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Abstract 
Titel: Så spelar kvinnor: En analys av spelkonsoltillverkande företags budskap i 
lanseringsreklamen för spelkonsoler. 
Författare: Tobias Blixt & Tobias Flodin. 
Kurs, termin och år: C-uppsats, Höstterminen 2017. 
Antal ord i uppsatsen: 13584 
 
Problemformulering och syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka representationen 
av kön, med fokus på kvinnor i lanseringsreklam för tv-spelskonsoler. Vi undersöker hur 
representationen såg ut i lanseringsreklamerna för flera olika tv-spelskonsoler när de lanserades, 
hur denna representation har förändrats över tid och vilken påverkan reklamen har på en 
potentiell konsument. Genom att undersöka representationen och dess påverkan på publiken kan 
vi undersöka problemet av stereotypisering av kön genom kommunikation inom 
marknadskommunikation och populärkultur. 
 
Metod och material: Vi använder oss av en kvantitativ innehållsanalys med inslag av kvalitativ 
analys av utvalda reklamfilmer som användes för att lansera spelkonsolerna. Totalt har vi 
analyserat 14 reklamfilmer, en reklam för varje spelkonsol som har lanserats av de tre stora 
företag som i dag är verksamma på marknaden. De tre företag som reklamfilmerna kommer ifrån 
är Nintendo, Sony och Microsoft. Vi använder oss dessutom av fokusgrupper för att ta reda på 
vilken påverkan innehållet i reklamfilmerna har på en potentiell konsument. Vi har till 
fokusgrupperna valt ut sex stycken reklamfilmer som deltagarna får titta på och diskutera. 
Reklamfilmerna som diskuteras är utvalda för att representera varje företag, olika tidsperioder 
och utifrån resultaten från våra innehållsanalyser. 
 
Huvudresultat: Undersökningen visar att män förekom i mycket större utsträckning än kvinnor i 
de analyserade reklamfilmerna. Män var mer aktiva i sitt spelande och de få gånger kvinnor väl 
fick använda spelkonsolerna i reklamfilmerna var spelandet i högre grad av passiv karaktär. 
Fokusgruppernas deltagare reagerade aktivt på avsaknaden av kvinnor i reklamerna och det fanns 
en tydlig konsensus i att reklamerna som de fick ta del av främst riktade sig mot män. Resultaten 
i denna undersökning ska visa en bild av hur de spelkonsoltillverkande företagen marknadsför 
sina konsoler vid lansering. Fokus ligger på hur representationen ser ut i ett tydligt avgränsat 
antal lanseringsreklamer för spelkonsoler. 
 
Nyckelord: Spel, kön, marknadsföring, kommunikation, könsroller, tv-spel, passiv, aktiv 
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1. Introduktion och problemformulering 
Med vår forskning vill vi analysera hur ofta och på vilket sätt kvinnor och män syns i 
lanseringsreklamfilmer som tv-spelskonsoltillverkande företag använder sig av för att 
marknadsföra sina  tv-spelskonsoler. Vi vill också undersöka hur potentiella konsumenter som 
tittar på reklamerna uppfattar budskapet som företagen sänder ut med reklamfilmerna. 
Det finns forskning inom kommunikationsvetenskapen som visar på språkliga strukturer inom 
marknadskommunikation och inom den teknologiska bransch som tv-spelskonsoler verkar inom. 
Tv-spel har inom medie- och kommunikationsforskning granskats av forskare tidigare, med 
huvudfokus på vilken påverkan som våldet i spelen har på unga människor. Vår undersökning 
fokuserar på företagen som utvecklar de tekniska plattformarna som möjliggör för människor att 
ta del av tv-spelen och vilket budskap de sänder ut med sina reklamfilmer. Inom denna inriktning 
är forskningen inte lika utvecklad, men den är inte heller helt okänd. Shira Chess har exempelvis 
analyserat spelkonsolsreklam i tryckta magasin och David Gauntlett menar att stereotyper inom 
reklam följer bilden av kvinnor och män inom andra medier. 
 
Först några ord om spelbranschen, den är mansdominerad ur ett utvecklarperspektiv. I 
branschorganisationen International Game Developer Association (IGDA) 
arbetsplatsundersökning från 2014 uppskattades att 22% av de anställda i tv- och 
datorspelsindustrin var kvinnor.  Resultatet var en fördubbling jämfört med deras undersökning 1

från 2009. Samtidigt visar undersökningar att en stor del av hela den aktiva spelarbasen utgörs av 
kvinnor. Enligt Internet advertising bureau var 52% av personerna i Storbritannien som spelade 
spel i någon form under 2014 kvinnor.  En undersökning från Pew research center visar att 42% 2

av ägarna till spelkonsoler i USA 2015 var kvinnor.  3

 
Undersökningar som gjorts visar att många kvinnor spelar tv-spel, men branschen består till 
största delen av män som bestämmer vad spelarna får ta del av för produkter. Manlig 
överrepresentation i teknologiskt inriktade branscher är inget nytt och flera forskare har lyft fram 
problem som det kan medföra. Sue Curry Jansen beskriver i boken Critical Communication 
Theory, Power, Media, Gender and Technology hur kvinnor och män historiskt har tilldelats 
egenskaper som är motpoler till varandra, därmed har språket inom teknologiska branscher 
förknippats med manliga egenskaper, medan traditionella kvinnliga egenskaper är av mer human 
och närande natur.  4

 

1https://www.igda.org/news/179158/Press-Release-IGDA-Developer-Satisfaction-Survey-results-are-released.htm 
2 https://www.iabuk.net/about/press/archive/more-women-now-play-video-games-than-men 
3 http://www.pewinternet.org/2015/10/29/the-demographics-of-device-ownership/ 
4 Jansen, Sue Curry, Critical Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. s.71. 
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Vetenskaplig forskning visar alltså att stereotypa bilder av kvinnor och män är vanliga inom både 
marknadskommunikation och inom tv-spelsbranschen. Vi anser att det finns en anledning att 
analysera reklamen för de maskiner som möjliggör spelandet, på så sätt kopplar vi samman 
forskningen om marknadskommunikation med forskningen om tv-spel som medie. Vi 
undersöker i vår forskning även ett större antal konsoler än vad som analyserades i Shira Chess 
studie av reklam i tryckta medier. Vårt fokus ligger dessutom på reklam i rörlig bild som sändes 
på tv eller över internet. 
 
1.1 Syfte 
Vi vill med vår uppsats undersöka representationen av män och kvinnor inom 
lanseringsreklamfilmer från tv-spelskonsoltillverkande företag och hur denna representation 
uppfattas av publiken. Stereotypisering av kön genom kommunikation är ett vanligt 
förekommande fenom inom både marknadskommunikation och populärkultur, därför vill vi 
undersöka hur män och kvinnor representeras i lanseringsreklamen för spelkonsoler. Många 
marknadsundersökningar som undersöker vilka spelarna är gör ingen skillnad mellan olika typer 
av teknologiska plattformar där spel kan finnas tillgängliga i en eller annan form. Vår studie 
baseras på traditionella stationära spelkonsoler och på de reklamfilmer som företagen har använt 
för att lansera sina stationära spelkonsoler. 
 
Totalt har hundratals miljoner tv-spelskonsoler sålts över hela världen.  Detta visar att 5

marknaden för tv-spel och spelkonsoler är stor, vissa enskilda generationer av spelkonsoler har 
sålts i mängder uppemot 100 miljoner. Samtidigt har studier av tv-spel och studier av reklam för 
konsoler i tryckta magasin visat på en stereotyp framställning av män och kvinnor. Det finns 
dessutom en underrepresentation av kvinnor i teknologiska branscher, inom spelen är de ofta 
både underrepresenterade eller stereotypiserade, vilket antyder att liknande resultat kommer att 
vänta i en studie av lanseringsreklamfilmer för tv-spelskonsoler.  
Därför vill vi undersöka hur denna representation yttrar sig och hur publiken uppfattar 
budskapen i reklamfilmerna. Vi anser att det behövs en studie som analyserar reklam för 
tv-spelskonsoler, på grund av den stora marknad som finns och eftersom att det är en inriktning 
där det saknas forskning. 
 
Frågeställningar: 

● Hur ser representationen av könen i reklamfilmerna ut? 
● Hur har denna representation förändrats över tid? 
● Hur påverkar representationen av könen i reklamfilmerna potentiella konsumenter? 

  

5  https://www.statista.com/statistics/268966/total-number-of-game-consoles-sold-worldwide-by-console-type/ 
2017-11-15 

 

https://www.statista.com/statistics/268966/total-number-of-game-consoles-sold-worldwide-by-console-type/
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2. Bakgrund 
I sin bok Understanding Video Games The Essential Introduction skriver författarna Simon 
Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith och Susana Pajares Tosca om vad som kan påverka hur 
spelutvecklarna skapar och utvecklar sina spel. Utöver produktionen måste spelutvecklarna tänka 
på kulturella faktorer och trender som kan ha stor påverkan på hur bra eller dåligt deras spel 
kommer att säja.  Vi tror att detta är något som också finns med i tankarna på de utvecklare som 6

tillverkar spelkonsoler, varan ska vara så tilltalande för en så stor massa som möjligt så att man 
kan  sälja sin produkt och tjäna pengar. 
 
Företagen vars reklamfilmer vi undersöker kommer från olika delar av världen och kan därmed 
behöva anpassa sina spelkonsoler på olika sätt i deras marknadskampanjer. Kollar vi på 
försäljningsstatistik som visar hur bra olika spelkonsoler säljer i vissa världsdelar och länder så 
kan vi se stora skillnader. Spelkonsolen Xbox One har till exempel sålts i 20 miljoner enheter i 
Nordamerika, men i Japan har konsolen sålts i färre än en miljon enheter.  Detta ser vi som ett 7

bra exempel på hur kultur och trender kan påverka ett företags marknad. Vi har därför valt att 
använda oss av reklamer som har sänts i Europa eller Nordamerika för vår undersökning. 
 
De tre huvudsakliga företagen som tillverkar spelkonsoler i dag är Nintendo, Sony och 
Microsoft. Vi har valt att analysera dessa företag då de är de tre stora tillverkarna i dagens 
samhälle och de har varit med i branschen en längre tid. 
 
2.1 Nintendo 
Företaget grundades 1889 i Japan, de tillverkade då spelkort.  Men i dag är de kända som 8

tillverkare av både tv-spelskonsoler och tv-spel. Företagets första stationära spelkonsol släpptes 
1983 och hette Nintendo Entertainment System den såldes i 62 miljoner exemplar under sin 
livstid. Företagets nuvarande och sjunde stationära konsol heter Nintendo Switch.  9

 

6 Egenfeldt-Nielsen, Simon, Heide Smith, Jonas, Pajares Tosca, Susana. Understanding Video Games The Essential 
Introduction. UK, Routledge, uppl.1, 2009, sid 12. 
7 http://www.vgchartz.com/analysis/platform_totals/ 
2017-11-15 
8 https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-625945.html 
2017-11-15 
9http://www.telegraph.co.uk/technology/0/nintendo-switch-history-nintendo-consoles-pictures/nintendo-entertainme
nt-system/ 
2017-11-15 

 

http://www.vgchartz.com/analysis/platform_totals/
https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-625945.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/0/nintendo-switch-history-nintendo-consoles-pictures/nintendo-entertainment-system/
http://www.telegraph.co.uk/technology/0/nintendo-switch-history-nintendo-consoles-pictures/nintendo-entertainment-system/
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2.2 Sony 
Japanska Sony grundades 1946, företaget utvecklar många olika teknologiska produkter, som 
exempelvis  telefoner, kameror och tv-apparater.  En stor del av företagets produktion i dag är 10

deras spelkonsoler. Deras första spelkonsol som bar namnet Playstation och släpptes 1994.  11

Deras nuvarande spelkonsol är Playstation 4 och lanserades år 2013, den har hittills sålts i över 
60 miljoner exemplar.  12

 
2.3 Microsoft 
Microsoft är ett Amerikanskt företag som grundades 1975.  De är välkända för att ha utvecklat 13

operativsystemen som går under samlingsnamnet “Windows” och av de tre företagen i vår 
undersökning är de också yngst på marknaden för spelkonsoler. Deras första spelkonsol “Xbox” 
lanserades år 2001. Den följdes upp av “Xbox 360” som släpptes 2005, deras tredje och senaste 
spelkonsol “Xbox One” lanserades 2013.  Den har hittills sålts i över 30 miljoner enheter.  14 15

3. Teori och tidigare forskning. 
Tidigare forskning och teorier inom kommunikationsforskningen på tv- och datorspel har varit 
fokuserad på representationen av kön i spel och kvinnors framställning inom olika medier. Fokus 
inom forskningen har exempelvis legat på Laura Mulveys “the male gaze”, om hur kvinnor 
representeras utifrån mannens perspektiv och med syftet att finnas till för mannens njutning,  16

eller vilken påverkan som våld och porträtteringen av könsroller inom tv-spel har på våldsamt 
beteende och könssocialisering hos barn.  Det finns gott om forskning om hur kvinnor framställs 17

i olika typer av media, även inom tv-spel och hur detta påverkar de som spelar, både kvinnor och 
män, och vuxna som barn. Vår undersökning riktar fokuset mot marknadsföringen av 
spelkonsolerna, den tekniska plattform som möjliggör för människor att delta i tv-spelande 
aktiviteter, och vad företagen kommunicerar för budskap till potentiella konsumenter. I vår 

10 https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/History/ 
2017-11-15 
11 http://www.ign.com/articles/1998/08/28/history-of-the-playstation 
2017-11-15 
12https://www.statista.com/statistics/268966/total-number-of-game-consoles-sold-worldwide-by-console-type/ 
2017-11-15 
13 https://news.microsoft.com/facts-about-microsoft/ 
2017-11-15 
14 https://news.microsoft.com/facts-about-microsoft/#ImportantDates 
2017-11-15 
15https://www.statista.com/statistics/268966/total-number-of-game-consoles-sold-worldwide-by-console-type/ 
2017-11-15 
16  Gauntlett, David. Media, Gender and Identity: An introduction. 2 uppl. Routledge, Oxon. 2008. s.41 
17 Dietz, L. Tracy. An Examination of Violence and Gender Role Portrayals in Video Games: Implications for 
Gender Socialization and Aggressive Behavior, Sex Roles, Vol. 38, Nos. 5/6, 1998, s.425-442. 

