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Abstract  

I have written an essay called ”All children are equally worth - A qualitative analysis of how 

children are produced in KappAhls commercials”. 

The purpose of this thesis is to do a study of the swedish clothing company KappAhl’s 

commercials. My purpose is divided into three questions: With which clothing colours are 

girls and boys represented in the commercials? Is there any difference in the making of ”non-

white” and ”white” children in the commercials? and What is being transmitted in KappAhl’s 

commercials, where the focus should lay on the clothes?  

My material consists of three selected video clips from KappAhl’s Youtube channel. The 

three commercials are named: 1, Back to school, 2, Children’s christmas and 3, KappAhl 3 för 

2 på alla överdelar för barn (translation: KappAhl 3 for 2 on all children’s tops). I have 

chosen to use photo interpretation with denotation and connotation as the main tools and also 

qualitative analysis as methods in my review of the material. The main theoretical base in my 

thesis is gender theory, while, for instance, stereotypes, binary oppositions and ethnicity are 

concepts chosen in hope to reach a deeper analytical level.  

I have also analyzed these commercials through the colours on the children’s clothes, the way 

the children are dressed and the settings around them. Through the analysis I have come to the 

conclusion that the children are dressed quite alike, in similar colors. But the girls are often 

dressed in colors that we find ”neutral” on girls, but if the boys would wear the colors that we 

find "neutral" on girls, we would see them as boyish. The boys would never wear colours that 

would seem ”neutral” on them, but in the general eye of society these colours would be seen 

as girl colors. The biggest difference I found in the commercials between ”non-white” and 

”white” was that the ”white” younger boys were mystified through hats and hooded 

sweatshirts, and the ”non-white” boy, and the ”non-white” grown-up men were all themself 

with no assecceories trying to mystify them. 

 

 

Keywords: KappAhl, Kids, Gender, Stereotyps, Commercials, Photo interpretation, Clothes 

colours, Children commercials, Clothes, Binary oppositions, Connotativ, Denotativ, Ethnicity.  
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1. Inledning 
 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder (thelocal.se). Men trots detta så finns det 

skillnader i hur barn redan i tidig ålder uppfostras till att skilja på vad som är ”manligt” och 

”kvinnligt”, vilka som tillhör normen och vilka som inte gör det och hur detta ska visas 

genom kläder, färger och andra yttre attribut. 

Reklam är en stor bidragande faktor till våra fördomar och åsikter. Barn används ofta i 

reklamsammanhang och skapar därigenom stereotyper för andra barn att betrakta och utgå 

ifrån. Utifrån detta har jag valt att undersöka klädreklamfilmer där barn medverkar och 

studera framställningen av barn i dessa reklamfilmer. Hur de kläs, hur de agerar, belyses och 

framställs. 

Reklamfilmer har en bred målgrupp och kan distribueras via flera olika kanaler. Filmerna och 

dess budskap sprids lätt och når stora delar av befolkningen i vårt land, men även i andra 

länder runt om i världen. En stor distributör på marknaden är internetsidan Youtube som är 

utbrett över hela världen. De reklamfilmer som analyseras är hämtade från Youtube och 

utgivaren av dessa filmer är klädkedjan KappAhl. 

Jag anser att detta är intressant och viktigt att studera därför att, framför allt barn, men även 

vuxna påverkas lätt av det man ser och hör. Detta skapar stereotyper, förväntningar, 

oenigheter och andra åsiktsbildningar och jag önskar få en klarare inblick i vad som 

distribueras och hur bland annat stereotyper förstärks/försvagas och åsikter bildas.  
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2. Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att titta närmare på framställningen av barn i KappAhls 

reklamfilmer för barnkläder. Jag vill titta på detta ur ett genusperspektiv för att se på vilket 

sätt flickor och pojkar presenteras i reklamerna, jag önskar också titta på förekomsten av olika 

etniciteter och vilket budskap reklamfilmerna förmedlar.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

Utifrån syftet önskar jag undersöka följande frågeställningar: 

 Med vilka klädfärger presenteras flickor och pojkar i reklamfilmerna? 

 Är det någon skillnad på hur ”icke-vita” och ”vita” barn framställs i reklamfilmerna? 

