen filmas i närbild. Vi som betraktare befinner oss då inom 

hennes privata sfär.50  

 

Reklamfilmen Shot 
 

Reklamfilmen Shot gestaltar tre olika scener. I varje scen visas en bild som många kan tycka 

vara ganska normal och vardaglig. När alla tre scenerna visats återkommer varje scen igen, då 

med en fortsättning som är oväntad och kan tyckas till viss del chockerande. För att inte göra 

analysen av Shot allt för rörig har jag valt att lägga samman hela scenen i en scen. Det vill 

säga att jag inte presenterar scenernas följd så som de visas i reklamen.  

                                                 
49 John Fiske, Kommunikationsteorier - en introduktion, W&W, 1990, s.194 
50 Fiske, Television culture,1987, s.7  
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Scen 1 
Shot börjar med att visa en ljushyad man och kvinna i en bil. Kvinnan ligger under mannen 

med sina ben lindade runt hans lår. Mannen gör en sexuell rörelse mot kvinnan. Det är helt 

uppenbart att de har sex. Vi kan se att de är förälskade i varandra eller i alla fall njuter av 

varandra med tanke på deras blickar och ansiktsuttryck. Vi ser i och för sig inte mannens 

ansikte förrän samlaget avslutats, men det går då att se att mannen ser lycklig ut. Vi ser 

sidospeglar och en ratt som utmärker att det är i en bil de befinner sig. Man får också se bilen 

från utsidan. Runt om bilen är det buskar och träd. Bilen står placerad på en grusplätt.  I slutet 

av scenen ser både kvinnan och mannen tillfredsställda ut. De ler och är nöjda. 

Kameravinkeln är hela tiden tagen från sidan av paren och heller aldrig fokuserad på endast 

en av personerna. Mannen öppnar handskfacket och plockar fram en pistol. Han sitter bredvid 

kvinnan och har sin vänsterarm om hennes axlar. Han riktar pistolen mot hennes huvud. 

Kvinnan ler. Hon ser varken rädd eller överraskad ut att ha en pistol riktad mot sitt huvud. 

Kameravinkeln ändras så att den nu befinner sig utanför bilen. Man ser då hur det blixtrar till 

inuti bilen och det går att dra slutsatsen att mannen har skjutit kvinnan.  

 

När mannen öppnar handskfacket för att ta fram pistolen ser kvinnan lugn och lycklig ut. Det 

är precis som att hon redan visste detta innan; att hon visste att hon skulle dö. På så sätt 

framställs hon som en impulsiv människa som lever för stunden och inte tänker på dess 

konsekvenser. Är mannen så oemotståndlig att hon riskerar livet? Det går också att tolka det 

som att pistolen är osynlig för kvinnan, att kvinnan är helt ovetande om vad oskyddat sex kan 

ha för följder. Kanske är kvinnan både ovetande och impulsiv. Hon kanske känner till att HIV 

smittas vid oskyddat samlag, men kanske tänker; det händer andra, men inte mig, och därför 

struntar i att säga till mannen att använda kondom. Jag vill här påpeka att jag förhåller mig 

mest till den första tolkningen eftersom den hänger ihop med uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. Men det är ändå viktigt att redovisa andra tänkbara tolkningar av reklamen.  

 

Att kvinnan ligger under mannen tyder på att hon är underordnad. Scenen ger känslan av att 

mannen hela tiden har makten med tanke på hans agerande med pistol. Ett vapen är ett tecken 

för makt, fara och död.  

 

Kvinnan placeras in i begreppen passiv, offer och (sex)objekt. Passiv är hon för att hon inte 

vågat säga till om kondom. Hon vill inte såra sin partner samtidigt som hon inte har 
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tillräckligt med självförtroende till att våga sätta gränser, precis som Holmbergs studie visar.51 

Hon blir automatiskt ett offer av denna följd. Det är hon som kommer att få lida av de 

negativa följderna av oskyddat samlag. Detta visar också på att mannen betraktar henne mer 

som ett objekt än en levande människa, vilket också stärker mannens framträdande som 

hänsynslös. 52  

 

Scen 2 
I nästa scen ser vi till en början en blond ljushyad kvinnas ansikte från sidan. Hon har en 

rufsig håruppsättning, halvöppna ögon och halvöppen mun. Även detta par har sex. Kvinnans 

sensuella utseende är även ett tecken på att hon är tillfredsställd. Nästa kameravinkel visar att 

kvinnan sitter på en man. De befinner sig i en säng. Kameran är placerad strax bakom 

kvinnans vänstra axel och har fokus på mannens ljushyade ansikte en kort sekund. Sängen är 

stor med en hög ljusblå sänggavel. På varje sida av sängen finns ett nattduksbord med en 

lampa på vardera. På det vänstra bordet står en ishink med en flaska i. Vi kan anta att det är 

champagne med tanke på flaskans form och kork; en champagneflaska har ju en speciell form 

på korken. Champagnen i sig är ett positivt laddat tecken för lyx och festande eller firande. 

Bredvid detta står ett annat lite högre bord med en gråblå duk på. På detta bord finns en lång 

blomma i en vas; det kan vara en ros. Rosen står för passion och romantik. Mannen har också 

halvöppen mun och mannen ser tillfredsställd ut.  