 

https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/History/
http://www.ign.com/articles/1998/08/28/history-of-the-playstation
https://www.statista.com/statistics/268966/total-number-of-game-consoles-sold-worldwide-by-console-type/
https://news.microsoft.com/facts-about-microsoft/
https://news.microsoft.com/facts-about-microsoft/#ImportantDates
https://www.statista.com/statistics/268966/total-number-of-game-consoles-sold-worldwide-by-console-type/


Så spelar kvinnor 8 

studie är det fortfarande aktuellt att lyfta teorier och forskning som behandlar genus och 
mediekonsumtion utifrån produkternas innehåll, för att få en bättre uppfattning om hur branschen 
kommunicerar till olika kön. Men också att fokusera på teorier inom kommunikation, 
marknadsföringsprocesser och könsrepresentation inom teknologi och media. 
 
3.1 Receptionsteorin 
Grunden när det gäller receptionsteorin är att studera interaktionen mellan text och läsare, med 
andra ord hur texten tolkas av mottagaren. I dag används receptionsteorin även för att studera 
interaktionen mellan publik och andra typer av medieinnehåll som bild och video, inte bara text. 
Gretchen Barbatsis förklarar receptionsteorin som: 

“A reception perspective conceptualizes audiences as active and texts as indeterminate, 
and meaning is viewed as belonging to neither a text nor a reader.”  18

Betydelse är någonting som skapas i interaktionen mellan text-läsare, eller som fallet är i vår 
studie, mellan rörlig bild-åskådare. Denna uppfattning om betydelse är avgörande för hur vi 
väljer att konceptualisera det visuella och visuell kommunikation.  19

 
I boken Handbook of Visual Communication, går Gretchen Barbatsis igenom två huvudsakliga 
varianter för att närma sig studieämnet inom receptionsteorin; en läsarorienterad där forskningen 
studerar produktionssidan av interaktionen mellan text och läsare, för att se hur medieinnehållet 
antyder betydelsen eller vägleder publiken i dess beslutsprocess.  Den andra inriktningen är en 20

receptionsanalys; där forskningen undersöker hur publiken förstår innehållet och hur denna 
förståelse, och skapandet av förståelse, bidrar till den sociala konstruktionen av verkligheten.  21

I vår studie får vi med båda de delarna som Gretchen Barbatsis skriver om, den första genom en 
kvantitativ innehållsanalys där vi granskar reklamfilmer från företag som tillverkar spelkonsoler. 
Alltså får vi en uppfattning om budskapet som utvecklarna sänder ut till publiken. 
Den andra delen som går ut på att ta reda på hur publiken tolkar budskapen genomför vi med 
hjälp av fokusgrupper. 
 
Denis McQuail skriver i sin bok McQuail’s Mass Communication Theory att receptionsteorin 
och tänket kring den har påverkat publik teorin. I ett tidigt skede inom publik teorin hade man 
uppfattningen av att publiken vara motstridig och inte ville manipuleras av medier. Men 
receptionsforskning hävdar att  att publiken ofta har tidigare sociala och kulturella erfarenheter 

18 Barbatsis, Gretchen. Reception Theory. I Handbook of Visual Communication Theory: Methods, and Media, 
Smith, Ken & Moriarty, Sandra & Barbatsis, Gretchen & Kenny, Keith (red.), 271. New York: Routledge, 2011. 
19 Ibid. 271. 
20 Ibid. 271. 
21 Ibid. 272. 
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som påverkar vad läsarna, lyssnarna eller tittarna tar till sig från till exempel reklamer och hur de 
känner angående ämnet.   22

 
Aktiv publik teori grundas i att avsändaren, till exempel medier, inte kan räkna med att deras 
budskap tolkas på det sätt som de är ute efter. Tolkningen av budskapet är upp till mottagaren, 
det påverkas alltså av dennes erfarenheter och tro.  McQuail skriver också att publiken antingen 23

skapar eller skapas av medier. Existerar det en grupp som är intresserad av ett visst ämne eller 
intresse så kommer alltså medier att skapas för det, eller så skapar medierna själva ett intresse 
hos publiken.  Det här kan påverka hur reklamfilmer från spelföretag ser ut då de redan har en 24

skara med trogna konsumenter som de vill tillfredsställa med innehållet och samtidigt vill de 
locka fram nya spelare till att köpa just deras produkt. 
 
Populärkultur som till exempel tv-spel är motsägelsefulla om man placerar dem i ett industriellt 
syfte, hävdar John Fiske. I sin bok Understanding Popular Culture förklarar han varför. Han 
säger att industrins syfte är att tjäna pengar och dess egna vinstintresse, men publiken ser detta 
som kultur. Kultur är levande, kännande och går inte ut på att tjäna pengar.  John Fiske säger att 25

det är människor som skapar populärkultur, inte kulturindustrier.  Vi nämnde i det tidigare 26

stycket att medier kan skapa publik eller tvärtom, det John Fiske säger kan vi tolka som ett 
exempel på det senare, att publiken skapar medier. 
 
3.2 Marknadskommunikation 
Kommunikation inom marknadsföring kan sägas ha en av fyra olika roller, som alla har syftet att 
tillfredsställa kundens behov och vilja.  27

1. Den kan informera och uppmärksamma potentiella kunder om av organisationen 
erbjuder. 

2. Kommunikation kan användas för att försöka övertyga nuvarande och potentiella kunder 
till önskan att inleda en utbytesrelation. 

3. Kommunikation kan användas för att förstärka människors upplevelser, antingen genom 
att påminna dem om ett behov de har eller genom att påminna dem om tidigare 
upplevelser som de kan ha haft i ett utbyte med organisationen, och om fördelarna de 
erhöll genom detta. 

22 McQuail, Denis. McQuail’s Mass Communication Theory. 6 uppl. London: SAGE Publications Ltd, 2012, s. 407 
23http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199568758.001.0001/acref-9780199568758-e-0013 
2017-11-14 
24 McQuail, Denis. McQuail’s Mass Communication Theory. 6 uppl. London: SAGE Publications Ltd, 2012, s. 408 
25 Fiske, John. Understanding Popular Culture. 2 uppl. London: Routledge, 1995, s.23. 
26 Ibid. 24 
27 Fill, Chris. Marketing Communications: engagement, strategies and practice. 4 uppl. Pearson Education Limited, 
Essex. 2005. s.10 

 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199568758.001.0001/acref-9780199568758-e-0013
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4. Marknadskommunikation kan vara den avgörande faktorn som urskiljer en produkt från 
en annan inom en marknad där produkterna tävlar om uppmärksamhet med små 
möjligheter att sticka ut från mängden. 

 
Marknadskommunikation finns till för att övertyga och engagera potentiella kunder. Det gäller 
även i spelbranschen. Män och kvinnor spelar tv-spel, reklamen har som uppgift att och funktion 
att fånga in denna målgrupp och omvandla intresse till köp genom att kommunicera ut ett 
budskap. Reklamen gör detta genom att påminna kunden om ett varumärkes existens, genom att 
övertala kunden eller genom att urskilja en produkt eller organisation från en annan på 
marknaden.  Det är också budskap i reklam som styrelsen i en organisation har mest kontroll 28

över av de olika typerna av verktyg för reklamkampanjer. Det betyder att budskapet som ska 
kommuniceras ut kan kontrolleras och det går även att sända ut eller dra tillbaka budskapet 
beroende på hur det passar rådande omständigheter i omvärlden.  29

 
3.2.1 Reklambudskap med starka eller svaga effekter 
Reklam kan enligt “strong theory of advertising” påverka människors attityd och kunskap om en 
produkt, den kan också till viss del påverka hur målgruppen uppför sig. Genom psykologiska och 
manipulativa tekniker ska reklam kunna öka försäljningen, både genom att introducera nya 
kunder och genom att få kunder som redan har exponerats för en produkt att återkomma.  Det 30

finns också teorier som ifrågasätter styrkan i reklamens budskap, och som istället menar att 
människors köpmönster styrs mer av vana än av reklambudskap. Chris Fill hänvisar till flera 
forskare som hävdar att reklam kan ge potentiella kunder kunskap om att en produkt existerar, 
och eventuellt ge viss påverkan i ett beslut om att köpa en produkt. Men de forskare som Fill 
menar förespråkar en “weak theory of advertising”, hävdar att konsumenter är aktiva och 
selektiva i sina val och inte påverkas lika lätt av budskapen i reklamen som tidigare hävdats av 
forskarna som förespråkar en “strong theory of advertising.   31

 
Oavsett vilka teorier vi ställer oss bakom så visar de att reklamen påverkar människor i deras 
beslut om att köpa en produkt eller inte. Liksom inom andra kommunikationsteorier så går det att 
diskutera hur stor påverkan kommunikationen har på sin publik eller hur styrd publiken är av 
sina egna åsikter och erfarenheter och i vilken utsträckning som publik eller annan media 
påverkar budskap som presenteras inom marknadskommunikation och reklam. 

28 Ibid. s.508 
29 Ibid. s.509 
30 Ibid. s.517 
31 Ibid. s.519 
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3.2.2 Reklam som reproducenter av stereotyper 

Under årtionden har innehållsanalyser av reklam visat på ett reproducerande av stereotypa bilder 
på kvinnor. David Gauntlett lyfter fram exempel på hur bilden av kvinnor som hemmafruar var 
dominerande under 1950-talet och det var en bild av kvinnan som reproducerats i annonser långt 
in i 1970-talet. Annonserna på 1970-talet visade att det fortfarande var ovanligt med bilder på 
kvinnor i arbete och när de faktiskt utförde någon form av betalt arbete så var det oftast i 
stereotypa yrkesroller. Män däremot visades i auktoritära roller och som utförare av betalt arbete, 
de bidrog dessutom med pålitliga berättarröster. På åttiotalet började rollerna att luckras upp en 
del och kvinnor fick synas i mer varierade roller, samtidigt som annonserna fortfarande 
fokuserade på deras arbete i hemmet och hur den hårt arbetande kvinnan samtidigt skulle lyckas 
att lösa sysslor som matlagning och städning. Under 1990-talet var det för första gången mannen 
som visades upp oftare i samband med matlagning än kvinnan enligt innehållsanalyser, men 
budskapet var att det var vid speciella sammanhang som mannen lagade maten, till skillnad mot 
den traditionella rutinmässiga matlagningen som kvinnan oftast stod för.  32

 
David Gauntlett menar att stereotypa bilder inom annonser har följt bilden av hur kvinnor har 
sett ut i andra typer av media, exempelvis i olika magasin med kvinnor som målgrupp. Samtidigt 
som de har varit långsammare än annan media att förändra den bild som visas upp av kvinnan. 
Som exempel tar Gauntlett upp Betty Friedans och hennes kritik av kvinnomagasin i The 
Feminine Mystique från 1963, som följer en liknande bedömning av annonsmarknaden. Magasin 
riktade mot hemmafruar visade upp stereotypa bilder av kvinnan och dessa bilder var likadana 
som de som exploaterades av annonsörerna.  33

  
Annonsörer har alltså släpat efter magasin och annan media i sina bilder av kvinnor och hur de 
adresserar människor. Representationen av könsroller i reklam har förändrats långsamt under 
åren och ofta reproducerat en stereotyp bild av kön. David Gauntlett skriver att reklamindustrin 
ofta har anklagats för: 

 “A quiet conservatism, and a fear of challenging certain elements of what it thinks the 
audience needs and expects.”  34

3.3 Bilden av kön 

Inom både reklam och annan media finns strukturer som påverkar i vilken utsträckning kvinnor 
och män representeras och hur denna representation ser ut. David Gauntlett lyfte fram exempel 

32 Gauntlett, David. Media, Gender and Identity: An introduction. 2 uppl. Routledge, Oxon. 2008. s.59 
33 Ibid. s. 59 
34 Ibid. s.60 
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på stereotypa bilder av kvinnor som förekom i magasin och annonser. Shira Chess menar att 
reklam för tv-spel och konsoler som riktar sig mot kvinnor också följer rådande stereotyper och 
skapar en känsla av att kvinnor inte har samma rättighet till tv-spel som män har.  Det finns 35

även teorier av att bilden av kvinnan som kommuniceras ut av företagen påverkas av strukturer 
inom teknologiska verksamheter och hur det historiskt har sett ut inom vetenskapens 
språkuppbyggnad. Vi menar att det är viktigt att även ta med dessa teorier, som finns både inom 
kommunikations- och genusvetenskapen, för att förstå hur spelkonsoltillverkande företag 
representerar män och kvinnor i sina reklamfilmer. 
 