 Vilket budskap förmedlas i KappAhl’s klädreklamer för barn, där fokusen ska ligga på 

kläderna?  
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3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare genomförda uppsatser som kommer vara relevanta för denna 

undersökning. De teoretiska perspektiv som använts till grund för denna studie kommer även 

förklaras närmare.  

3.1 Färgers påverkan  

Eva Lööf vid Högskolan i Gävle skrev 2010 studien ”Pedagogers uppfattning om att arbeta 

med färg i förskolan”. Hon skriver om färgernas påverkan på barn och vilka känslor barn 

förknippar med de olika färgerna. De visade sig, utifrån en studie utförd av Boyatzis, C. & 

Varghese, R. (1994), att barnen i deras undersökning uppvisade fler positiva reaktioner till 

färger så som blå, rosa och röd, medan färger som svart, grå och brun framkallade mer 

negativa känslor (Lööf, 2010:7f). 

En annan tidigare uppsats som också behandlar ämnet färg heter ”Läsebokens framställning 

av kvinna och man”, skriven av Johanna Lagergren vid Uppsala Universitet, 2013. Hon 

skriver bland annat om hur kvinnan och mannen färgsatts i läseböcker och hur de framställts. 

Lagergren skriver om att hon kunnat urskilja att mannen begränsas och distanseras i böckerna 

hon studerat, då han inte har tillgång till alla asseccoarer och färger som traditionellt anses 

som kvinnliga och att detta i relation till genusteorin kan tolkas som att det är lättare för 

kvinnor än för män att bryta mot de utseendemässiga stereotypa förväntningarna.  

Detta kan vara en effekt av att mannen är en norm som inte behöver stärka sin 

könstillhörighet så som kvinnan genom yttre attribut, och då kvinnan inte är en norm måste de 

kvinnliga hela tiden förstärkas genom de olika attributen som till exempel kläder, färger och 

asseccoarer. (Lagergren, 2013:32f).  

Lagergren skriver i sin studie att hon funnit resultat där det framgår att det finns färger som 

används av både män och kvinnor, så som rött, orange och gult (Lagergren, 2013:29).  

I en tabell Lagergren (2013:28) sammanställt så visar hon frekvensen av hur en viss färg 

används vid avbildningen av kvinnor och män. Lagergren har fått fram resultat som visar på 

att de dominerande färgerna vid avbildningar av män oftast är blå, grön och grå. Hon skriver 

dock att färgen blå, som traditionellt sett anses manlig, överskrider genusnormer och har visat 
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sig utifrån hennes undersökning vara den mest använda färgen vid porträttering av båda könen 

(Lagergren, 2013:28). 

Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok ”Rosa: Den farliga färgen” att färgen rosa används 

redan vid tidig ålder för att sortera genus, där pojkar tar ett tydligt avstånd från färgen rosa, 

vilket i sin tur skapar en hierarki där de flickiga/ kvinnliga som associeras till färgen rosa 

hamnar lägst i rang (Ambjörnsson, 2011:62). 

 

3.2 Genus i reklam 

Anja Hirdman skriver i sin bok Tilltalande bilder att för att förstå hur formandet av genus 

sker måste vi sätta feminint och maskulint i förhållande till varandra och se vilka mönster 

(vilken genusordning) denna relation ger uttryck för. Begreppet genus refererar till de 

historiska, sociala och kulturella betydelser som vid en viss tid tillskrivs kategorierna kvinna 

och man (Hirdman, A. 2002:13).  

Genusbegreppet utvecklades för att få en mer inträngande förståelse av maktförhållandena 

mellan kvinnor och män. Det är med andra ord ett symbiotiskt begrepp där fokus ligger på hur 

förhållanden mellan manligt och kvinnligt definieras inom olika diskurser och vilka mönster 

denna relation ger uttryck för (Hirdman, A. 2002:13). 

 Det finns ingen enkel entydig värld att relatera till bilder. Bilder liksom andra utsagor om 

”verkligheten” bestäms av vilket perspektiv som anläggs, vems synvinkel och vilken historia 

som berättas (Hirdman, A. 2002:42). Ett fotografi återspeglar inte så stor del av världen, eller 

oss själva, som den återger världen som vi lärt oss känna igen den (Hall, 1973:186). 