 

Vi ser paret från deras vänstra sida. Kvinnan sitter kvar ovanpå mannen. Mannen sträcker sig 

efter något på det högra nattduksbordet. Kvinnan ser glad ut. Mannen lägger sig ner igen. Han 

ler och ser utmattad ut. Han riktar en pistol mot kvinnans huvud. Pistolen är ett negativt 

tecken för makt och överordnad. Nu får vi se en närbild på kvinnans ansikte, fortfarande från 

vänster sida, och pistolen. Vi ser att mannen laddar den. Kvinnan ser nöjd och glad ut. Hennes 

ansiktsuttryck kan tolkas på som att hon inte alls har något emot att bli skjuten.  

 

I nästan halva klippet ser vi en närbild på hennes ansikte, fast i profil. Precis som tidigare 

nämnts betyder detta att reklamskaparna vill att kvinnan ska framställas som human och 

avspänd samtidigt som vi ser henne inom hennes personliga sfär. Detta tolkas att skaparna vill 

                                                 
51 Holmberg, s.128-129 
52 Tollin, & Törnqvist s.58  
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att vi som åskådare ska få känslan av att det är vi som är kvinnan på bilden. På så vis har vi 

lättare att ta till oss reklamfilmens budskap.  

 

Scen 3 
Nästa scen ser vi en vithyad man som ligger på en kvinna. Vi ser dem från sidan. Mannen ler 

stort. Han har inga kläder på sig, bara ett vinrött täcke över sig. Kvinnan är mörkhyad och har 

inte heller hon några kläder på sig så vitt vi kan se. Kvinnan ler också. Eftersom de inte har 

några kläder på sig och de ligger i en säng är detta ett tecken på att de haft sex. I nästa klipp 

reser sig mannen upp medan kvinnan ligger kvar. Mannen plockar upp ett par svarta 

kalsonger från golvet och tar på sig dem. Han går fram till en svart väska. Kvinnan sätter sig 

något upp i sängen. Hon ler, ser lugn ut och nyfiken på vad mannen ska göra. Mannen tar upp 

en pistol från väskan och ställer sig sedan framför kvinnan, som fortfarande ligger i sängen. 

Parets olika positioner samt pistolen är ett tecken på att kvinnan är underordnad mannen. Vi 

ser allt från vänster sida. Hon ler brett samtidigt som hon rullar en hårlock från sitt huvud 

mellan fingrarna. Hon ser oskuldsfull och förväntansfull ut. Därefter ser vi hur mannen skjuter 

ett skott mot kvinnan. Kameran är riktad endast på mannen då han avlossar skottet. 

Kameravinkel visar att mannen ska framstå som egoistisk och objektiv. 

 

Precis som i de föregående scenerna är kvinnan passiv, offer och objekt. Kanske syns det mer i 

det här klippet. När mannen reser sig och går fram till väskan, ser vi på kvinnan att hon inte vet 

vad han ska göra; hon är ju så pass nyfiken att hon nästan sätter sig upp i sängen. Man är inte 

nyfiken om man vet vad som kommer att hända. Detta visar på att mannen vet vad som ska 

hända; han har makten över situationen. Det kan också vara så att mannen, precis som kvinnan, 

är impulsiv. I början av scenen filmas paret från sidan och därför betraktas de som goda och 

intima. När kvinnan sedan försöker se vad mannen tar upp ur väskan filmas hon framifrån. Det 

får henne att framstå som ovetande. Här krockar tolkningarna med varandra. Om hon skulle 

vara ovetande om konsekvenserna skulle hon reagera starkt på när mannen tänker skjuta henne 

eftersom detta då skulle komma som en chockerande överraskning för henne. Men hon 

reagerar inte över huvud taget, vilket tyder på att hon var förbered och visste vad som skulle 

komma att hända efter att hon haft oskyddat samlag. Vi kan även dra kopplingar till ett 

genusperspektiv här. Kvinnan är ovetande om situationen; det är mannen som agerar och 

därmed vet vad som kommer att ske. Det visar en överordnad bild av honom. Kvinnan är 

ovetande och därmed förlitar sig på mannen. På så sätt ges makten till mannen. Men, precis 
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som nämnts, krockar tolkningarna med varandra. Kvinnan blir ju inte överraskad när mannen 

tar fram pistolen, vilket pekar på att hon var vetande om vad som skulle komma att ske. Därför 

kan vi även tolka detta som att båda var medvetna om att oskyddat sex kan leda till HIV, men i 

stundens heta ögonblick förtränger de båda denna tanke och istället lever för stunden. Mannen 

och kvinnan agerar impulsivt, men mannen har ändå ett visst övertag eftersom han bär smittan. 

Kvinnan kanske inte hade varit så impulsiv om hon vetat att mannen var HIV-smittad. Men 

samtidigt är det ju inte ens säkert att mannen själv vet om att han bär HIV.  

 

Just det här med att ingen av kvinnorna i Shot reagerar när de har en pistol riktade mot sig, 

tyder på att de är ”omänskliga”. Kvinnorna gestaltas alltså från att betraktas som mänskliga till 

att bli omänskliga. Men å andra sidan filmas de fortfarande som om de vore humana och 

känsliga. Det här är intressant. Det kan tänkas att producenterna bakom reklamfilmen vill att 

kvinnorna först ska framstås som vanliga människor med känslor och sinnen för att vi som 

åskådare ska kunna känna igen oss. Men helt plötsligt bryts den föreställningen och de 

förvandlas till några personer utan känslor. De blir på något sätt helt omänskliga. Det vill säga 

genom förvandlingen ska jag som åskådare påverkas på ett effektfullt sätt samtidigt som jag får 

reklamens problematiska budskap på ett mer förstårligt plan. Det jag menar är att HIV är 

ganska svårt att gestalta och det är svårt att få människor i västvärlden att påverkas eftersom 

HIV oftast förknippas med fattiga människor i Afrika. Shots upplägg kan därför vara ett 

effektiv tillvägagångssätt att få oss uppmärksammade. 