3.3.1 Kön inom teknologi och vetenskap 
Det finns en historia inom västerländsk akademisk litteratur att förknippa mäns arbete och objekt 
skapade av män som någonting “tekniskt”, enligt Sue Curry Jansen.  Hon hävdar att kvinnor 36

beskrivs utföra humana, närande och naturliga arbeten, till skillnad från männen som gör 
någonting som är produktivt och viktigt för landets industrier och utveckling. Sue Curry Jansen 
beskriver hur männens uppmärksamhet inom vetenskap och teknologi är: 

“...congruent with theoretical conventions in economics, sociology, and history, which 
have considered mens paid labour as productive and part of a nation's economy…”  37

Vi ser alltså hur det inom den teknologiska branschen, av vilken tv-spelskonsoler är en del, finns 
en tradition att genom språket sammankoppla teknologi med män. Det finns ett fenomen av att 
tilldela kompetenser könsegenskaper inom teknologiskt drivna industrier där datorer och 
elektroniska produkter är producerade. Detta tilldelande av kön till kompetenser har setts som ett 
problem, vilket har skapat riktade satsningar mot att minska de digitala klyftorna mellan könen.  38

 
Här finns inom indoeuropeiska språk en språklig struktur som, enligt Jansen, med regler och 
strukturer som gör att kvinnan är konstruerad som ett “annat” och att det finns en markerad 
skillnad mellan mannen och objekten i mannens syn, önskan, åtrå och förakt. Och att det inom 
samma språk bildas en negativ motpol där skillnaderna mellan män och kvinnor utgörs av 
skillnaderna; aktiv/passiv, kultur/natur, huvud/hjärta och logos/patos.  39

 

35 Chess, Shira. A 36-24-36 Cerebrum: Productivity, Gender, and Video Game Advertising, Critical Studies in 
Media Communication, 28:3, 2011, 230-252, DOI: 10.1080/15295036.2010.515234, s.250. 
36 Jansen, Sue Curry, Critical Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. Rowman & 
Littlefield Publishers, Oxford, 2002, s.71. 
37 Ibid. s.72. 
38 Ibid. s. 73. 
39 Ibid s. 76. 
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3.3.2 Kön inom tv-spelsbranschen 

Shira Chess presenterar i sin artikel Cerebrum: Productivity, Gender, and Video Game 
Advertising flera olika teorier om kön och tv-spel, bland annat hänvisar hon till Ludica group, ett 
kollektiv av forskare inom genus och spel som kommer ifrån många olika vetenskapliga 
discipliner. De kritiserar i sin artikel “The Hegemony of Play” tv-spelsbranschen och menar att 
den består av en mäktig elit av framförallt vita, men även asiatiska män.  Denna elit inom 40

branschen som styr vilka spel och konsoler som utvecklas har tillsammans med spelare, företag 
och media utvecklat en språklig struktur som stänger ute exempelvis kvinnor enligt Ludica 
group: 

“...who have systematically developed a rhetoric of play that is exclusionary, if not 
entirely alienating to “minority” players (who, in numerical terms, actually constitute a 
majority) such as most women and girls, males of many ages, and people of different 
racial and cultural backgrounds.”  41

Shira Chess själv hävdar att spelbranschen går mot en mer inkluderande miljö, men att det inom 
reklamsammanhang fortfarande finns en reproduktion av stereotypa bilder av kvinnor, och att 
denna bild existerar genom en blandning av olika fenomen i en större kultur.  42

3.4 Tidigare forskning 

I studien Sexy, Strong, and Secondary: A Content Analysis of Female Characters in Video 
Games Across 31 Years har Teresa Lynch et al. gjort undersökningar som bland annat visar om 
kvinnor spelas som primära eller sekundära karaktärer och hur sexualiserade de är under en 
31-års lång historia inom mediet. 
Undersökningarna visar att kvinnor oftast är sekundära karaktärer i spel och att sexualiseringen 
av dem var som störst under början på 1990-talet fram till och med mitten på första decenniet 
under 2000-talet. Men även om sexualiseringen har minskat så är den kvar.   43

Utefter deras siffror så är det kanske lättare i dag att få tjejer intresserade av spel  än vad det var 
för 20 år sedan då det verkar som att utvecklarna har börjat tänka mer på hur de porträtterar 
kvinnliga karaktärer. Men samtidigt, om vi går tillbaka och kollar på sambandet med publik teori 
och receptionsteorin som vi skrev om tidigare så kanske det fortfarande är svårt för 
spelutvecklare att få kvinnor intresserade av spel. Detta då den publiken kan ha en inställning 

40 Fron, J., Fullerton, T., Morie, J., & Pearce, C. The Hegemony of Play, Proceedings, DiGRA: Situated Play, Tokyo, 
September 24-27, 2007, s. 1. 
41 Ibid. s.1. 
42 Chess, Shira. A 36-24-36 Cerebrum: Productivity, Gender, and Video Game Advertising, Critical Studies in 
Media Communication, 28:3, 2011, 230-252, DOI: 10.1080/15295036.2010.515234, s. 233. 
43 Lynch, Teresa, Tompkins,  Jessica E., van Driel, Irene I., Fritz, Niki. Sexy, Strong, and Secondary: A Content 
Analysis of Female Characters in VideoGames across 31 Years. Bloomington, Indiana University, 2016. s. 574-575. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcom.12237/epdf 
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med sig att det inte är något för dem då marknaden inte var inbjudande till dem i ett tidigare 
skede. 
 
Med teknikens framgång så har spel blivit allt mer lik filmer och tv-serier i sitt sätt att berätta 
historier och jämför vi studien Sexy, Strong, and Secondary: A Content Analysis of Female 
Characters in Video Games Across 31 Years med artikeln Gender Differences in Movie 
Superheroes’ Roles, Appearances, and Violence ser man likheter i hur kvinnor representeras i 
båda medierna. I artikeln Gender Differences in Movie Superheroes’ Roles, Appearances, and 
Violence tar författarna Monica Miller, Jessica Rauch och Tatyana Kaplan upp hur kvinnor kan 
representeras i filmer till skillnad mot männen. De skriver att kvinnor ofta har tystare och mindre 
roller, att de ofta har manliga mentorer och att kvinnor blir sexualiserade i en mycket högre grad 
än deras manliga kollegor. De tar även upp att män ofta symboliseras som stora och starka 
medan kvinnor förlitar sig mer på sin hjärna och list.  44

Vi ser det som att man kan etablera den här synen på tv-spel då medierna som tidigare nämnt har 
en berättarteknik som liknar varandra och sättet att porträttera kvinnor är liknande.  
Om vi som i tidigare exempel har receptionsteorin och publik teorin i åtanke kan vi se ett 
liknande mönster. Det kan vara svårt att skapa ett intresse för en publik eller kundkrets då de 
redan har med sig åsikter och erfarenheter om något. Och i reklamfilmer för nya konsoler syns 
inte bara spelande konsumenter, utan också aktuella karaktärer från spelen, vi kan därför anta att 
alla dessa olika personligheter som visas upp har någon form av påverkan på en potentiell 
konsument. 
 
När vi ändå berättar om hur vi redan har med oss åsikter och tankar om något från tidigare så kan 
vi passa på att nämna Valerie Walkerdine som i sin bok Children, Gender, Video Games: 
Towards a Relational Approach to Multimedia har forskat om hur barn spelar tv-spel. Hon 
beskriver hur flickor spelar tystare och försiktigare än vad pojkar gör, hon anser även att tjejer 
aldrig har fått chansen att riktigt ta del av spelandet. Hon tror att det beror på att spel anses som 
icke feminina och att spel presenteras som något maskulint.  45

Hennes forskning visar att man redan från barnsben ger flickor en uppfattning av att tv-spel inte 
är någonting för dem, det är deras bröder och killkompisar som ska spela tv-spel. Detta tänk tror 
vi kan påverka hur företag som tillverkar spelkonsoler marknadsför sina produkter mot de båda 
könen. 
 

44 Miller, Monica, Rauch, Jessica, Kaplan, Tatyana. Gender Differences in Movie Superheroes’ Roles, Appearances, 
and Violence. Ada a journal of gender new media & technology: nummer 10. 2012. 
http://adanewmedia.org/2016/10/issue10-miller-rauch-kaplan/ 
45 Walkerdine, Valerie. Children, Gender, Video Games: Towards a Relational Approach to Multimedia. UK, 
Cardiff University, 2007, s. 101. 
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4. Metod 
Vi använde vi oss huvudsakligen av tre steg för att genomföra vår studie, det första steget var en 
kvantitativ innehållsanalys där vi mätte representationen av kön i reklamfilmerna, blandat med 
en kvalitativa textanalys där vi utifrån valda teorier analyserar representationen av könen i 
filmerna, exempelvis om rollerna reproducerade könsstereotyper genom att  vara aktiva eller 
passiva. Det andra steget utgjordes av fokusgrupper, där vi utifrån resultatet av innehållsanalysen 
valde ut reklamfilmer och diskussionspunkter. Slutligen så sammanställde vi materialet från 
fokusgrupperna och formade ett resultat utifrån iakttagelserna i både fokusgrupperna och 
innehållsanalysen. 
 
Vi delade in karaktärerna i reklamfilmerna i “primära” och “sekundära” karaktärer under 
insamlingen av materialet. Primära karaktärer är de som vi har med i vår analys av innehållet. 
Det är karaktärerna som är en del av reklamens budskap genom att någon gång under 
reklamfilmen vara i fokus och ha en anknytning till budskapet som förmedlas. Sekundära 
karaktärer är statister som inte har någon anknytning till det budskap som reklamen försöker 
förmedla, det kan exempelvis vara publik på en stor fotbollsarena eller personer som syns i 
bakgrunden på en flygplats. 
 
4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
När vi analyserade reklamerna från konsoltillverkande företag så använde vi oss av en 
kvantitativ innehållsanalys. I boken Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad beskriver Esaiasson et al. kvantitativ innehållsanalys så här:  

“Begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter: Med innehållsanalys 
menar vi en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller 
bildmässig framställning. Med kvantitativ menar vi att undersökningen baseras på 
likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa 
uppgifter kan uttryckas och analyseras med numeriska värden.”   46

Vi valde att använda denna metod då vi tilldelade våra analysenheter (reklamfilmerna) variabler 
som till exempel “hur många kvinnor syns i reklamerna?”, “hur många män spelar?” eller “hur 
många kvinnor spelar?”. 
 
Genom att analysera reklamfilmerna utifrån hur många kvinnor respektive män som är i fokus 
får vi en första aning om hur väl kvinnor finns representerade i lanseringsreklamen för 
spelkonsoler. Med tanke på att det enligt Ludica group finns en språklig struktur inom 

46 Esaisson, Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Femte uppl. Wolters Kluwer Sverige, Stockholm, 2017, sid. 198 
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tv-spelsbranschen som stänger ute exempelvis kvinnor,  så anser vi att det först och främst är 47

viktigt undersöka om kvinnor alls är närvarande i reklamfilmerna. Vi har även kvantifierat 
mängden män som syns i reklamerna för att skapa någonting att jämföra kvinnornas närvaro 
med. Vi valde också att mäta i vilken utsträckning som kvinnor och män kan ses spela på 
spelkonsolerna i reklamen. Detta gjorde vi för att se om kvinnor i reklamerna får ta del av 
produkten eller om de blev konstruerade som ett “annat”, utifrån Shira Chess slutsatser om att 
tv-spelsreklam riktad mot kvinnor följer rådande stereotypiska bilder som visar att kvinnor inte 
har samma rättigheter till tv-spel som män har och David Gauntletts exempel på vilka roller 
kvinnor tillåts spela i reklam.  
 
I Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad så förklarar Esaiasson et 
al. att en styrka med den kvantitativa innehållsanalysen är att den är ett bra verktyg när man vill 
undersöka förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Man kan till 
exempel undersöka hur frekvent olika kategorier dyker upp i ett sammanhang eller hur stort 
utrymme de får.  48

 
 Det är det här vi gör med vår studie, vi vill genom de reklamfilmer vi valt ut se vilket utrymme 
de båda könen får i filmerna och hur ofta man ser de olika könen representerade i dem. Vi 
kommer inte att kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser av vår kvantitativa analys då 
det endast är en liten mängd reklamfilmer som är en del av innehållsanalysen, detta eftersom att 
vi har begränsat undersökningen till att undersöka lanseringsreklamen för varje konsol som 
någon gång har lanserats av de nu aktiva spelkonsoltillverkande företagen. 
 
4.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att ge oss ett perspektiv av hur representationen av 
kön har sett ut över tid. Vi kommer även att förstärka denna analys genom att använda oss av 
vissa kvalitativa inslag i analysen. Med tanke på de teorier som vi har lyft fram gällande den 
kvinnliga rollen i reklam, teknologiska språkstrukturer och inom tv-spelsbranschen så anser vi att 
det utöver den kvantitativa innehållsanalysen behövs vissa kvalitativa inslag för att analysera 
representationen av kvinnor i reklamfilmerna. 
  
Jan-Gunnar Sjölin skriver att det i bilder finns både ett uttryck och ett innehåll. Det ena kan inte 
finnas utan det andra. Innehåll måste komma till uttryck genom något och varje uttryck har ett 
innehåll. Dessa uttryck och innehåll kan tillsammans och var för sig vara mer eller mindre 

47 Fron, J., Fullerton, T., Morie, J., & Pearce, C. The Hegemony of Play, Proceedings, DiGRA: Situated Play, Tokyo, 
September 24-27, 2007, s. 1. 
48 Esaisson, Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Femte uppl. Wolters Kluwer Sverige, Stockholm, 2017, sid. 198 
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tillgängliga för människan.  Det är viktigt att veta att uttryck kan vara tillgängligt utan att 49

innehåll är det och tvärtom. Därmed ska vi också vara försiktiga för att inte tolka in uttryck för 
innehåll eller innehåll i uttryck som inte är där. Vi använder oss i vår innehållsanalys av de 
teorier som vi har gått igenom tidigare för hitta vanliga mönster i innehållet i reklamfilmerna. 
Forskare som Shira Chess, Sue Curry Jansen och David Gauntlett har undersökt stereotypa bilder 
och budskap tidigare och vi använde oss utav deras upptäckter och slutsatser när vi själva utförde 
de kvalitativa delarna av vår innehållsanalys. 
 