Carolina Magnusdotter och Hanna Lund skriver i sin studie ”Hur barn framställs i H&M-

katalogerna” om hur barn framställs i Hennes & Mauritz-klädkataloger. Deras studie 

fokuserar på aspekterna genus, etnicitet och miljö. Syftet med deras studie var att 

uppmärksamma normer och föreställningar om hur barn skall vara och se ut och hur detta 

reproduceras och produceras i klädkatalogerna och på så sätt försöka synliggöra invanda 

tankemönster i vardagen. 

Magnusdotter och Lund skriver om hur dagens reklam aldrig varit så stereotyp och 

könsrollerna så framstående som nu. Vidare skriver de om hur detta kan verka motsägelsefullt 

då många andra gränser håller på att lösas upp, men detta kan beror på olika saker. En teori är 

att företagen kommersiellt kan tjäna på att dra tydliga gränser mellan vad som är pojkaktigt 
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och flickaktigt. En annan teori är att könsuppdelningens gränser måste upprätthållas då flera 

andra suddas ut. De skriver också om att barnen som används som objekt i reklamerna bildar 

uppfattningar om vad barn och barndom är. (Magnusdotter & Lund, 2014:8). 

 

4. Teori 

Inom ramen för detta avsnitt följer en sammanställning av de teoretiska perspektiv som ligger 

till grund för undersökningens resultat och analys. 

 

4.1 Binära oppositioner, Stereotyper 

Genom att granska medier utifrån ett genusperspektiv skapar vi ett sätt att lyfta fram de 

diskurser vi möter i den masskultur som omger oss. 

Foucaults synsätt på diskursiva formationer och maktens spridning genom stora och små 

sammanhang har bidragit till nya teorier inom ämnet, som till exempel postkoloniala studier. I 

dessa studier ligger fokusen på hur kolonialismen legitimerats av den västerländska diskursen 

som ”den andra”. Hur väst skapat flera föreställningar om Orienten som ”den andra”, det 

exotiska, alltså det som inte ses som ”vi”. Detta anses inte ha något med landområde att göra 

utan hur vi i västvärlden distanserat sig till det som inte är likt, utan annorlunda och gett det 

lägre status (Fagerström & Nilson, 2008:13).  

Kolonialismen har också bidragit till att den ”vita” kvinnan nu är överordnad en viss typ av 

män, nämligen de ”icke-vita” männen, skillnaden mellan den ”vita” kvinnan och den ”icke-

vita” beslöjade kvinnan är enorm. Att synliggöra diskurser och försöka lyfta fram 

inflytelserika och ledande tolkningsföreträdare kan leda till att man uppmärksammar 

maktförhållanden som är obestridda och än inte blivit ifrågasatta (Fagerström & Nilson, 

2008:14).  

John Fiske skriver också om vad som menas med dessa binära oppositioner. Han menar på att 

det finns två inbördes relaterade kategorier. I en perfekt binär opposition tillhör allt antingen 

kategori A eller kategori B, och genom införandet av dessa kategorier i världen börjar vi 
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kunna tyda den. Kategori A kan alltså inte existera utan kategori B och vise versa, utan bara i 

förhållande till varandra kan de betyda något (Fiske, 1990:157f).  

Enligt forskaren Stuart Hall så anser han att, även om binära oppositioner har betydelse för att 

fånga mångfalden i världen genom sina ytterligheter, är det också ett rått och reduktionistiska 

sätt att etablera innebörden av saker. Samtidigt verkar människan inte kunna vara utan dessa 

binära oppositioner och dess distinkta tvådelade struktur. (Hall, 1997:235). 

Forskaren Sander Gilman skriver om stereotyper och hur alla människor skapar stereotyper. 

Han menar på att vi inte kan ha en fungerande värld utan dessa stereotyper. Vidare skriver han 

att människor skapar dessa stereotyper för att se skillnader mellan de egna jaget och andra. 

Dessa mentalt uppbyggda gränser skapas för att se skillnad på till exempel ”god” eller ”ond”, 

man eller kvinna. Dessa gränsdragningar kan ändras eller rubbas hos en individ om till 

exempel livssituationen eller andra händelser dyker upp. (Gilman, 1997:284).  