 

Efter den sista scenen kommer en vit bakgrund upp med texten: The fastest growing group of 

people infected by HIV and AIDS is heterosexual women under 30. Efter detta kommer en ny 

vit bakgrund upp. Det tonas fram en kondom med en pistolkula inuti. Under bilden står 

texten: Demand that your partner wears a condom. Under texten finns MTV:s och Staying 

Alive:s logga. Tack vare texterna vet vi vad budskapet i reklamen är; nämligen att belysa att 

kvinnor under 30 år är den snabbast ökande gruppen som smittas av HIV och att det är viktigt 

att se till att partnern använder kondom. Här får vi samtidigt automatiskt veta att reklamen 

vänder sig till kvinnor. Vi kan också anta att det är kvinnor under 30 som är den angivna 

målgruppen. Reklamen menar på att kvinnor ska vara sexuellt aktiva samtidigt som den 

stereotypa mannen vill att kvinnor ska vara sexuellt passiv. Reklamen krockar därmed med en 

rad vanliga föreställnigar eftersom de uppmuntrar till ett annat sexuellt beteende. MTV 

framställer det som att det är kvinnans ansvar att se till att de använder kondom, eftersom det 

är hon som kommer att smittas. MTV framställer mannen som en kall och egoistisk människa 
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som inte kommer att säga till kvinnan att han är HIV-smittad. Även på så sätt läggs ansvaret 

för kondom på kvinnan.  

 

Många män vill att kvinnor ska vara sexuellt tillgänglig och samtidigt passiv. Ändå tar dessa 

män för givet att det är kvinnan som ska ta ansvaret för preventivmedel. Men kvinnan tar inte 

sitt ansvar i Shot utan de har oskyddat sex, vilket i sin tur leder till att kvinnan drabbas av 

följderna; nämligen blir skjuten/smittad. Jag tolkar reklamen på så sätt att mannen är HIV-

smittad och han har inte informerat detta till kvinnan, även fast att det är hans skyldighet, om 

detta utspelar sig i Sverige. Kvinnan fullföljer inte mannens förväntningar om att ta ansvar för 

preventivmedel och hon blir därmed smittad och dör. Mannen beter sig på ett för honom 

naturligt och verkligt sätt; han tänker bara på sig själv och därmed kommer kvinnan i kläm, 

precis så som Holmbergs studie visar.53 Kvinnan däremot har tagit ett steg längre och försökt 

kämpa emot patriarkatet genom att inte göra det som mannen förväntar sig av henne. Hon 

försöker kringgå förväntningarna, precis som reklamen vill. Men eftersom mannen bara 

tänker på sig själv, han informerar inte om att han bär HIV, resulterar kvinnans framsteg ändå 

på ett negativt sätt. Återigen har kvinnan fallit offer för manssamhället och den förbestämda 

genusordningen. MTV konstruerar maskulinitet så att den framställs som egoistisk och elak. 

De gestaltar ju mannen som att han medvetet smittar kvinnan. Även fast att det tidigare i 

denna uppsats visats att många män tänker på sig själva i första hand betyder ju inte det att 

alla män gör på liknande sätt. Men MTV drar alla, även kvinnor, över en och samma gräns. 

Mannen ska vara ond och självisk medan kvinnan ska vara den lilla snälla och försiktiga 

människan som inte vågar säga ifrån. Vissa känner igen sig medan vissa inte alls känner igen 

sig i de könsroller som MTV framställer.  

 

Reklamfilmen Dolls 
 
Till skillnad mot föregående reklamfilm visas det sju olika scener i reklamfilmen Dolls. I 

varje scen möter vi nya personer och nya situationer. Varje scen analyseras var för sig. När 

alla de sju scenerna har analyserats görs en gemensam analys av hela reklamfilmen, precis på 

samma sätt som i analysen av Shot. 

 

                                                 
53 Holmberg, s.128-129 
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Scen 1 
Det första vi ser är en ljushyad man som sitter vid en sängkant. Han har kort brunt hår och är 

iklädd en svart jacka. Som betraktare står vi i dörröppningen till rummet där mannen befinner 

sig. Vi kan också anta att rummet är ett sovrum med tanke på att det finns en säng där inne. 

Man kan se att det ligger någon i sängen. Vi får strax därefter se att det är en uppblåsbar 

docka med ljust långt hår, ljus hy och röda läppar. Vi antar att dockan föreställer en kvinna. 

Kameravinkeln är nu placerad så att vi ser dockans ansikte och lite av axlarna i närbild. 