Denna analys sker genom att vi fokuserar på de olika sätt som spelandet skiljer sig åt mellan 
männen och kvinnorna i reklamen. Det ger oss även en möjlighet att lyfta fram aspekter som 
sticker ut i reklamerna sett ur ett genusperspektiv, men som annars inte skulle innefattas av vårt 
kvantitativa kodschema.  
 
Genom att genomföra kvalitativa analyser av innehållet kan vi se hur språket i reklamen lyfter 
fram skillnader mellan hur könen tillskrivs egenskaper utifrån aktiv/passiv, kultur/natur, 
huvud/hjärta och logos/patos, där män historiskt har getts den första av de listade egenskaperna 
och där kvinnor har setts som motpoler.  50

 
I en traditionell syn på tolkning av bilder finns det enligt Sjölin alltid ett innehåll för ett uttryck, 
inte flera. Detta är en syn som har kritiserats och som exempel i Att tolka bilder nämns att olika 
betraktare kan tolka innehållet för ett uttryck olika, att det också är beroende av tid och 
sammanhang.  Det finns alltså olika perspektiv i hur bilder ska tolkas. Vi säger inte att vi 51

fastslår vilket innehåll som är produkten av ett visst uttryck, men vi gör en tolkning utifrån 
tidigare teorier. Vi använder oss även av fokusgrupper där deltagarna berättar vilka intryck de 
fick av reklamfilmerna, därmed kommer innehållet av uttrycken att tolkas av flera personer och 
oavsett vad det faktiska innehållet skulle kunna tänkas vara så finns det en tolkning av vad det är 
för den person som tittar på bilden. Eftersom att vi undersöker hur budskapen i reklamfilmerna 
uppfattas av publiken blir detta en viktig del som kommer att kunna jämföras med hur vi har 
tolkat innehållet utifrån redan befintlig teori. 
 
Resultaten av vår innehållsanalys ligger till grund för diskussioner i fokusgrupperna. Vi har med 
utgångspunkt i innehållsanalysen skapat frågeteman och diskussionspunkter för fokusgrupperna. 
Innehållsanalysen har dessutom legat till grund för urvalet av reklamfilmerna visats i 

49 Sjölin, J. Att tolka bilder: Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i 
dag, Studentlitteratur, Lund, uppl. 2, 1998, s.25. 
50Jansen, Sue Curry, Critical Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. Rowman & 
Littlefield Publishers, Oxford, 2002, s.76. 
51 Sjölin, J. Att tolka bilder: Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i 
dag, Studentlitteratur, Lund, uppl. 2, 1998, s.50.. 
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fokusgrupperna. Resultaten från fokusgrupperna har tillsammans med resultaten från 
innehållsanalysen gett oss en bild av hur deltagarna uppfattar innehållet i reklamfilmerna, samt 
hur representationen av könen ser ut inom de spelkonsoltillverkande företagens marknadsföring. 
 
4.3 Fokusgrupper 
Vi valde att använda oss av fokusgrupper då metodens styrka ligger i att utforska hur människor 
tänker och talar om ett särskilt ämne,  vi ville undersöka reklamfilmernas påverkan på en tänkt 52

publik. 
 
Vi använde fokusgrupper för att undersöka reaktioner och tolkningar på det material som vi 
presenterade för deltagarna. Detta gjorde vi för att undersöka hur deltagarna uppfattade de 
utvalda företagens meddelanden och hur de upplevde att det påverkade dem. Deltagarna i 
fokusgrupperna hade delade erfarenheter med varandra baserat på könstillhörighet. Det vi 
undersökte var hur kvinnor och män som homogen grupp uppfattade innehållet i materialet som 
vi visade, vi ville ta del av deltagarnas delade erfarenheter vilket betyder att fokusgrupper passar 
bättre för den tänkta studien än exempelvis intervjuer.  Fokusgrupper kan ha en stärkande effekt 53

på deltagarna, så att de vågar lyfta sina åsikter. En annan fördel är att diskussionerna mellan 
deltagarna minskar den påverkan som en gruppledare eller intervjuare kan ha på resultatet.   54

 
Vi  använde oss av tre fokusgrupper med fyra till sex personer i vardera. Urvalet av 
fokusgrupperna baserades främst på deltagarnas könstillhörighet. En av grupperna bestod av 
enbart kvinnor och en av grupperna bestod av enbart män. Den tredje gruppen bestod av både 
kvinnor och män, detta eftersom att vi hoppades att diskussioner mellan könen skulle leda till 
ytterligare synpunkter än de som kom fram när det rådde homogenitet i könstillhörigheten inom 
de andra två grupperna. Deltagarna hade en homogenitet i och med att de är kvinnor som tillhör 
en spelmarknad eller män som tillhör samma marknad. Heterogenitet fås genom att deltagarna 
har olika ålder, yrke och utbildning etc.  
 
Undersökningen syftar till att undersöka hur spelkonsoltillverkarna kommunicerar till respektive 
kön och hur upplevelserna skiljer sig mellan dessa, därför är den viktigaste homogena 
egenskapen deltagarnas könstillhörighet. Vi valde att grupperna ska se ut så då det ska leda till 
bättre diskussioner.  
 

52 Ahrne, Göran, Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Uppl. 2:3. Liber AB Sverige, Stockholm 2015. 
Tryck: People Printing, Kina 2017. s.81. 
53 ibid. s.83. 
54 ibid. s.83. 
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De följande punkterna är kategorier som vi diskuterade med varandra innan vi började att 
rekrytera deltagare till våra fokusgrupper. Dessa gav oss en chans till att själva se hur vi skulle 
bygga upp arbetet omkring dem. 
  
Inkludering: 

● Män och kvinnor som kan ses som potentiella kunder av en spelkonsol. Det spelar inte 
någon roll om de brukar spela tv-spel eller inte då reklamerna som ska diskuteras ska ses 
som introducerande av en ny produkt. Vi vill se hur de talar till både de som brukar spela 
och de som vanligtvis inte spelar tv-spel. 

Homogenitet: 
● Genom att dela upp två av grupperna utifrån könstillhörighet får vi homogenitet i 

grupperna. Vi kommer dessutom att ha en fokusgrupp där vi blandar män och kvinnor. 
Heterogenitet: 

● Fås genom olika ålder, yrke, utbildning, spelintresse och tidigare upplevelser 
Antal grupper: 

● Tre stycken grupper, en med kvinnor, en med män och en med blandade deltagare. 
Antal deltagare: 

● Minst fyra personer i varje grupp. 
Tid: 

● Varje diskussion förväntas pågå i ungefär en timme till en och en halv timme, inklusive 
tiden det tar att visa reklamfilmerna för deltagarna. 

 
4.4 Reklamfilmerna 
Vi valde att fokusera vår undersökning på hur spelföretag marknadsför sig i rörlig bild. I dag är 
det oftast i rörlig bild som spelkonsoler visas upp för första gången, och även spelkonsoler från 
1980- och 1990-talet marknadsfördes i tv-reklam på sätt som visade upp konsolerna som 
någonting nytt och spännande. Under insamlandet av tidigare forskning till våran undersökning 
fann vi forskningsartikeln Cerebrum: Productivity, Gender, and Video Game Advertising, i den 
har författaren Shira Chess granskat hur reklam för  tv-spel i tryckt form vänder sig till män och 
kvinnor.  Hennes artikel visar på att det hade blivit vanligare med reklam för vissa spelkonsoler 55

i magasin med en kvinnlig målgrupp, men att det samtidigt skilde sig hur män och kvinnor 
visades upp i reklamerna. Det har släppts flera spelkonsoler sedan Shira Chess skrev sin 
forskningsartikel och även om tv-reklam och reklamfilmer på internet var vanligt redan då, så 
har det fått en ännu större roll i dag och nu släpps konsolernas lanseringsreklamfilmer över hela 
världen samtidigt genom flera olika hemsidor där rörlig bild kan strömmas eller lagras. 

55  Chess, Shira. A 36-24-36 Cerebrum: Productivity, Gender, and Video Game Advertising, Critical Studies in 
Media Communication, 28:3, 2011, 230-252, DOI: 10.1080/15295036.2010.515234 
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Kollar man närmare på reklamfilmerna upptäcker man också att det med tiden blir en stor 
förändringa över hur långa de är. Reklamerna i den tidigare livscykeln är från trettio sekunder 
långa till ungefär en minut. De nyare lanseringsreklamerna har oftare längder från tre minuter till 
över fem minuter. 
 
4.4.1 Urval av reklamfilmer 
Vi har valt ut en lanseringsreklam från varje stationär konsol som Nintendo, Sony och Microsoft 
har släppt. De krav vi hade på reklamerna vi valde ut var att de skulle ligga så nära maskinens 
lanseringsår som möjligt. Reklamerna måste också innehålla människor där vi klart och tydligt 
kan se vilket kön de tillhör, då vi vill analysera hur ofta kvinnor och män syns i reklamerna. Vi 
började med att lokalisera alla tänkbara reklamfilmer som kunde ingå i studien. I vissa fall var 
det direkt uppenbart vilken reklamfilm som vi skulle använda till vår innehållsanalys, men i 
andra fall fick vi använda en urvalsprocess. Några konsoler (ex. Nintendo Entertainment System 
och Playstation) hade flera reklamfilmer som släpptes ungefär samtidigt. Urvalsprocessen för att 
välja ut vilken av reklamfilmerna vi skulle använda oss av bestod i att undersöka framförallt två 
kriterier:  

1. Vilka reklamfilmer släpptes så nära lanseringen som möjligt. 
2. Finns det människor i reklamen. 

I vissa fall gick dessa två kategorier att applicera på flera reklamfilmer. Då valde vi att använda 
oss av den reklamfilm med tydligt fokus på människor och på lanseringen av själva konsolen. 
Som exempel fanns det för Playstation flera reklamer där människor kunde identifieras. Den 
reklamfilm som vi valde att analysera hade ett tydligt fokus på både lanseringen av en ny konsol 
och på människor, jämfört med övriga reklamfilmer som främst fokuserade på nya spel. 
 
4.4.2 Urval av reklamfilmer till fokusgrupperna 
Vi valde att visa två reklamfilmer från varje konsoltillverkare för fokusgrupperna. 
Reklamfilmerna valdes ut med syfte att visa hur reklamerna har förändrats över tid, skillnader 
som kan finnas mellan de olika spelkonsoltillverkarna, visa exempel på reklamer som innehåller 
inga, få, eller många kvinnor. Mängden män som fanns synliga eller som spelade i reklamerna 
hade inte någon stor påverkan på vårt urval då de förekom i högre grad än kvinnor i alla reklamer 
förutom en, men då förekom spelande kvinnor och män i lika stor utsträckning, samtidigt som 
det fanns tre män och fyra kvinnor som var synliga i reklamen. 
 
4.4.3 Problem och lösningar gällande reklamfilmerna 
Ett problem vi stötte på från start med reklamfilmerna var att själva skapandeprocessen för 
reklamerna ser annorlunda ut mellan dem. Vissa reklamer innehåller människor som spelar spel 
på konsolen i fråga, andra innehåller enbart människor som inte spelar på någon av konsolerna.  
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I reklamen för konsolen Wii U ser man en massa händer, där fick vi bestämma att vi inte kan 
avgöra könet genom hur händerna ser ut, vi fick helt enkelt fokusera på de människor man såg i 
deras helhet. 
 
Vi upptäckte också att det förekom reklamer som har massor av statister (sekundära karaktärer) i 
sig. Då fick vi ställa oss frågan om vi skulle ha med alla individer eller bara de som står i 
centrum i själva reklamerna, vi bestämde oss för det senare eftersom att det främst är genom 
dessa karaktärer som budskapen till konsumenterna sänds ut. 
 
För att karaktärerna ska räknas så ska de vara i klar fokus, vara mer än något som “inreder 
bakgrunden” och tillföra något till reklamfilmerna. Tar vi reklamen för Gamecube som exempel 
så valde vi att analysera människorna som är i kuberna och de som interagerar med dem då vi ser 
dem som “huvudkaraktärer” personerna som är omkring ser vi som statister och de är därmed 
inte med i vår analys. 
 
4.5 Insamling och sammanställning av material och information 
Vi valde ut reklamfilmer utifrån tidigare nämnda kriterier. Reklamfilmerna lokaliserade och 
samlade vi in från internetsidan Youtube. Sedan gjorde vi varsin innehållsanalys av 
reklamfilmerna och gjorde en jämförelse av våra resultat för att se om innehållet i vårt material 
skilde sig åt. 
 
I det stora hela kom vi fram till samma resultat, men i vissa reklamer skilde det sig åt i hur vi 
hade tolkat vilka karaktärer som faktiskt var sekundära eller primära. Tolkning om hur vi 
definierade att någon faktiskt spelade var också en variabel som kunde variera vid några 
tillfällen. 
 
Vid dessa fall så fick vi gemensamt lägga fram våra argument och diskutera fram en gemensam 
åsikt och lösning. Till exempel som i reklamen för Nintendo Switch så är det en kvinna på en 
flygplats som använder sig av konsolen, här fick vi diskutera om vi skulle ta med henne som en 
karaktär som faktiskt spelar eller ej. 
 