Stuart Hall skriver om hur viktigt det är att framhäva att stereotyper har två delar. Den ena 

delen, som utgör halva sanningen, hänvisar till vad som föreställs i fantasin som verkligt och 

vad som är visuellt producerat. Den andra delen är den djupare meningen, som ligger i vad 

som inte sägs och som endast kan utläsas, men som inte direkt visas. (Hall, 1997:263) 

Fagerström & Nilson skriver om hur vi omges av stereotypa framställningar när det kommer 

till genus och att detta gör oss förblindade och inte uppmärksammar de stereotyper som finns 

(Fagerström & Nilson, 2008:43f). Forskaren Simon Lindgren skriver också om att stereotyper 

är problematiska då det bidrar till att skillnader ignoreras, för ett betraktande av en grupps 

individer som inget annat än exempel på det generella fallet, vare sig de besitter de aktuella 

egenskaperna eller inte (Lindgren, 2012:91). Perry R. Hinton menar på samma sak och skriver 

om hur dessa skapas. Ofta skapas de genom att specifika egenskaper tillskrivs en hel grupp 

individer, oftast utifrån att endast en eller ett fåtal från början visat upp de egenskaperna/ 

kännetecknen. (Hinton, 2003:11f).  

Reklambilder har inflytande på olika områden som inte direkt återspeglas i bilden. Bilder i 

reklam skapar referensramar för många människor, till exempel när det gäller 

människokroppen. Dessa reklambilder som medierna distribuerar befinner sig i ett växelspel 

med samhället. Reklambilderna speglar våra värderingar och uppfattningar om till exempel 

könen, men samtidigt styrs våra värderingar av de bilder som medierna distribuerar 

(Fagerström & Nilson, 2008:45).  
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Enligt Barthes så kan stereotyper sägas vara mytiska, i och med att det står för en bestämd 

uttrycksform som utan tvivel har ideologiska effekter. Vissa stereotyper kan vi automatiskt 

placera i vissa genrer, och vi placerar dom utifrån ett fåtal exempel, så som kläder, sätt att 

tala, etnisk tillhörighet och så vidare (Barthes, 1957:75; Lindgren, 2012:91).  

4.2 Genusteori 

Genusforskare menar att kön är en social och kulturell konstruktion. För att styrka att genus är 

något konstruerat och inte något grundläggande och vitalt så används termerna ”femininitet” 

och ”maskulinitet” istället för ”kvinnlighet” och ”manlighet”. Detta för att de sistnämnda 

automatiskt förknippas med egenskaper som är förväntade av män och kvinnor. Till exempel 

att kvinnor gillar smink och män gillar bilar. Dessa egenskaper är inget som vi föds med utan 

något som är socialt konstruerat (Fagerström & Nilson, 2008:7).  

Genusbegreppet enligt Fagerström och Nilson (2008) blir kraftlöst om man inte tar hänsyn till 

makthierarkier, man kan nästan säga att genusforskning som utesluter makthierarkier inte kan 

kallas genusforskning. Med makthierarkier menas att män och kvinnor ska ha samma 

ekonomiska makt, att män och kvinnor ska dela på obetalt jobb och att mäns våld mot kvinnor 

ska upphöra.  

Michel Foucault lanserade sin teori om att makt är inget som innehas, utan något som utövas. 

Foucault hävdar också att makt står i relation till motstånd; där det finns makt finns det 

motstånd. Han menar även att makt kan betraktas som något föränderligt och förhandlingsbart 

under konstant omförhandling, och behöver inte automatiskt ses som en förtryckande 

företeelse (Foucault, 2003:36).  