Mannen kysser henne på kinden. Dockan ligger helt stilla. Mannen reser sig och går. Just 

mannen och kvinnans positioner visar att de är sambor/make och maka, eller att de på något 

sätt ingår i en relation. Bilden då mannen kysser kvinnan på kinden är ett tecken för att det är 

en kärleksrelation som de delar.  Den här första scenen är välbekant för många. Det är en scen 

som återkommer i många sammanhang, till exempel i romantiska filmer och serier där 

mannen arbetar medan kvinnan är hemma och tar hand om alla barn. Mannen kysser kvinnan 

adjö innan han åker till sitt arbete. Min tolkning är att kvinnan i reklamfilmen helt enkelt är en 

hemmafru för att det var det som var min första tanke när jag såg reklamfilmen och kanske 

tolkar jag detta så eftersom jag är bekant med scenens uppbyggnad. Givetvis kan kvinnan 

också vara arbetslös, ledig från jobbet eller också börjar hon sitt arbete senare. Kameran är 

vinklad så att vi ser paret i profil, vilket betyder att de ska uppfattas som pålitliga och vanliga 

människor.54  

 

Scen 2 
I nästa scen visas en grupp män som rör sig i likadana rörelser samtidigt. Vi antar att de 

dansar. Deras danspartner består alla av ljusa uppblåsbara dockor, som är en röd tråd genom 

hela reklamfilmen. Dockorna slängs upp i luften av männen. I detta klipp finns bara en 

kameravinkel och det är därför svårare att utgöra hur mannen och kvinnan framställs. Vi får 

hela tiden se paren framifrån, men eftersom de rör sig så ser vi dem inte riktigt ur det 

perspektiv som kameran är placerad. Mannen ser vi som sagt både från sidan och delvis 

framifrån, men jag väljer att tolka dessa från en profilvinkel. Paren tolkas då som vanliga 

humana personer. Ingenting i scenen gör anspråk på att de skulle tolkas som hänsynslösa och 

okänsliga. Däremot ser man aldrig kvinnorna framifrån, utan de har ryggarna vända mot oss. 

Fokus ligger med andra ord på männen i scenen. Vi ser däremot paren från ett något längre 

                                                 
54 Fiske, Television culture, s.6  
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avstånd. Vi finns med andra ord inte inom den personliga sfären, och därför ska vi endast vara 

betraktare; vi ska inte känna att vi är någon av de dansande personerna.   

 

Scen 3 
I den tredje scenen ser vi först en kortklippt ljus man som gapar stort och ser lite oroad eller 

rädd ut på blicken. Vi ser honom först i närbild, vilket då tolkas som att han är en okunnig 

men samtidigt en känslig person. I den här scenen ska vi till en början känna empati med 

mannen. I nästa stund befinner sig kameran strax bakom mannen, som vi nu ser sitter i en stol. 

Framför honom står en mörkhyad kvinnlig docka. Henne ser vi framifrån. Med andra ord 

betyder det att kvinnan i den här scenen ska framstå som bestämd och saklig. Hon bär en ljus 

mintgrön rock. Rocken i sig är ett tecken på att hon arbetar som tandhygienist eller tandläkare. 

Det skymtas också några verktyg och en stor bildskärm med tänder. Tecknet tänder visar att 

det verkligen är hos en tandläkare som mannen befinner sig och vi kan genast knyta samman 

det till kvinnans rock. Vi kan därmed också avgöra att mannen ser rädd ut på grund av att han 

har tandläkarskräck. Bilden går mest i vitt. Även den vita färgen har betydelse. Vitt är en steril 

färg som oftast förknippas med sjukhus eller annan typ av vård, som i det här fallet. Vi antar 

alltså att dockan ska föreställa en kvinnlig tandhygienist/tandläkare i sina arbetskläder och att 

mannen är hennes patient.  

 

Scen 4 
I nästa scen visas en ljus man som kramar om en kvinnlig ljushyad docka. Dockan har långt 

ljust hår. Mannen ser ledsen ut och är målad med blåa och vita streck på kinderna. Scenen 

visar att mannen är en känslig person, dels för att han är ledsen och dels för att kameravinkel 

är riktad snett framifrån på honom. I bakgrunden visas en fotbollsmatch på tv:n. Mannens 

ansiktsmålning symboliserar att han är en fotbollssopporter. På tv-skärmen visas också 

matchresultatet 1-0. Under nollan finns en logga som går i färgerna blått och vitt, precis som 

mannens ansiktsmålning. Detta visar att hans lag har förlorat och att det inte är glädjetårar vi 

ser. Kvinnan ser vi bara baksidan av och därför läggs inte fokus på henne.  
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Scen 5 
Efter den här scenen visas ett långt svart bord med ljushyade män som sitter på rad längs ena 

sidan. Vi antar att de sitter i ett affärsmöte. Männen är iklädda svarta kostymer, vita skjortor 

och mörka slipsar. Deras kläder symboliserar någon typ av överklass. Detta tecken visar också 

att de har höga positioner inom sitt yrke, där man oftast bär liknande kläder. Det skickas runt 

ett papper som varje person skriver på. I mitten av alla männen sitter en kvinnlig ljus docka. 

Hon har svart hår, vit skjorta och svart kavaj. Kvinnan smälter in bland männen när det gäller 

position och klädsel. Vi ser alla personer framifrån. I den här scenen är det svårt att placera in 

personerna i de egenskaper som kan framställas i denna kameravinkel. Det finns ingen 

egenskap som egentligen passar in. Därför väljer jag att inte tolka kameravinkeln i scenen. 

Scenen visar en orättvis situation. Det finns bara en kvinna bland alla männen. Det ger ingen 

jämställd bild av arbetslivet. Men å andra sidan visar scenen bara fakta.  