4.5.1 Tillvägagångssätt vid sammanställning av resultat 
Analysenheterna i studien är för få för att dra några säkra statistiska slutsatser, därför har 
sammanställningen främst fungerat för att ge en bild av hur många män och kvinnor som 
figurerar i reklamfilmerna, hur många av männen och kvinnorna som spelar i reklamfilmerna, 
inom vilka olika kategoriserade sammanhang personerna förekommer, samt vilken typ av spel de 
spelar. Vi analyserade dessutom och sammanställde på vilket sätt personerna spelade, vårt 
huvudfokus där var om vi kunde avgöra om personerna hade en aktiv eller passiv roll i sitt 
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spelande. Utöver den statistiska sammanställningen har vi dessutom skrivit ett kort stycke om 
varje konsols lanseringsreklam för att beskriva sådant som siffrorna inte kan visa, exempelvis där 
sammanhangen eller tiden som de är i bild skiljer sig åt på ett sådant sätt att det fyller en funktion 
att ha med i analysen. 
 
4.5.2 Det insamlade materialets relevans och kvalité 
Uppsatsens syfte var att undersöka representationen av män och kvinnor inom 
lanseringsreklamfilmer från tv-spelskonsoltillverkande företag och hur denna representation 
uppfattas av publiken.  
 
Vi har genom vår kvantitativa innehållsanalys kunnat få en överblick på hur konsoltillverkande 
företag använder sig av kvinnor och män i sina reklamfilmer genom att samla in ett antal av de 
reklamfilmer som ska fungera som spelkonsolernas första kontakt med potentiella konsumenter. 
Med hjälp av fokusgrupper fick vi en insyn om hur både kvinnor och män upplever 
reklamfilmerna, till exempel hur tilltalande de är. 
 
Det finns alltid en risk att tolka vilka karaktärer som är primära och sekundära på olika sätt. För 
att stärka vår reliabilitet i den kvantitativa innehållsanalysen gjorde vi först varsin analys av de 
reklamfilmer vi valt för att se om våra åsikter skilde sig åt, i de få fall vi inte var överens fick vi 
diskutera och argumentera för vad som stämde bäst. Reklamen för Gamecube hade ett tillfälle då 
vi var oense, där fanns en kvinna som var med väldigt kort tid, vi kom fram till att hon ändå var 
en del av budskapet och att hon var i fokus den tid som hon faktiskt syntes i reklamen 
. 
Den kvalitativa textanalysen vi gjorde av reklamerna hade som syfte att stärka vår förståelse av 
reklamernas budskap inför diskussionerna i fokusgrupperna. Den gav oss också viktiga insikter i 
olika representationer av män och kvinnor utöver deras blotta närvaro i reklamfilmerna. 
För att få andra människors perspektiv på innehållet i reklamerna behövde vi använda oss av 
fokusgrupper, som innehöll både killar och tjejer. 
 
Vi har använt oss av dessa tre metoder eftersom att de tillsammans bildar ett bra mätinstrument 
för att granska och analysera innehållet i reklamfilmerna på ett sådant sätt att vi kan svara på vårt 
syfte och våra frågeställningar. 
  

5 Resultat och analys 
5.1 Antalet personer som syns och spelar 
I sammanställningen av vår analys av reklamerna ser vi att antalet män är överrepresenterade i 
filmerna jämfört med antalet kvinnor. Kollar vi på de reklamerna vi valde ut under 90-talet från 
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Nintendo så är inte en enda kvinna med i dem, men ju längre fram vi kommer i tiden desto 
vanligare blir det att ha med kvinnor i marknadsföringen. Även om det blir jämnare 
representering av män och kvinnor med tiden i de reklamer vi har fokuserat på så syns männen 
oftare och kollar vi på hur många som faktiskt spelar tv-spel på konsolerna i reklamfilmerna så är 
det märkbart färre kvinnor. Spelande kvinnor förekommer enbart i tre av reklamerna. 
 
Det är överlag ganska ovanligt med spelande personer i de utvalda lanseringsreklamerna för de 
valda spelkonsolerna, med Nintendo som undantaget där spelande personer förekommer i alla 
reklamer utom en. De tre företagen har minst en lanseringsreklam där det förekommer en 
spelande person i någon form, även om det kan röra sig om några få sekunder, som i reklamen 
för Playstation 4. 
 
Det råder också en påtaglig skillnad på hur och vad kvinnorna och männen spelar i reklamerna 
eller hur de representeras. Detta är något vi tar upp i korta drag när vi beskriver reklamfilmerna 
var för sig senare i studien. 
 
Tabell 1 Antal män och kvinnor i reklamfilmerna 

 
Kommentar: Personerna ska vara tydligt synliga och de ska finnas ett fokus på människorna i 
reklamerna. I reklamen för Xbox har vi satt ett tak på “25 eller fler” då vi anser att det rör sig 
om så stora mängder män och kvinnor i reklamen att bägge könen får en stor representation och 
vi bedömer därför att det inte finns någon anledning att räkna ut exakt hur många män och 
kvinnor som finns i reklamen. 
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Tabell 2 Antal män och kvinnor som spelar i reklamerna 

 
Kommentar: De som spelar håller i en handkontroll och vi kan se att personen använder denna 
för att interagera med spelkonsolen. 
 
5.2 Hur och vad spelar personerna 
Vi har analyserat reklamfilmerna för att se hur personerna spelar och vilken typ av spel män 
respektive kvinnor spelar. De tydligaste mönstren vi såg i analysen var att männen oftare spelade 
action- och racingspel i reklamfilmerna. Vi upptäckte också att männen var aktiva och ensamma 
i sitt spelande i jämförelse med kvinnorna som ofta spelar tillsammans med familj och vänner på 
ett sätt som kan klassificeras som ett passivt spelande. Dessa iakttagelser stöds av tidigare 
forskning som Valerie Walkerdine har gjord där hon upptäckte att flickor spelade tystare och 
försiktigare än vad pojkar gjorde. Hon menade att tjejer får lära sig att spel inte är för dem , 56

dessa tendenser tycker vi oss se i denna analys då kvinnor och män tydligt spelar på olika sätt i 
det analyserade materialet. Figur 1 nedan visar vilka genrer män respektive kvinnor spelade i 
reklamfilmerna, figur 2 visar hur många män och kvinnor som spelade aktivt respektive passivt. 
 
 
 

56 Walkerdine, Valerie. Children, Gender, Video Games: Towards a Relational Approach to Multimedia. UK, 
Cardiff University, 2007, s. 101. 
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Figur 1 Spelgenrer som spelas av män och kvinnor i reklamerna 

 
Kommenar: Det finns många undergenrer inom tv-spel.  Vi har klassificerat spelen under någon 57

av de huvudgenrer som vanligen nämns vid mätningar av människors tv-spelsvanor och som 
dessutom fanns representerade i reklamfilmerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 Adams, Ernest. Fundamentals of Game Design 2 uppl. Berkeley, New Riders. 2013 s.70ff 
 

 



Så spelar kvinnor 26 

 
 
 
Figur 2 Aktivt och passivt spelande i de åtta reklamfilmer där spelande förekommer 

 
Kommentar: Männen spelade aktivt i åtta av totalt fjorton reklamfilmer, men i samtliga åtta 
reklamfilmer där spelande personer förekom. Kvinnor spelade aktivt i två av fallen. Vi har 
räknat förekomsten av aktiva och passiva spelare, inte hur varje spelande person spelar. Aktivt 
spelande personer sitter fokuserade vid spelet, spelet ska inte dela fokus med andra sysslor eller 
människor. Passivt spelande är de som har spelandet som en sekundär aktivitet vid sidan om 
exempelvis umgänge och hushållssysslor. 
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5.3 Analys av enskilda reklamfilmer 
5.3.1 Nintendo Entertainment System 
I denna reklam ser vi två pojkar som aktivt spelar flera av Nintendos tidigare spel. Om pojkarna 
är kompisar eller familj sägs inte rakt ut, intrycket som sänds ut är att det skulle kunna vara 
storebror och lillebror som har tv-spelande som en aktivitet att utföra tillsammans. Enligt vår 
teori och forskare såsom Valerie Walkerdine är denna synen av tv-spelande vanlig, redan från 
barnsben lär sig pojkar att spela tv-spel på ett visst sätt till exempel, högljutt, aktivt och 
maskulint skriver hon i boken Children, Gender, Video Games: Towards a Relational Approach 
to Multimedia.  58

 
5.3.2 Super Nintendo Entertainment System 
Den här reklamen påminner om den till Nintendos föregående konsol Nintendo Entertainment 
System, i denna är det sex stycken killar som spelar Super Mario World med entusiasm och full 
aktivitet. Reklamen avslutas med att en mörk manlig berättarröst säger “Now you’re playing 
with power. Super power”.  Monica Miller, Jessica Rauch och Tatyana Kaplan skriver i sin 
artikel Gender Differences in Movie Superheroes’ Roles, Appearances, and Violence att män 
inom film ofta ses som starka och kraftfulla.  Kollar vi närmare på hur reklamen avslutas så 59

betonas det just med vilken “kraft” man spelar med.  
 
5.3.3 Nintendo 64 
Med denna konsol klev Nintendo in i eran där spelkonsolerna började använda tredimensionell 
teknik, spelen till de tidigare konsolerna hade tvådimensionell grafik. Så i reklamen till Nintendo 
64 är det en tonårspojke som är inne i själva Mario-spelet. Detta tolkar vi som att de vill 
marknadsföra den nya teknologin med hjälp av att en kille gör saker tillsammans med Mario, för 
att lyfta fram en känsla av hur inne i spelen man blir med den nya tekniken. Han springer runt, 
hoppar och är aktiv, innesluten i tekniken och en del av dess värld. 
 
5.3.4 Gamecube 
I denna reklam är det inga människor som spelar spel, man har istället placerat ut flera kuber i 
flera oliker miljöer genom reklamen, dessa kuber symboliserar Gamecube-konsolen, i reklamen 
är det människor i kuberna eller människor som interagerar med dem.  
 

58  Walkerdine, Valerie. Children, Gender, Video Games: Towards a Relational Approach to Multimedia. UK, 
Cardiff University, 2007, s. 30-46 
59  Miller, Monica, Rauch, Jessica, Kaplan, Tatyana. Gender Differences in Movie Superheroes’ Roles, 
Appearances, and Violence. Ada a journal of gender new media & technology: nummer 10. 2012. 
http://adanewmedia.org/2016/10/issue10-miller-rauch-kaplan/ 
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Av de personer som är i själva kuberna så finns det inga kvinnor, det är bara män. Som tidigare 
sagt så representerar kuberna själva konsolen och den värld som erbjuds spelaren, kvinnorna 
utesluts från denna upplevelse och får istället spela roller som observatörer. Det är tydligt utifrån 
våra teorier att kvinnor utestängs ur den värld som kuberna representerar, vilket följer samma 
struktur som uppmärksammats och kritiserats av exempelvis Ludica group.  Denna observation 60

stämmer också in på reklamen för Nintendo 64 här ovan. Marknadskommunikation används ofta 
för att påminna potentiella kunder om minnen eller upplevelser, som vi redan konstaterat får 
kvinnorna inte vara en del av denna värld i reklamen för Gamecube.  61

 
5.3.5 Wii 
I denna lanseringsreklam är det en stor mängd kvinnor och män som spelar tv-spel, konsolen 
marknadsfördes som något familjärt så det är ofta stora grupper av kompisgäng eller släkt som 
spelar spelen i reklamen. 
 
Men i klippet är det två enskilda individer som sitter för sig själva och aktivt spelar actionspel, 
dessa två är killar. Detta kan tolkas som att den klassiska och ensamma spelaren ska vara en 
man. I trailern tolkade vi det som att det enbart var en tjej som spelade tv-spel aktivt, men hon 
har även sin pojkvän eller killkompis med sig som spelsällskap, så hon spelar inte ensam som de 
tidigare nämnda aktiva spelarna. 
 
Reklamen har också med ett stort tjejgäng som spelar spel tillsammans, men kollar man på hur 
de spelar så är spelandet väldigt passivt och mer en sällskaplig aktivitet mellan varandra, detta är 
också en stark kontrast mot de tidigare nämnda ensamma killarna. 
 
Valerie Walkerdine tar upp dessa skillnader i sin bok Children, Gender, Video Games: Towards 
a Relational Approach to Multimedia. I sin undersökning där hon jämför hur unga pojkar och 
flickor spelar tv-spel tar hon upp hur en forskare som var med under projektet upplevde 
besvikelse när hon såg hur tjejerna spelade jämfört med killarna. Hon tyckte att tjejerna spelade 
mer för att det var socialt, hon kände att flickornas fokus låg på att prata med varandra. Killarna 
hade spelat för att vinna och gjort själva spelandet till en tävling.   62

 

60 Fron, J., Fullerton, T., Morie, J., & Pearce, C. The Hegemony of Play, Proceedings, DiGRA: Situated Play, Tokyo, 
September 24-27, 2007, s. 1ff 
61 Fill, Chris. Marketing Communications: engagement, strategies and practice. 4 uppl. Pearson Education Limited, 
Essex. 2005. s.10 
62 Walkerdine, Valerie. Children, Gender, Video Games: Towards a Relational Approach to Multimedia. UK, 
Cardiff University, 2007, s. 50 
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5.3.6 Wii U 
Denna reklam börjar med att en pojke sitter med handkontrollen i handen och aktivt spelar ett 
Super Mario-spel, därefter visas konsolens tekniska egenskaper upp, ofta med hjälp av 
människohänder. Den andra individen som man ser spela ett spel är en tjej, så representativt är 
fördelningen av spelande kvinnor och män jämt fördelat. Men kollar vi på hur och vad de spelar 
så ser vi en skillnad, killen sitter som tidigare nämnt aktivt och spelar ett väletablerat spel inom 
spelvärlden. Tjejen spelar passivt ett golfspel med hjälp av rörelsekontroller innan  hon går 
vidare och spelar ett fit-träningsspel, av två spelande personer spelar kvinnan alltså ett spel där 
det tydligt syns i reklamen att målet med spelet är att hålla sig i form. Kvinnan ses dessutom 
använda spelkonsolen för att chatta med en kille i reklamfilmen, alltså används kvinnan för att 
visa hur spelkonsolen kan användas till andra saker än att spela spel med hjälp av kvinnan.  
 