Dagens genusvetenskap fokuserar till stor del på hur olika samhälleliga maktstrukturer 

samverkar tillsammans. Eva Borgström skriver i förordet till Kvinnovetenskaplig tidskrifts 

temanummer om intersektionalitet från 2005 att ”olika maktordningar konstruerar varandra 

ömsesidigt. Det kan försvaga varandra, komplettera eller konkurrera med varandra. Det 

handlar om ett komplext och dynamiskt samspel” (Borgström, 2005:5 ref. Fagerström & 

Nilson, 2008:21). Begreppet intersektionalitet handlar bland annat om hur kvinnor från ett 

arbetarklasshem med funktionshinder bemöts eller vilken betydelse det har om du är man, 

homosexuell och har en annan etnicitet? Detta grundar sig i att den akademiska feminismen 

och genusforskningen dominerades av vita, heterosexuella medelklasskvinnor som talade om 
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kvinnan med stort K, men glömde då alla kvinnor de exkluderade. I dagens samhälle är 

diskussionen om makt, exkludering och om vem/vilka som har tolkningsföreträde i alla fall 

välorienterad (Fagerström & Nilson, 2008:21).  

Yvonne Hirdman skriver i sin bok ”Genus – om det stabilas föränderliga former” (2001) att 

mannen är normen i samhället och kvinnan är den manliga normens motstycke. Kvinnan är 

alltså inte man, därmed är hon ingenting. (Hirdman, Y. 2001:64). Norm i förhållande till 

mannen anses som ”normalen”, alltså till exempel vad ett blodtryck ska ligga på för att anses 

normalt. Eller i betydelsen människa så anses mannen som norm, alltså det normala. 

(Hirdman, Y. 2001:202). 

Hirdman skriver vidare om att det är skamligt för män att utföra ”kvinnliga” sysslor. Att alla 

uppgifter som från början setts som kvinnliga men sedan börjat utföras av män gjorts om så 

de passat männen. Medan de ”manliga” sysslorna som börjat utföras av kvinnor fortfarande 

inte anpassats efter kvinnan utan kvinnan får anpassas efter dessa sysslor. (Hirdman, Y. 

2001:67). Hirdman skriver också om hur viktigt det anses vara att hålla isär kvinnligt och 

manligt, och att om en man utför ett kvinnojobb, så måste det tydligt framgå att det inte 

handlar om bestraffning. Han måste hållas ”ren” och oskadliggjord och detta sker då enklast 

genom att ändra eller omvandla de kvinnliga arbetsområdet så det passar mannen istället. 

(Hirdman, Y. 2001:66).  

Men hon skriver också om att det på senare år skett en förändring i genusordningens stabilitet 

vad gäller åtskillnaden. Normen (männen) har förstärkts som förebilder då kvinnorna börjat 

integreras på männens arbetsarenor på männens villkor. Kvinnorna har lyckats integrera 

männens arbetsliv genom att imitera och anpassa sig till de rådande regler som redan 

exciterar. Samtidigt sker det en förstärkning av en idealtypisk maskulin livsvärld. Där manliga 

poliser och kvinnliga poliser delas upp, det sker uppdelningar mellan manliga och kvinnliga 

läkare, mellan manliga och kvinnliga brandmän och så vidare. Genom att kvinnorna har tagit 

sig in på männens arbetsarenor så har normen suddats ut inom de mansdominerande yrkena. 

Eftersom att kvinnorna försöker anpassa sig efter normen, vilken är manlig, blir normen 

svagare, men den blir svagare på männens villkor eftersom att de fortfarande skapar de 

rådande reglerna för att ta sig in på deras arbetsmarknad. Vilket i sin tur tar bort den tidigare 

symbiosen som fanns mellan till exempel män och yrket brandman (Hirdman, Y. 2001:202).  
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4.3 Reklambilder  

Johanna Sjöberg skriver i sin bok I marknadens öga (2013) att en reklams visualitet har 

potential att framställa och konstruera barn som grupp och kategori på flera sätt och för flera 

olika syften. Bilder av kroppar fungerar som politiska arenor och bilder av barn är särskilt 

viktiga att granska eftersom de både skapar föreställningar om barn och barndom samt 

möjliggör ifrågasättandet av samhällets syn på barn och barns relation till vuxna. Vad gäller 

så väl svensk som internationell forskning om hur människor porträtteras i reklam är det 

dessutom oftare hur vuxna framställs med avseende på kön eller etnicitet som står i fokus. 

(Sjöberg, 2013:25f).  