 

Scen 6 
Sedan visas en närbild på en skrikande ljushyad bebis. I nästa klipp visas en ljushyad kvinnlig 

docka som står på en cykelbana strax intill vatten. Dockan står vid vagnen som den skrikande 

bebisen ligger i. Bebisen, barnvagnen samt kvinnan visar att dockan är mamma till bebisen. 

Bebisen är ett tecken för att kvinnan är mamma. Eftersom barnet är så pass litet antar vi att 

kvinnan är mammaledig. Här ser vi en stark stereotyp bild av könsroller; kvinnan är ute och 

går med barnet– inte mannen. Men å andra sidan är scenen en spegelbild av hur det är i 

samhället,55 än en framtidsbild. Eller kanske är det en framtidsbild där dessa stereotypa bilder 

fortfarande förkommer? Scenen är filmad i en sned vinkel, vilket gör att vi betraktar henne 

som en helt vanligt kvinna. Just detta är då intressant. Man väljer att filma henne ur denna 

vinkel för att just få oss att betrakta henne som vanlig. Detta görs för att stärka den stereotypa 

bilden av henne. Vi som åskådare ska känna oss bekanta i scenen.  

 

I denna scen är det även viktigt att prata om kvinnans förmåga att föda barn. Jag anser att 

kvinnan har en viss makt när det gäller sin egenskap att kunna föda. Hon bestämmer i de 

flesta fall om hon vill ha barn eller inte. Även fast att många män har makten att göra kvinnan 

gravid har hon i sin tur alltid sista ordet. Hon kan alltid välja att behålla barnet eller inte. 

Möjligheten finns alltid, åtminstone i västvärlden. Min åsikt är alltså tvärtom än vad många 
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feminister tycker. De ser kvinnans förmåga att föda barn mer som något orättvis.56 Jag kan 

hålla med om att kvinnans egenskaper leder till ojämställdhet i samhället. Mamman måste 

alltid vara hemma mer med barnet än pappan som inte ens behöver om han inte vill. På så sätt 

har mannen större möjlighet att satsa på karriären än vad kvinnan har. Kanske är det också 

därför som vi lever i ett samhälle där män överlag har makten. Kvinnan föder allt färre barn i 

Sverige (genomsnitt 1 ½ barn per kvinna) och detta beror på att allt fler kvinnor väljer 

karriären framför familjelivet.57 För det är just det; kvinnan till skillnad från mannen kan 

oftast inte satsa på både karriären och familjen utan måste välja antingen eller.  

 

Scen 7 
I nästa scen sitter en ljushyad man och docka vid ett dukat bord. Kameravinkel är först 

placerad utanför ett fönster. Vi ser till att börja med mannen och kvinnan i profil där de sitter 

vid middagsbordet. I nästa klipp är kameran i samma rum som mannen och kvinnan. Runt om 

dem står en massa tända ljus; stora som små. Kameran är nu placerad framför mannen.  Han 

ser lycklig ut, kanske förälskad. Mannens ansiktsuttryck, bordets dukning och rummets alla 

ljus betecknar att de har en dejt eller en romantisk middag. Han tar upp spagetti på sin gaffel 

och sträcker fram den vid dockans mun. Tanken är att mannen ska mata dockan men eftersom 

hon är uppblåsbar sticker gaffeln hål på henne. Man får se hur hon sjunker ihop. Mannen ser 

dyster ut och vänder blicken nedåt. Därefter filmas mannen lite snett framifrån. Kameravinkel 

visar att han är en känslosam och avslappnad person, vilket också väger upp teorin om att han 

är förälskad. Kvinnan ser vi också snett framifrån.  

 

Medan vi ser hur dockan sjunker ner allt mer, kan vi läsa texten: Can we replace women? Det 

blir sedan en svart bakgrund med texten; Women are twice as likely to contract HIV. Denna 

text övergår till; That’s why the number of women with HIV is increasing in every region of 

the world. Till sist syns MTV:s och Staying alive:s logotyper nere vid högra hornet. Snett 

ovanför denna står det; Use a condom. Vi vet nu att dockan definitivt symboliserar kvinnan. 

Vi får också veta att dockorna har ersatt kvinnan på grund av att det inte längre finns några 

levande kvinnor eftersom dessa har smittats av HIV och sedan dött i AIDS.  

 

                                                 
56 Gemzöe, s.50 
57 Ibid, s.167 
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Under hela reklamfilmen hörs en lugn låt med en kvinnlig röst som sjunger: Babe, I got you 

babe, you got me babe. Låtvalet är ganska intressant. Den ger en falsk och motsägande bild 

över vad reklamfilmen visar.  Den åskådliggör något som vi, i dagens samhälle, är 

bortskämda med; att ta varandra för givet. Samtidigt vill själva innehållet i reklamfilmen visa 

hur det kan komma att se ut i framtiden om vi inte skyddar oss mot könssjukdomar, i detta fall 

HIV. Reklamfilmen uppmanar oss att använda kondom.  

 

Den här reklamen presenterar en värld utan kvinnor, en värld där män måste lita på 

uppblåsbara dockor och ha dessa som sällskap under middagen och danslektionen etc. 