5.3.7 Nintendo Switch 
Reklamerna för Nintendos senaste konsol fokuserar mycket på att man kan ta med den överallt 
och spela. I vår analys av reklamen som vi valde ut så ser vi att sättet kvinnor och män spelar på 
liknar varandra, de spelar aktivt, passivt, professionellt, i grupp och för sig själva, skillnaden här 
syns mer i hur personerna lyfts fram i reklamen. 
 
För det första är det en majoritet av män som både spelar och syns, när tjejerna spelar i sina 
kompisgäng så är killar inräknade i dem, men när männen spelar med sina vänner så består 
grupperna enbart av män som spelar med varandra. 
 
Vi ser också en kvinna som sitter och spelar på en flygplats, men hon och hennes spelande 
hamnar aldrig riktigt i fokus då en man kommer fram och visar vad han spelar och gör på sin 
konsol. 
 
I marknadsföringen av Nintendos reklamer under 2000-talet så kan vi se att publiken man vänder 
sig till är en äldre publik, under 90-talet använde man sig av unga pojkar för att marknadsföra 
sina produkter till den tilltänkta publiken. Under 2000-talet är de som är med i reklamerna oftast 
unga vuxna. Med tiden har det också blivit vanligare att tjejer är med i reklamerna, men enligt 
vår analys så är det ändå skillnad på hur och i vilken mängd kvinnor används.  
 
5.3.8 Playstation 
Inför lanseringen av deras första tv-spelskonsol producerade Sony ett antal reklamfilmer med 
olika teman, till exempel flera kortare reklamer med fokus på olika typer av spelgenrer. 
Reklamen som vi valde att analysera hade det tydligaste fokuset på spelkonsolen och det var 
även i denna reklam som människor hade en tydligare roll. 
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Tittaren blir direkt tilltalad av en man genom hela reklamfilmen som har ett meddelande om en 
ny “farlig” spelkonsol. Inga personer spelar i reklamen men totalt kan vi räkna sex män och två 
kvinnor. Genom reklamfilmen passerar mannen, som har en myndighetsroll eller representerar 
någon form av påhittad organisation, genom olika miljöer. De bägge kvinnorna spelar rollerna 
som mamma och dotter i en familj som också består av en pappa och en son. Dottern och sonen 
sitter på golvet och leker med varandra, pappan sitter i soffan och läser en tidning samtidigt som 
mamman lyfter upp hans fötter för att dammsuga. 
 
Här ser vi ett exempel på vad David Gauntlett menar är reproducering av könsstereotyper i 
reklamfilmer där kvinnan får spela rollen som en traditionell hemmafru.  Längre fram i 63

reklamen passerar mannen från den fiktiva myndigheten genom ett forskningslaboratorium där 
två män arbetar och en man ska undersökas, vilket kan kopplas till Sue Curry Jansens studier av 
kommunikation som visar att männen kopplas ihop med värden och ord inom teknologi och 
vetenskap.  Det är män som arbetar med vetenskap i ett laboratorium och det är en man som ska 64

utsättas för vad som i reklamen påstås vara en ny farlig teknologisk produkt. 
 
5.3.9 Playstation 2 
I denna reklam är det en man som är huvudrollen, han befinner sig i en mycket speciell miljö. 
Fokuset i denna reklam ligger mycket på just konstiga saker som sker runt omkring honom, den 
slutar med att en anka i en människokropp säger “welcome to the third place” och sen dyker 
Playstation 2:s logga upp med samma citat efter sig. Vi tolkar det som att i denna reklam 
fokuserar man inte på vilka som spelar eller ska spela på konsolen, här vill man istället visa att 
den nya konsolen är något nytt och unikt.  
 
5.3.10 Playstation 3 
I den reklam vi kollat på gällande Playstation 3 så är det en ung pojke som gör sig i ordning och 
lämnar sitt hus för att tillslut hamna på ett tak där han får ögonkontakt med en annan man som 
fokuset också hamnar på en liten stund. Sedan kollar de upp i himlen och ser något fara över dem 
och texten “The wait is over” dyker upp för att sedan avslöja Playstation 3 logotypen. 
 
Andra karaktärer utöver de två tidigare nämnda i reklam hamnar aldrig i fokus eller blir en del av 
berättandet, så intrycket man lämnas med är att pojken har väntat och väntat på sin nya konsol 
och äntligen får han möjligheten att spela på den. 
 

63 Gauntlett, David. Media, Gender and Identity: An introduction. 2 uppl. Routledge, Oxon. 2008. s.59 
64 Jansen, Sue Curry, Critical Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. Rowman & 
Littlefield Publishers, Oxford, 2002, s.73. 
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5.3.11 Playstation 4 
I denna reklam är det stor fokus på vilka spel som spelarna kommer att få ta del av. I dag är 
Playstation 4s slogan “Playstation, for the players”, de marknadsför sig alltså som konsolen som 
är gjord för de som spelar tv-spel. I reklamen så ser vi två personer ta del av konsolen, den ena 
tittar aktivt på medan den andra är helt inne i sitt spelande, båda två är män. Så med en slogan 
som så talande som de har och en launch video där det bara är män som spelar kan det tolkas 
som att de som spelar tv-spel är män. 
 
5.3.12 Xbox 
Denna reklam börjar med en sovande ordningsvakt, på skärmarna bakom honom dyker en annan 
man upp och berättar om något nytt som ska komma. Det nya är konsolen Xbox som är en helt 
ny konsol från ett nytt företag på tv-spelsmarknaden. De förmedlar det nya som något att se fram 
emot, detta sker på ett stereotypiskt grabbigt sätt i en språkstrukturellt manlig miljö fylld av 
teknologi med övervakningsskärmar i ett grått mörkt rum . I den här reklamen figurerar inga 65

kvinnor, men inte heller någon spelkonsol eller några som spelar, det är en ordningsvakt och en 
mystisk person som annonserar en ny produkt. Jämfört med reklamer där kvinnor spelar en större 
och mer aktiv roll, finner vi här inte några tecken på känslor, natur eller någonting annat som Sue 
Curry Jansen menar historiskt har förknippats med kvinnliga värden.  66

 
5.3.13 Xbox 360 
Reklamens innehåller en stor mängd karaktärer, det är det fullt med flickor och pojkar som 
springer runt i en stad och har ett jättestort vattenballongskrig. I denna reklam syns det inga 
“spelare” eller konsoler, bara glada barn och statister som får flytta på sig på grund av barnens 
lekande. 
 
Xbox 360 som spelkonsol skulle föra samman spelare och skapa bra möjligheter för människor 
att möta varandra i spel över internet. Även om det inte är några som spelar i reklam så kan man 
koppla det stora vattenballongkriget till den stora samling spelare som “leker” och tävlar med 
varandra online. Här fann både män och kvinnor representerade i ett stort antal, men det fanns 
ingen människa som fick agera huvudroll i reklamen och vi fann inga tydliga budskap mot något 
kön i vår analys av reklamen. 
 

65Jansen, Sue Curry, Critical Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. Rowman & 
Littlefield Publishers, Oxford, 2002, s.71. 
66Jansen, Sue Curry, Critical Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. Rowman & 
Littlefield Publishers, Oxford, 2002, s.76. 

 



Så spelar kvinnor 32 

5.3.14 Xbox One 
Denna reklam visar med hjälp av specialeffekter och skådespelare hur konsolen kan vara en del 
av vardagen, spelkaraktärer och filmkaraktärer dyker upp i människors vardag, till exmpel på 
jobbet eller ute på ett fik. I reklamen är fler män i fokus än kvinnor, de två som använder 
konsolen för att aktivt spela spel är två män. Den enda kvinnan som hamnar i fokus under 
reklamfilmen använder också konsolen, men då för att se på film och inte spela tv-spel. 
 
5.4 Analys av fokusgrupper 
5.4.1 Målgrupp och tidigare erfarenheters betydelse 
En åsikt som framfördes genomgående i de tre fokusgrupperna var den att ju tydligare fokuset 
var på människorna som spelar i reklamfilmerna, desto större betydelse fick fördelningen av kön 
i dem. Teorier om marknadskommunikation säger att reklam används för att påminna åskådare 
om tidigare upplevelser och egna behov, någonting som reklamerna för Super Nintendo, 
Nintendo Switch och Xbox One har ett tydligt fokus på. Representationen och presentationen av 
kön fick en större betydelse i dessa reklamfilmer. En av deltagarna formulerade denna tanke 
såhär:  

“Och sen är ju det här inte den målgruppen heller. Det här är ju skådespelare, så då tror 
jag att det gör att det spelar ännu mindre roll. I Nintendo(Switch)-reklamen så var det ju 
ändå tjejer som spelar, killar som spelar. Men här spelade de en roll. Han spelade en vakt 
och han spelade någon form av superskurk eller något, jag vet inte. ” 
 

Denna åsikt framfördes efter en reklam som hade ett stort fokus på människor, där två män är de 
enda som syns i reklamen som framför ett budskap om någonting nytt och spännande som är på 
väg. Efter reklamfilmerna där det huvudsakliga fokuset låg på skådespeleri, som i fallet med 
Xbox och Playstation, uttryckte deltagarna färre åsikter som talade för att de fått en negativ bild 
av reklamfilmerna på grund av könsrepresentationen. Detta gällde även för Playstation 4, där 
fokuset låg på att visa upp spelen. I reklamfilmen för Playstation 4 finns även en kort scen med 
två killar, något som flera deltagare uppmärksammade, men som inte gjorde ett stort avtryck på 
deras bild av reklamfilmen. 

“Ja, för jag tror att tar man bort det, så är det här en reklam som inte har någon målgrupp, 
utan det är ju bara spelen. Som det inriktas på och de gjorde ju det liksom jävligt snyggt 
och flikade in med att det var PS4. Sen tänkte jag inte så mycket, jag såg att det var 
någon kvinnlig karaktär här och där och tänkte lite på det. Men då jag spelar så otroligt 
lite tv-spel och har så dålig koll så har jag tagit förgivet att det är mest manliga 
karaktärer.” 
 

Reaktionerna från deltagarna i fokusgrupperna visar att de ofta använder sina egna upplevelser 
när de diskuterar innehållet i reklamfilmerna. De reklamfilmer som har stort fokus på att visa upp 
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en målgrupp var lättare att känna igen sig i, eller distansera sig ifrån, beroende på tidigare 
upplevelser. Enligt receptionsteorin har publiken ofta tidigare kulturella eller sociala erfarenheter 
som påverkar tar till sig från budskapet. De reklamfilmer som försökte dra nytta av dessa tidigare 
upplevelser krävde alltså någon form av igenkännelse för att deltagarna skulle ta till sig 
budskapet. Om de inte kände igen sig i de som spelade så kände de sig inte träffade. Om fokuset 
låg på något annat, så tyckte de inte att könsrepresentationen fick en lika stor roll. Däremot fick 
andra faktorer en större betydelse, exempelvis om de sedan tidigare var intresserade av tv-spel 
eller kunde förstå interna skämt. Men det fanns åtminstone ett tillfälle då Playstation 4-reklamen, 
som fokuserade på spel, även skickade ut ett negativt budskap till en av deltagarna som var 
spelintresserade. 

“Mycket fokus på spel, och jag har spelat eller sett eller hört om ganska många av dem. 
Och i Många av de spelen så finns det många kvinnliga karaktärer med, men jag såg 
nästan inga av dem.” 
 

Det framfördes kritik mot hur få kvinnor som figurerade i samtliga reklamfilmer som visades 
upp för deltagarna. Men också att kritiken var betydligt kraftigare mot de reklamfilmer som hade 
ett större fokus på de personer som ska spela på spelkonsolerna när deltagarna tyckte att de 
misslyckades med att representera både män och kvinnor. När reklamerna som misslyckades 
med samma sak hade ett annat fokus, så kunde deltagarna fortfarande reagera på det, men när vi 
frågade dem frågor om hur de tog till sig reklamen, så spelade könsrepresentationen inte en lika 
stor roll i dessa reklamfilmer. Under fokusgruppernas diskussioner ser vi tendenser att 
marknadskommunikationen får en starkare effekt på de som redan är insatta i ämnet, men att den 
även har positiva effekter på de som inte har någon erfarenhet av tv-spel sedan tidigare. På dessa 
deltagare fick däremot den kvinnliga representationen en större effekt om reklamerna hade en 
tydlig målgrupp. 
 