Ervin Goffman som skrivit boken Gender Advertisement (1979) skriver om att reklambilders 

innehåll till stor del är poserad verklighet och att deras innehåll ”endast är bilder” och som 

bäst realistiska. Den verklighet som dessa bilder förmodas visa upp är snedvriden och 

artificiell. För verkligheten i fråga är hur dessa sociala situationer används som en resurs för 

att bygga ett visuellt tillgängligt porträtt av vår hävdade mänskliga verklighet. (Goffman, 

1979:27).  

Ur dessa ritualer, vad är skillnaden mellan scenerna som skildras i reklamannonserna och 

scener från verkliga livet? En teori enligt Goffman kan vara hyper-ritualisering. Det som 

karakteriserar ritualer i det stora hela är överdrivenhet och förenkling. Detta återfinns i 

kommersiell posering i en viss utsträckning, ofta omgjort till barnslighet, hånfullhet och andra 

former av oseriöshet. Ett annat svar kan hittas i processen kring redigeringen. Ett 

kommersiellt fotografi är en framställning av sociala ideal och vid alla tillfällen där det ideala 

inte visats upp eller framställts fel har de redigeras bort eller ändrats, och därigenom har det 

aktivt valts vad som görs tillgängligt.  

I det vardagliga livet strävar vi efter att skapa samma typer av ”naturliga” uttryck som 

återfinns i dessa kommersiella fotografier. Men vi kan endast åstadkomma detta med hjälp av 

en beteendestil, eller vid vissa tidpunkter i vår livsbana, då tillfälle ges för sympati, oförutsedd 

tillgång till vänner eller vid andra liknande tillfällen i vardagen. (Goffman, 1979:84). 

 

4.4 Mediala konstruktionen av etnicitet 

Richard Dyer skriver i boken White (1997), i kapitlet The light of the world om hur människor 

med vit hy framställs som de med de ”korrekta” utseendet, och alla ”icke-vita” som de 
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”okorrekta”. Dyer skriver om hur man belyst och ljussatt de människor med ”vit” hy och 

genom ljussättningen fått dem att framstå som ”goda”, ”skimrande” (glow), och ouppnåbara. 

Medan man försökt ljussätta de med ”icke-vit” hy, misslyckats, och där genom fått de att 

framstå som ”nedstäma” (down) och utan ”skimmer” (glow) som de med ”vit” hy hade. 

(Dyer, 1997:82, 124f).  

All information som fanns att tillhandahålla angående hur belysning skulle sättas och personer 

skulle sminkas då de skulle stå framför kamerorna, använde som grundexempel en ”vit” hy 

(Dyer, 1997:88f). Till exempel vilka färgsättningar som gick bra att använda, vilka 

läppstiftsfärger man skulle undvika med mera. Dessa ljussättare och sminköser menade på att 

man skulle undvika att använda färger som skapade en mörkare och dystrare upplevelse 

(Dyer, 1997:91ff).  

Dyer skriver också om hur männen däremot ofta belystes så de fick mörka mystiska drag och 

att dessa män över lag uppfyllde kraven på den manliga stereotypen, med mörkt hår, mörka 

ögon och muskulösa kroppar, medan kvinnorna hade ljust hår, ”vit” hy och nätta kroppar 

(Dyer, 1997:132f, 138fff). Genom ljussättningen i en film rangordnar man de medverkande 

människorna och visar på vilka som är de viktiga och vilka som inte är det. Detta genom att 

specialanpassa ljuset efter den karaktär som ansågs som stjärnan, skurken osv. De vita 

samhället har haft svårt att se de ”icke-vita” människorna som individer, och därför haft svårt 

att belysa de ”icke-vita” personerna rätt.  

Dyer fortsätter med att säga att det är den ”vita” västvärlden som skapat 

bakrundsljussättningen och den hierarkiska ordningen för att kunna individualisera en person 

på film och få den att sticka ut från bakgrunden. En ”icke-vit” person kan bli individualiserad 

med hjälp av ljussättningen, men detta endast på den ”vita” kulturens villkor och att de vill 

stoltsera med att låta andra än ”vita” tillåtas tillhöra den ”speciella” gruppen. (Dyer, 

1997:102f). 