Reklamen visar en tänkbar framtidsbild av hur samhället kan komma att se ut om vi inte 

börjar inse hur drastiskt HIV ökar i västvärlden. 58  

 

Kvinnan är hela tiden passiv i Dolls. Hon är ersatt av en docka som inte kan agera och som 

inte har någon egen vilja. Kvinnan är ett offer i två bemärkelser. Eftersom reklamfilmen 

utspelar sig i framtiden, betyder det att kvinnan är ett utdött kön som fallit offer för HIV.  

 

Att kvinnan framställs som ett objekt är givet. Ett objekt är ett föremål vilket också en 

uppblåsbar docka är. Det man tydligt kan se i Dolls är att mannen vill att kvinnan ska finnas 

där för honom, precis så som det är i verkligheten, annars fungerar inte hans vardag. 

Holmbergs studie visar att många män vill att kvinnor ska sköta om dem och deras hem 

eftersom de tycker att det är attraktivt hos kvinnor att ta ansvar för sådana saker.59 Därför är 

det heller inte så lustigt att hela hans liv kraschar när kvinnan inte längre finns där och kan ta 

hand om allt. Det är detta som leder till kvinnors underordning i samhället.60  

 

 

                                                 
58 Säkersex.nu, http://sakersex.nu/vart_i_varlden_finns_hiv.html, 2008-11-02 
59 Holmberg, s.132 
60 Ibid.  
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Sammanfattande analys 
 
I Shot framställs mannen som en egoistisk och hänsynslös ”mördare”, medan kvinnan 

framställs som impulsiv, korkad och så pass sexuellt tillgänglig för mannen att hon struntar i 

vad det får för negativa följder. Hon sätter med andra ord andras behov före sina egna, vilket 

är en klar motsvarighet av hur kvinnor bör vara, enligt den radikalfeministiska teorin om 

samhällets maktpositioner. En intressant iakttagelse är hur mannen förvandlas från ett normalt 

beteende till en hänsynslös ”mördare”.  I Shot kan det vara svårare än i Dolls att se de klara 

stereotypa bilderna av mannen och kvinnan. I Dolls presenteras en mer vardaglig miljö än vad 

det gör i Shot. Men scenerna i Shot är ändå till viss del stereotypa. Oftast när media visar 

älskande par är det många gånger just dessa bilder som vi får se, om vi då tänker bort just den 

delen då mannen skjuter kvinnan. Å andra sidan går det inte gestalta detta på så många andra 

sätt. Jag anser att skaparna av Shot har lyckats att gestalta bilden av manligt och kvinnligt 

relativt rättvist. Däremot vet vi ju nu att mannen ändå har makten och kontrollen i 

reklamfilmen. På så sätt är bilden inte rättvis, men å andra sidan är den ändå relativt 

verklighetstrogen eftersom många kvinnor uppfattar män som egoistiska och kontrollerande 

även när det gäller sex. Som slutsats kan man säga att Shot ger en stereotyp men ändå 

sanningsenlig bild. Det mest stereotypa i filmen är platserna där de har sex; i bilen och i 

sängen. Men detta har ju ingen betydelse för hur manligt och kvinnligt framställs.  

Mannen kan inte leva utan kvinnan. Det finns ingen som tröstar honom när hans fotbollslag 

förlorar, det finns ingen som kan gå ut och gå med hans barn och det finns ingen som kan laga 

hans hål i tänderna.  Det är så mannen och kvinnan framställs i reklamfilmen Dolls. Kvinnan 

måste göra allt åt mannen eftersom han inte är kapabel nog att själv göra något. Återigen 

avspeglas många kvinnors svaga självförtroende. Skaparna av Dolls har försökt framställa 

kvinnan och mannen på ett jämställt sätt, men misslyckats. De har valt att gestalta manligt och 

kvinnligt på liknande sätt som förekommer i många andra sammanhang. De hade lyckats om 

de till exempel hade presenterat mannen som sjuksköterska och kvinnan som elektriker. Men 

det finns i alla fall två scener som viker av från de stereotypa bilderna av könsrollerna. Dessa 

scener är då mannen är hos tandläkaren samt när de sitter i affärsmötet. När kvinnan gestaltas 

som tandläkare framställs en mer rättvis bild av henne. Det är hon som arbetar och har därmed 

en högre position än mannen. Kvinnan har kontoroll över situationen och det är mannen som 

får lyda. Scenen med affärsmötet är i sig orättvis men å andra sidan en sanningsenlig bild av 
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hur det ofta förhåller sig. Det är så här det ser ut på många företag; männen dominerar över 

antalet kvinnor.  

 

Shot påminner om könsrollerna så som de är idag i många sexuella umgängen. Reklamen 

visar egentligen bara fakta, om man bortser från kvinnans ”framsteg” då hon tar mod till sig 

och gör något som mannen inte förväntar sig av henne. Även när mannen förvandlats till 

hänsynslös och framfusig finns dessa stereotypa bilder kvar. Precis som nämnts i analysen 

anser en del kvinnor att vissa män är orättvisa när det gäller bland annat sex. De vill inte ta 

ansvar för kondom eller annat preventivmedel utan låter detta ansvar ligga hos kvinnan. Ett 

annat exempel på orättvisa är att mannen många gånger tar för givet att kvinnan vill ha sex 

bara för att mannen själv vill det. Om kvinnan säger ifrån, vilket hon många gånger inte vågar 

eller vill, blir mannen sur. Kvinnan sätter därmed mannens sexuella behov före sina egna. 