5.4.2 Könsrepresentationen över tid 
Vi visade upp tre reklamfilmer som sändes under 1990-talet och början av 2000-talet och tre 
reklamfilmer som sändes efter 2010 för deltagarna i fokusgrupperna. Dessa reklamfilmer passade 
både ur synpunkt att de representerade både de reklamfilmer som vi genom vår innehållsanalys 
lyfte fram som de där kvinnor fick minst plats, samt de där kvinnor fick ta en del plats. Det gav 
oss också ett tillfälle att ge fokusgrupperna en möjlighet att diskutera förändringar som har skett 
över tid i spelkonsoltillverkarnas reklamfilmer. 
 
En åsikt som ofta återkom i de tre fokusgrupperna var den att reklamerna för spelkonsolerna på 
nittiotalet inte alls riktade sig mot kvinnor som spelade spel. Detta trodde de flesta berodde på att 
spelande sågs som en typiskt “grabbig” aktivitet på den tiden och att det inte skulle vara lönsamt 
att marknadsföra spelkonsoler mot kvinnor. En av deltagarna i fokusgruppen som bestod av bara 
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män menade att det var så det såg ut på nittiotalet, när gruppen diskuterade reklamfilmen för 
Super Nintendo. 

“På den här tiden så var det ju att; tjejer spelar inte spel, liksom” 
Även fokusgruppen med kvinnor trodde att det berodde på att det var så marknaden såg ut på 
1990-talet. 

“På den här tiden hade de kört den här reklamen med enbart tjejer, det hade dem ju 
torskat big time på, för det är ingen som skulle ha köpt, varken killar eller tjejer kanske”. 

 
Både Shira Chess och David Gauntlett menar att reklam, och då även spelreklam, visar upp 
stereotypa bilder av kvinnor. Men också att reklamen ofta tar lång tid på sig att förändra bilden 
av kön som ges.  67

 
Men det fanns också en deltagare i fokusgruppen med kvinnor som lyfte fram sitt eget intresse 
för spelande och hur hon uppfattade reklamerna under sin uppväxt. Hennes åsikt ger en 
kontrasterande bild på vilka som spelade tv-spel under 1990-talet, enligt flera av de andra 
deltagarna i fokusgrupperna. 

“För mig när jag var liten, då var det ju i den här kontexten som jag köpte tv-spel och 
önskade mig tv-spel. Det var alltid en besvikelse då förr i tiden när man såg såna här 
reklamer; varför finns det inte en enda tjej eller varför finns det bara en tjej och 75 killar 
liksom. Och att då var det lätt att känna sig som att, man var dålig på spel, eller att; ja jag 
är sämre. Det var alltid såhär; måste hävda mig framför alla andra killar. Jag kan också 
och jag vet saker liksom.” 
 

Som vi tidigare skrev i detta analyskapitel så skriver Valerie Walkerdine att pojkarna som 
spelade i hennes studie gjorde spelandet till en tävling.  Det är något vi kan dra en koppling till 68

när kvinnan i vår studie säger att hon som ung upplevde att hon behövde hävda sig och visa att 
hon visste saker om tv-spel. 
 
I de tre reklamfilmerna som lanserades under 1990-talet och början av 2000-talet ansåg de flesta 
deltagarna att könsrepresentationen inte var bra. Men reklamerna för Xbox och Playstation togs 
ändå emot bättre, på grund av att de inte lika tydligt visade vilken målgrupp som de riktade sig 
till. Jämfört med de sex killarna som spelade i reklamen för Super Nintendo. 
 
Åsikterna som lyftes fram av många deltagare efter reklamerna till de tidigare spelkonsolerna 
stämmer väl överens med vår innehållsanalys och vi kan även relatera till David Gauntlett som 

67  Gauntlett, David. Media, Gender and Identity: An introduction. 2 uppl. Routledge, Oxon. 2008. s.60 
68  Walkerdine, Valerie. Children, Gender, Video Games: Towards a Relational Approach to Multimedia. UK, 
Cardiff University, 2007, s. 50 
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lyfter som vi tidigare nämnt fram att reklam historiskt har reproducerat stereotypa könsbilder. 
Hemmafruar var länge vanliga inom reklambudskap,  i fallet Playstation diskuterade 69

fokusgrupperna om det rörde sig om en parodi av traditionella könsroller eller inte, men flera 
deltagare ansåg att det var en tråkig bild av kvinnan som användes i reklamen. 

“Men det var ju så klart, tråkigt att kvinnan var tvungen att dammsuga. Lite onödigt, men 
det var väldigt stereotypt och dem är ju inte de enda som visat en stereotyp framställning 
av kvinnan...” 
 

Deltagarna tittade också på reklamfilmer för Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch. 
Åsikterna var splittrade kring vilken reklam som bäst tilltalade varje person, men den generella 
åsikten var att reklamen för Nintendo Switch var den som gjorde det bästa jobbet att representera 
kvinnor. Det var även den reklam med flest kvinnliga personer synliga av de som vi hade valt ut. 
Playstation 4 visade inte några kvinnor, men den hade ett mycket större fokus på spel, vilket 
saknades i de äldre reklamerna. Xbox One hade liksom Nintendo Switch fokus på både 
människor och spel, men här fanns bara en kvinna närvarande. Hon tilläts aldrig heller spela på 
konsolen, något som uppmärksammades av deltagare i samtliga fokusgrupper. Bland annat 
uttryckte en av männen i den könsblandade fokusgruppen sin åsikt kring intrycket han fick av 
reklamen. 

“Det var en väldigt medryckande reklam tycker jag; mycket på grund av låten tycker jag 
också. Påkostad och cool med den där roboten som kom in och krossade fönstret och så 
där. Men den var väldigt stereotypisk igen tycker jag. Fotbollsmatch, det känns väldigt 
grabbigt. Och den enda gången som tjejen var med; kolla vad fint och cleant det är, jag 
kan styra den här med min handrörelse. Man fick aldrig se henne spela eller något sånt 
där.” 

I citatet nämner deltagaren en aktiv man som gick på fotboll. Reklamen fick även kritik av andra 
deltagare för att den enda kvinnan som var med inte fick spela, och för att hon hade en passiv roll 
i reklamen. 

“Hon är ju väldigt passiv liksom. Han från början är en vit man som ser ut att vara chef 
där. Hans anställda springer iväg och.... Sen kommer nästa kille som är på fotbollsmatch 
och står i publiken.” 

En bild som stämmer överens med den som Sue Curry Jansen lyfter fram i Critical 
Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. Hon menar att det inom 
teknologiska branscher historiskt har funnits ett mönster av att sammankoppla män med 
teknologi och produktion.  Det finns även en historia av att tillskriva män aktiva egenskaper och 70

69 Gauntlett, David. Media, Gender and Identity: An introduction. 2 uppl. Routledge, Oxon. 2008. s.59 
70Jansen, Sue Curry, Critical Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. Rowman & 
Littlefield Publishers, Oxford, 2002, s.73 
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kvinnor som passiva. Något som en av deltagarna alltså reagerade på när vi visade reklamen för 
Xbox One.  71

 
Vi hörde mer positiva åsikter och intryck efter reklamfilmerna för de tre moderna konsolerna. Vi 
kan hitta flera anledningar till att deltagarna generellt sett fick ett bättre intryck av de reklamerna 
och det verkar till viss del bero på att de var bättre på att tilltala bägge könen. Reklamen för 
Playstation 4 fick mycket positivt för att den la stor fokus på spel och inte vilka som spelade 
spelen, grupperna fick känslan av att den inte tilltalade ett specifikt kön utan mer de som redan är 
intresserade av tv-spel. 
 
Både Xbox One och Nintendo Switch hade större på fokus på människor som spelade spelen, 
Nintendo hade där använt sig mer av spelande kvinnor i reklamen vilket de flesta tyckte var nytt 
och tilltalande. Xbox One hade med en kvinna, men de fick mycket kritik för hur 
representerades. När man la stor fokus på skådespelarna som spelade spelen var det många av 
personerna i fokusgrupperna som kände att företagen visade upp deras målgrupper genom att 
använda skådespelare. Efter att sett reklamen för Super Nintendo tyckte en klar majoritet av 
personerna att Nintendos målgrupp för konsolen var unga pojkar då det var de personerna som 
visades i reklamen. När vi visade reklamen för Nintendo Switch tyckte de att målgruppen för den 
konsolen bestod av unga vuxna och att den tilltalade båda könen, kanske det ena mer än det 
andra. Men i reklamen så var det just unga vuxna från båda kön som spelade spelen. 
En annan del i de nyare reklamerna som tilltalade personerna var produktionsvärdet. De nya 
reklamerna är längre, har musik i sig och är klart mer påkostade än de från 1990-talet och tidigt 
2000-tal. 

“Men jag tycker ändå att den här reklamen träffade bättre än vad den förra gjorde, med 
tanke på målgrupp och så. Sen tyckte jag att man rycktes med väldigt lätt i hela reklamen, 
det kanske var den glada musiken som gjorde det. Men den var lätt att kolla på tycker 
jag.”  

Berättade en efter att ha reklamen för Nintendo Switch och jämförde den med just reklamen för 
Super Nintendo. 
 
5.4.3 Könsrepresentationens påverkan på deltagarna 
Vi såg även en del skillnader och likheter mellan de resonemang som fördes i fokusgrupperna 
baserat på hur könsuppdelningen såg ut. Alla fokusgrupper hade fått samma 
förhandsinformation; att vi skulle visa reklam för spelkonsoler och sen prata om deras intryck 
efter varje reklam, och att vår studie undersökte hur könen representeras i reklamfilmerna. 
Fokusgrupperna visste alltså om att det fanns ett genusperspektiv i studien och vi ställde under 

71Jansen, Sue Curry, Critical Communication Theory, Power, Media, Gender and Technology. Rowman & 
Littlefield Publishers, Oxford, 2002, s.76 
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fokusgruppernas gång även vissa frågor direkt kopplade till genus, även om vi främst ställde 
frågor som rörde deltagarnas personliga upplevelser och iakttagelser. Fokusgruppen som bestod 
av enbart kvinnor hade ett betydligt större fokus på hur kvinnorna representerades i 
reklamfilmerna eller på i vilken utsträckning reklamerna innehöll en grabbig ton eller inte, i de 
reklamer där det bara var killar som spelade märktes det att kvinnorna inte kände intresse för att 
köpa konsolen om man inte redan hade ett spelintresse, reklamen för Super Nintendo tilltalade 
till exempel bara de tjejer som hade spelat tv-spel som barn, men de kände sig ändå dåligt 
representerade i reklamen Det här är som Denis McQuail skriver i sin bok McQuail’s Mass 
Communication Theory om receptionsteorin, att ens tidigare kunskaper och erfarenheter spelar 
stor roll hur människor tar åt sig av ny  information.  72

 
Den enda grupp som påpekade bristen av kvinnliga karaktärer i den reklam som la mycket fokus 
på att visa videor från spel och lite på dem som spelade var gruppen som endast bestod av tjejer. 
De började också snabbt skratta och driva om att de är vana att se översexualiserade kvinnor i 
spel. Som Teresa Lynch et al. skriver i  Sexy, Strong, and Secondary: A Content Analysis of 
Female Characters in Video Games Across 31 Years så är det vanligt att kvinnor i tv-spel blir 
sexualiserade och speciellt i början av mediets livscykel.  Att tjejgruppen har levt under de åren 73

och påpekar att de upplever många kvinnliga karaktärer på detta sätt går att knyta till 
receptionsteorin, som vi skrev tidigare spelar ens tidigare upplevelser stor roll i hur man tar till 
och tolkar ny information.  
 
Fokusgruppen som innehöll enbart män diskuterade i större utsträckning hur reklamerna lockade 
dem själva till att köpa de olika konsolerna, de delade många skratt och uppskattade ofta att titta 
på reklamerna som underhållning. De tänkte sällan på hur män och kvinnor representeras i 
reklamerna om de inte tillfrågades, förutom om hur kvinnan i Xbox One-reklamen användes. Där 
började de att självmant diskutera hur det kunde påverka potentiella kvinnliga köpare. Med detta 
exempel såg vi tydligt att det påverkade tittarna hur företag använder sig av könsrepresentation i 
reklamer. Men när vi kollar mellan våra olika fokusgrupper så märks det skillnader i vilka saker 
som påverkar vem och hur, då man kommer in med olika förväntningar av reklamerna. 
 
Kollar vi på fokusgruppen som innehöll både män och kvinnor så höll de sig mer sakliga och 
aktiverade inte varandra på samma sätt som de bägge fokusgrupperna där könen bestod av enbart 
män eller kvinnor. Skillnaden i den här gruppen var att de hade ett större fokus på sitt egna 
perspektiv.  

72 McQuail, Denis. McQuail’s Mass Communication Theory. 6 uppl. London: SAGE Publications Ltd, 2012, s. 407 
73  Lynch, Teresa, Tompkins,  Jessica E., van Driel, Irene I., Fritz, Niki. Sexy, Strong, and Secondary: A Content 
Analysis of Female Characters in VideoGames across 31 Years. Bloomington, Indiana University, 2016. s. 574-575. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcom.12237/epdf 
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Någon kände sig tilltalad av en reklam som visade att folk i ens egna ålder spelade spelen, han 
kände sig då som en del av målgruppen, för en annan var det viktigt att jämföra grafik och 
prestanda mellan konsolerna och för den tredje så handlade det mer om vanan på vilken konsol 
han tidigare spelat på. 
 
En av de röda trådarna vi ser genom grupperna är att det spelar roll vad man har för inställning 
till tv-spel sen innan, de som har spelat tv-spel tidigare i sina liv finner reklamerna mer 
tilltalande och intressanta även om de kan tycka att det behövs mer fokus på jämställdhet i dem, 
speciellt de kvinnor vi har haft med i fokusgruppen. 
 