Shot är riktad till kvinnor eftersom det bara är kvinnorna som blir drabbade. Dolls är riktad till 

både kvinnor och män. Kvinnan är inte med i reklamen eftersom hon redan har blivit smittad 

och dött i AIDS. Mannen är inte smittad men drabbas ändå av kvinnornas bortgång. Männen 

får istället leva med uppblåsbara dockor. Båda filmerna växlar även mellan realism och 

overklighet. De bygger på att man under filmens gång ska bli allt mer överraskad och sedan i 

slutet, när texterna kommer, ska man förstå och tänka om.  

 

Dolls visar en tänkbar framtidsbild; en konstig tom värld. Om människor inte börjar använda 

kondom vid sex kan världen komma att efterlikna samhället i Dolls. Man kan säga att Dolls är 

en fortsättning på Shot. Man kan även se Dolls på ett annat sätt; nämligen att fler män måste 

börja tänka mer på jämställdhet och deras inställning till kvinnor. Det är viktigt att fler män 

tar ut pappaledighet när deras barn är små så att kvinnan kan satsa lika mycket på sin karriär 

som mannen. Meningen med pappaledighet är att barnet ska få lika mycket tid hos pappan 

som hos mamman samtidigt som kvinnan kan återgå till sitt arbete och få en ”normal” vardag 

igen.   
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Avslutande diskussion  
 
Precis som analysen visar är vissa män egoistiska och låter andra komma i andra hand. Jag 

anser att detta är en handling som följer av patriarkatet. Eftersom män generellt har makten 

kan de göra vad de vill och sätter därför sig själva framför andra samtidigt som kvinnan 

förväntas ta andras problem i första hand. På så sätt blir mannens och kvinnans roller 

självklara; en måste styra och en måste lyda. Därför läggs ansvaret på kondomanvändning hos 

kvinnan. Många män förväntar sig ju att kvinnan tar ansvar för och rår om mannen, så varför 

förväntas inte ansvaret ligga hos kvinnan även när det gäller att skydda sig under samlaget?  

Men här skapas en problematik när det gäller kvinnan och mannens sexuella umgänge. 

Mannen vill eller förväntar att kvinnan ska vara passiv under samlaget för att hans önskningar 

ska uppfyllas. Men samtidigt anser han att det är kvinnan som ska ta initiativet till att de 

skyddar sig.  Med andra ord vill han att kvinnan ska vara aktiv samtidigt som hon ska vara 

passiv. Hur är detta möjligt? Kvinnan vet ju därför inte vad som egentligen förväntas av 

henne och hur/om hon ska agera eller inte. Det är också svårt att ta initiativ till något när man 

har så pass dåligt självförtroende som kvinnan har. Hon tycker ju till och med att det är 

pinsamt att prata om sex med sin pojkvän. Då är det ju ganska självklart att man absolut inte 

vågar be honom använda kondom. Det är ju också givet att hon inte vågar ta initiativ till 

kondom när hon vet hur mycket mannen avskyr den.  Istället är det bättre att lyda order och 

hoppas på det bästa; det vill säga att inte bli HIV-smittad.  

 

I shot finns en intressant iakttagelse som skapar en del frågetecken. Reklamfilmen vänder sig 

till kvinnor och menar att det är kvinnan som måste ta ansvar och våga be sin partner om att 

de ska använda kondom. Men hur ska då mannen reagera när kvinnan helt plötsligt börjar 

ställa krav och därmed bli aktiv istället för passiv, vilket mannen vill? Det finns här två 

alternativ. Antingen är skaparna av Shot inte medvetna om hur många män vill att kvinnor ska 

vara sexuellt, eller också är de väl medvetna om detta men vill förändra det. Med andra ord 

vill skaparna av Shot att kvinnan ska börja kämpa mot patriarkatets bestämda könsroller. 

Gömmer Shot kanske ett feministiskt dolt budskap? Nja, kanske inte det heller. Varför ska allt 

ansvar riktas mot kvinnan när det lika mycket är mannen som måste börja ändra attityd till 

kondom? Vore Shot en feministisk reklamfilm skulle den istället vara riktad mot män och inte 

mot kvinnor. Dolls är mer feministisk på det sättet. Här riktas ansvaret direkt till mannen, 

även fast kvinnan givetvis blir offret.  Vore inte det bästa om ansvaret riktades till mannen 
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samtidigt som det var han själv som blev drabbad? Dolls skulle bli mer effektfull på så vis. 

Jag menar; många män är egoistiska så varför skulle de ta till sig en reklamfilm om HIV när 

de inte ens blir drabbade?  Reklamfilmen är inte heller logisk. Eftersom alla kvinnor har dött i 

AIDS borde väl männen också göra det eftersom de antagligen haft sex med de smittade 

kvinnorna. Det är märkligt att männen inte drabbas på det realistiska sättet. Istället drabbas de 

bara av att bli lämnade ensamma. Och visst, på så sätt blir de ju något slags offer i filmen men 

är det tillräckligt för deras ego? Samma sak gäller i Shot. Varför ska kvinnan bli drabbad, i 

detta fall skjuten, medan mannen slipper undan? Shot förklarar ju faktiskt ordagrant att det är 

kvinnor under 30 som är den största ökande gruppen som smittas av HIV. Då vore väl det 

också ganska logiskt att det är just hon som skjuter mannen?   