Alla män vi pratade med har eller har haft en tv-spelskonsol och ett spelintresse, så för dem var 
det generellt mer fokus på hur konsolen tilltalade dem, än hur männen eller kvinnorna användes i 
reklamerna. 
 

6. Diskussion 
6.1 Slutsatser 
Med vår undersökning så har vi inga generaliserande ambitioner, antalet reklamer vi har tittat på 
är för få för att säga “så här ser det ut”, men det ger oss en bild av hur de konsoltillverkande 
företagen representerar de båda könen i deras reklamfilmer.  
 
Den bild vi har fått fram i vår studie är att det i reklamfilmerna som vi har analyserat 
förekommer färre kvinnor än män i nästan samtliga fall och att de allt oftare ställs i passiva roller 
till skillnad från deras manliga kollegor. 
 
Vi använde oss av fokusgrupper för att få en uppfattning av hur olika personer tilltalades av 
reklamerna eller vad deras tankar och åsikter om dem var. Syftet med fokusgrupperna var främst 
att besvara frågeställningen “hur påverkar representationen av könen i reklamfilmerna potentiella 
konsumenter?”. Vår analys av fokusgruppernas diskussioner visade att det inom alla grupper 
fanns deltagare som uppmärksammade kvinnornas representation som ett problem. Hur stor 
påverkan representationen har verkar däremot styras utifrån om reklamen riktar sig mot en tydlig 
målgrupp. Genom att dela in fokusgrupperna som vi gjorde tror vi att vi fick en tydligare bild av 
hur de båda könen upplever materialet och att dessa diskussioner kunde förstärkas genom att 
deltagare av olika kön också fick möjligheten att diskutera materialet med varandra. Vad vi 
menar är att vi kunde upptäcka liknande eller varierande diskussionsämnen i grupperna lättare 
när de inte var ihopsatta på samma vis. Som exempel reagerade alla grupper på att kvinnan i 
Xbox One-reklamen fick se på film i stället för att spela spel, men den enda grupp som på egen 

 



Så spelar kvinnor 39 

hand reagerade på bristen av kvinnliga karaktärer i reklamen för Playstation 4 var fokusgruppen 
som bestod av enbart kvinnor.  
 
Fokusgrupperna hade även som syfte att tillsammans med innehållsanalysen besvara 
frågeställningarna “hur ser representationen av könen i reklamfilmerna ut?” och “hur har denna 
representation förändrats över tid?”. Vad gäller den första frågeställningen så visade den 
kvantitativa innehållsanalysen att det inom de analyserade reklamfilmerna nästan alltid fanns fler 
män än kvinnor. När spelande människor förekom i reklamerna så var det betydligt vanligare att 
män spelade, spelande kvinnor förekom bara i ett fåtal av de analyserade reklamfilmerna. Den 
kvalitativa innehållsanalysen visade också att kvinnorna i reklamerna porträtterades som passiva 
och männen som aktiva i sitt spelande. Fokusgruppernas diskussioner stärkte våra iakttagelser 
från innehållsanalysen. 
 
Både innehållsanalysen, såväl kvantitativ som kvalitativ, och fokusgrupperna visade att det i 
många avseenden skett en positiv förändring gällande kvinnornas representation i 
lanseringsreklamerna för spelkonsoler. Men det förekom i samtliga fokusgrupper kritik mot de 
moderna reklamfilmerna. Denna kritik tog sin form i att det dels fortfarande förekom 
förhållandes vis få kvinnor i reklamfilmerna, dels att de fortfarande inte hade en lika aktiv roll 
och dels att några deltagare upplevde att kvinnorna inte fick en lika naturlig roll, utan som en 
deltagare uttryckte det:  

“Jag fick lite känslan av att dem är så nöjda med det här, för dem känner såhär; yes, vi 
har fått in mångfalden.” 

 
Vi anser att vår metod har varit rätt utvald i förhållande till vårt syfte då vi ville se hur 
representationen av det manliga och kvinnliga könet såg ut i reklamerna och vi ville även få en 
uppfattning om hur mottagare tolkade dessa.  
 
Om vi från resultaten av vår studie ska svara på vårt syfte så kan vi utifrån vår innehållsanalys se 
att kvinnor i tv-spelsreklamer är underrepresenterade i de reklamfilmer som vi har analyserat. 
Fokusgrupperna har också visat att deltagarna har reagerat på hur kvinnorna representeras i de 
reklamerna. I fokusgruppen med enbart män togs reklamerna emot bättre än av den fokusgrupp 
som bestod av enbart kvinnor, och i de tre grupperna så trodde deltagarna att reklamerna som de 
tittade på skulle vara mer tilltalande för män som konsumenter. 
 
6.2 Slutdiskussion 
Vi valde att dela upp två av våra tre fokusgrupper utifrån om de var män eller kvinnor. Att 
använda denna uppdelning tillsammans med en könsblandad grupp tycker vi var intressant, det 
gav oss en möjlighet att jämföra om det skulle finnas några skillnader i hur och om vad 
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grupperna diskuterade. Det fanns vissa skillnader i hur deltagarna pratade med varandra, men i 
det stora hela uppmärksammade dem samma saker i reklamerna. Genom grupperna fick vi en 
bild av hur en människas tidigare erfarenheter och andra faktorer i mediekommunikation 
påverkar hur vi tar emot budskap på olika vis. Skulle man vilja utveckla vår studie så skulle man 
kunna använda sig fler eller större fokusgrupper för att se om vilka andra mottaganden från 
deltagarna som skulle komma fram.  
 
Skulle man vilja ta vår studie ytterligare vidare så skulle man bland annat kunna analysera en 
större mängd reklamer från de företag vi har tittat på, eller lägga till ytterligare fler 
analysenheter. Det skulle kunna vara handhållna konsoler eller ytterligare spelkonsoltillverkande 
företag som inte finns kvar i dag, därmed göra en större kvantitativ innehållsanalys som skulle ha 
generaliserande ambitioner. 
 
Man skulle också kunna göra en ännu djupare kvalitativ textanalys av de reklamer vi valt ut 
(eller andra) i stället för att göra en kombination av en kvantitativ innehållsanalys och en 
kvalitativ textanalys. 
 
Vi uppmuntrar andra till att göra liknande forskning då vi anser att det inte finns många aspekter 
att analysera inom just detta ämne, vi hittade mycket forskning som vinklades mot det fiktiva 
våldet i mediet. Vi tycker att det finns annat än just den sidan att upplysa då det är ett medie som 
används och tilltalar många, men i att belysa hur mediet ser ut kan det kanske bli ännu fler som 
underhålls av det.  
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Bilagor 
Analyserade reklamfilmer 
Nintendo Entertainment System 
https://www.youtube.com/watch?v=l6pW2IYOivA 
 
Super Nintendo Entertainment System 
https://www.youtube.com/watch?v=tRdO8bHDaMc 
 
Nintendo 64 
https://www.youtube.com/watch?v=XYqmxQNKg38 
 
Gamecube 
https://www.youtube.com/watch?v=kIgpuGw168k 
 
Wii 
https://www.youtube.com/watch?v=73yDRm8KaWY 
 
Wii U 
https://www.youtube.com/watch?v=4e3qaPg_keg 
 
Nintendo Switch 
https://www.youtube.com/watch?v=f5uik5fgIaI 
 
Playstation 
https://www.youtube.com/watch?v=6Z45J_D9v3I 
 
Playstation 2 
https://www.youtube.com/watch?v=h28Kbdfmvbk 
 
Playstation 3 
https://www.youtube.com/watch?v=05KfzgyH6JA 
 
Playstation 4 
https://www.youtube.com/watch?v=Jw8HCFZkBds 
 
Xbox 
https://www.youtube.com/watch?v=FF9K_GcgMo0 
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https://www.youtube.com/watch?v=tRdO8bHDaMc
https://www.youtube.com/watch?v=XYqmxQNKg38
https://www.youtube.com/watch?v=kIgpuGw168k
https://www.youtube.com/watch?v=73yDRm8KaWY
https://www.youtube.com/watch?v=4e3qaPg_keg
https://www.youtube.com/watch?v=f5uik5fgIaI
https://www.youtube.com/watch?v=h28Kbdfmvbk
https://www.youtube.com/watch?v=05KfzgyH6JA
https://www.youtube.com/watch?v=Jw8HCFZkBds
https://www.youtube.com/watch?v=FF9K_GcgMo0
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Xbox 360 
https://www.youtube.com/watch?v=VsrB0jep4-M 
 
Xbox One 
https://www.youtube.com/watch?v=tVrltYblwBA 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VsrB0jep4-M
https://www.youtube.com/watch?v=tVrltYblwBA
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Kodschema innehållsanalys 
Är kvinnor med i filmen 
Ja 
Nej 
 
Är män med i filmen 
Ja 
Nej 
 
Hur många män 
1  
2 
3  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 eller fler 
Vet ej 
Ingen 
 
Hur många kvinnor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 eller fler 
Vet ej 
Ingen 
 
Spelar kvinnor i filmen 
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Ja 
Nej 
Vet ej 
 
Spelar män i filmen 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
Hur många kvinnor spelar 
1  
2  
3  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 eller fler 
Vet ej 
Ingen 
 
Hur många män spelar 
1  
2 
3  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 eller fler 
Vet ej 
Ingen 
 
I vilket/vilka sammanhang spelar kvinnorna 
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Familjeaktivitet 
Kompisgäng 
Professionellt 
Ensamma 
Ingen spelar 
 
I vilket/vilka sammanhang spelar männen 
Familjeaktivitet 
Kompisgäng 
Professionellt 
Ensamma 
Ingen spelar 
 
Hur spelar männen 
Aktivt 
Kan inte avgöra 
Passivt 
Inte alls 
 
Hur spelar kvinnorna 
Aktivt 
Kan inte avgöra 
Passivt 
Inte alls 
 
Vilken genre spelar kvinnorna 
Actionspel 
Musikspel 
Plattformsspel 
Pusselspel 
Rollspel ("RPG") 
MMORPG ("Massively multiplayer online role-playing game") 
Övriga simulationsspel 
Fightingspel 
Racingspel 
Sportspel 
Strategispel 
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Äventyrsspel 
Annat 
Ingen 
 
Vilken genre spelar männen 
Actionspel 
Musikspel 
Plattformsspel 
Pusselspel 
Rollspel ("RPG") 
MMORPG ("Massively multiplayer online role-playing game") 
Övriga simulationsspel 
Fightingspel 
Racingspel 
Sportspel 
Strategispel 
Äventyrsspel  
Annat 
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Intervjumanual för fokusgrupp 
 
Samtalsledare: Tobias Flodin och Tobias Blixt 
 
Syfte: Fokusgrupperna är sammansatta med syftet att utifrån en könsuppdelning få potentiella 
konsumenters syn på vilket budskap som de olika lanseringsreklamerna sänder ut. Vi har 
analyserad reklamerna med en kvantitativ innehållsanalys för att se hur de är uppbyggda med 
fokus på hur kön representeras i innehållet. Vi använder fokusgrupper som ett komplement till 
denna analys för att se hur detta innehåll tas emot av män och kvinnor och vilket budskap det 
sänder ut till de som tittar på reklamen. Fokusgrupperna har också som syfte att ge oss ett 
material som går att jämföra med vår innehållsanalys, liksom mellan de könsuppdelade 
grupperna. 
 
Fokusgruppssammansättning: 
Inkludering: 

● Män och kvinnor som kan ses som potentiella kunder av en spelkonsol. Det spelar inte 
någon roll om de brukar spela tv-spel eller inte då reklamerna som ska diskuteras ska ses 
som introducerande av en ny produkt. Vi vill se hur de talar till både de som brukar spela 
och de som vanligtvis inte spelar tv-spel. 

Homogenitet: 
● Genom att dela upp två av grupperna utifrån könstillhörighet får vi homogenitet i 

grupperna. Vi kommer dessutom att ha en fokusgrupp där vi blandar män och kvinnor. 
Heterogenitet: 

● Fås genom… ålder, yrke, utbildning, spelintresse… 
Antal grupper: 

● Tre stycken grupper, en med kvinnor, en med män och en med blandade deltagare. 
Antal deltagare: 

● Minst fyra personer i varje grupp. 
Tid: 

● Varje diskussion förväntas pågå i ungefär en timme, inklusive tiden det tar att visa 
reklamfilmerna för deltagarna. 

 
Genomförande: 
Kontakt:  

● Vi har med telefon och epost tagit kontakt med deltagarna för att hitta en tid och plats att 
genomföra fokusgrupperna på. Vi inte genomfört någon intervju med varje enskild 
deltagare innan fokusgrupperna genomförts. Vi har informerat varje deltagare om vad 
studien kommer att handla om utifrån det tema vi har valt att diskutera. 
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Inledande fråga: 
● Varje deltagare får ge en kort presentation och berätta om de brukar spela tv-spel. 

Plats för fokusgrupper: 
● Vid en överenskommen plats där alla deltagarna kan träffas för att prata ostört. 

 
Tema: Representationen av kön i tv-spelsreklam 
 
Diskussionsfrågor: 
Innehållet:  

● Vad tycker ni om filmernas innehåll? 
● Vad uppmärksammar ni mest i filmerna? 

Könsrepresentation: 
● Hur tilltalar filmerna er? 
● Hur tror ni att filmerna tilltalar andra könet? 

○ Vad tror ni i så fall att skillnaderna kan bero på? 
Budskap: 

● Vilket budskap sänder filmen ut till er? 
● Tror ni att det är det budskapet filmen försöker berätta? 

○ Om NEJ: 
■ Vad tror ni att filmerna försöker säga? 

 

 