 

Vad är det egentligen vi ser i reklamerna? Jo en välputsad spegelbild av patriarkatet. Båda 

reklamfilmerna visar att kvinnan inte har vågat säga till om kondom och har därför offrat sig 

för mannens önskemål. Vad hade hänt om kvinnan sagt till mannen att hon vill att han ska 

använda kondom? Hade han tvingat henne att ha sex i alla fall för att han tänker på sig själv i 

första hand? Med andra ord; hade han våldtagit henne för att få sin vilja igenom eller hade han 

accepterat hennes begäran och därmed gett vika åt patriarkatet? Självklart varierar svaret från 

olika förhållanden mellan män och kvinnor. I vissa relationer avspeglas patriarkatet mer än i 

andra. Men trots vad mannen vill, och inte vill, måste kvinnan börja följa sin egen vilja och 

därmed försöka förgöra patriarkatet för att på så vis få ett mer jämställt samhälle. En stark 

motivering till detta kan vara att just kolla på reklamfilmen Dolls. Vill vi att kvinnan ska bli 

utrotad och ersatt? Det går inte att ha ett maktsamhälle som inte fungerar. Jag säger inte att 

kvinnan ska sluta ta ansvar, men hon måste sluta ta ansvar för vad mannen vill och istället ta 

ansvar för vad hon själv vill. Mannen måste acceptera detta och även han ta ansvar för 

kondom. Det är inte bara kvinnan som måste ändra beteende. Även mannen har lika stort 

ansvar i detta. De båda parterna måste därför börja lära sig av varandra. Så vad sägs om att 

sätta sig ner och prata igenom en lösning som passar för både mannen, kvinnan och 

samhället?  

 

 

 

 



    36
 

Källförteckning 

Litteratur 
 

Connell R.W, Om genus, Daidalos, 2002, Uddevalla 

 

Fiske John (1987) Television culture, Routledge, New York 

 

Fiske John (1990) Kommunikationsteorier- en introduktion, W&W, Uppsala  

 

Gemzöe Lena (2005) Feminism, Bilda förlag, Stockholm 

 

Holland Janet, Caroline Ramazanoglu, Sue Sharpe & Rachel Thomson (1998) The male in the 
head. Young people, heterosexuality and power, The Tufnell press, London 
 
Holmberg Carin (1993) Det kallas kärlek, Alfabeta pocket, Danmark 

 

Lindgren Simon (2005) Populärkultur- teorier, metoder och analyser, Liber, Malmö 

 

Tollin Katharina & Maria Törnqvist (2005) Feministisk teori i rörliga bilder, Liber, Malmö 

 

 

Artiklar 

Tidningsartiklar 
 
Brofride Eva, Följderna av sex är ojämställda, Gotlands Tidningar, 2008-05-30 

 

Artiklar från Internet  
 
Dagens nyheter, Hiv, 2008-04-22 
 

TT, Höjt tak ingen effekt på pappalediga, Sydsvenskan, 2007-04-16 
 



    37
 

Webbsidor 
 

Jämställdhet.net, hämtad: 2008-11-18 
http://www.jamstalldhet.net/inriktningar-jamstalldhet.shtml  
 
 
MTV, hämtad: 2008-10-29 
http://www.museum.tv/archives/etv/M/htmlM/musictelevis/musictelevis.htm 
 

Smittskyddsinstitutet, hämtad: 2008-10-29 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/epi-aktuellt/epi-aktuellt-
2005/epi-aktuellt-vol-4-nr-47-24-november-2005/#p7196 
 

Staying Alive, hämtad: 2008-10-29  
http://www.staying-alive.org/en/general/about_us 
 
 

Säker sex, hämtad: 2008-10-29, 2008-10-29 samt 2008-11-02 
http://sakersex.nu/hiv.html 
http://sakersex.nu/korta_fakta_om_hiv.html 
http://sakersex.nu/vart_i_varlden_finns_hiv.html 
 
 

Tjejjouren, hämtad: 2008-11-01 
http://www.tjejjourenfalun.nu/feminism/feminismer.htm 
 

 

UNAIDS, hämtad: 2008-11-13 
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2008/080814_
stayingalive_MTV.asp,  
 
 

YouTube, reklamfilmen Dolls, hämtad: 2008-10-30 
http://www.youtube.com/watch?v=tf6leuKyxzU 

 

 

Youtube, reklamfilmen Shot, hämtad: 2009-01-20 
http://se.youtube.com/watch?v=e4ZBzMOV9Js  
 
 



    38
 

Uppsatser 

Bengtsson Marie & Lotta Jacobsson, Reklamens roll i ett genussamhälle - En studie med 
sexualisering inom media i fokus, D-uppsats, Lunds universitet, 2007 
 

Bärdén Ulrika,  Maskulint och feminint? Stockholms universitet, C-uppsats, 2008 

 

Fagervall Britt-inger & Salomonsson-juuso Esther, Manligt och kvinnligt: en studie om genus 
och media, C-uppsats, Luleå tekniska högskola, 2007 



    39
 

 
 
 
 
ISAK-Instutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 
 
 
 
ISRN: LIU-ISAK/KSM-G -- 09/03 -- SE 
 
 
 
Handledare: Johanna Lärkner 
 
 
 
Nyckelord: Genus, HIV, radikalfeminism, könsroller, reklam, manligt, kvinnligt, patriarkat  