Forskaren Stuart Hall har också skrivit om hur ”icke-vita” personer belysts och presenterats 

på film och i bilder. På 1980-, 1990-talet så expanderade ”gettot” och den ”icke-vita” 

underklassen. Detta bidrog till att självförtroendet i dessa samhällsklasser ökade och kravet 

för respekt blev större. Detta syntes tydligt bland annat i musikens värld, då ”black music” 

blev erkänt och rap-musiken influerades stort av ”gatustilen” som fanns inom den ”icke-vita” 

kulturen. Dessa förändringar har ändrat representation, delvis på grund av att representation i 

sig har blivit en kritisk arena av ifrågasättande och ständig kamp. Efter denna revolution så 
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ökade ”icke-vitas” närvarande och variation i filmvärlden, både som skådespelare, 

producenter och på TV. På grund av detta har ”ras-representationen” ökat och breddats. (Hall, 

1997:56f). 

John Storey har skrivit om konceptet ”ras” och den historiska utvecklingen av rasism i 

England. Storey skriver om att den mänskliga biologin inte delar upp människor i ”raser” utan 

det är rasismen som gör det (Storey, 2009:167).  

Fortsättningsvis skriver han hur viktigt det är att förstå att ”ras” och rasism inte är något 

naturligt och oundvikligt, utan något som är ett resultat av människors handlande och 

agerande. Konstigt nog framställs det ofta som något oundvikligt. Något som är naturligt och 

självklart, då det i själva verket egentligen är en produkt av människor och deras kultur 

(Storey, 2009:168).  

Storey skriver att det är rasismen som håller ordet ”ras” levande. Han skriver att det var 

slavhandeln och slaveriet som skapade det första publika diskussionerna angående ”ras” och 

rasism (Storey, 2009:168). I början på 1900-talet var det allmänt känt och taget för givet att 

mänskligheten var uppdelad i ”vita” och ”övriga” människor, de vita var överlägsna det 

övriga (Storey, 2009:171).  

Han skriver också att om en text ska kunna finnas intressant så måste läsaren kunna koppla 

texten till sitt eget liv (Storey, 2009:176). 

5. Material och avgränsningar 

De material jag valt att analysera är KappAhls reklamfilmer för deras barnkläder. Jag har valt 

att analysera tre reklamfilmer som KappAhl lagt upp på deras Youtube-kanal. De material 

som samlats in är taget från KappAhls Youtube-kanal: KappAhl (Kappahl.se) 

Utifrån att de uppfyllde de kriterier som ställts (de skulle finnas barn medverkande) så 

numrerades reklamfilmerna med numren 1 till 19. Sedan lottades slumpmässigt tre av dessa 

filmer ut som sedan blev det slutgiltiga analysmaterial. De framlottade reklamfilmerna blev 

filmerna Back to school, Children’s christmas och KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för 

barn. För enkelhetens skull har jag valt att kalla dom film 1 (Back to school), 2 (Children’s 

christmas) och 3 (KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för barn). 

Vissa av reklamfilmerna innehöll vuxna medverkande tillsammans med barn och även dessa 

filmer fick ingå i lottningen då barnen var huvudgruppen i studien. Av de sedan utlottade 
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reklamfilmerna var det endast i reklamfilm 1 (Back to school) som hade vuxna medverkande, 

men någon större fokus kommer inte att läggas vid de vuxna modellerna/skådespelarna, så 

endast en kort övergripande analys kommer redovisas kring detta. 

Ett problem jag upptäckte då urvalet skulle göras var att det fanns dubbletter av några 

reklamfilmer. Detta löstes genom att jag valde, utifrån dessa dubbletter, den av filmerna med 

flest visningar. Det fanns även reklamfilmer för barnkläderna Kaxs på flera olika språk. De 

visade samma händelseförlopp, men texterna i filmerna var på olika språk, det svenska 

alternativet var det som valdes. ”Behind the scenes”-material har också valts bort, då fokus 

ligger på de färdiga reklamfilmerna.  

En avgränsning kommer även göras när det kommer till att bedöma olika etniciteter i 

reklamfilmerna. Jag kommer inte dela upp etniciteter utan kommer att använda de 

benämningar Richard Dyer ger i sin bok White och benämna det som ”icke-vita” och ”vita”. 

En nackdel med dessa benämningar som är viktig att uppmärksamma är att detta skapar en 

binär opposition, då de som är ”icke-vita” benämns utifrån vad de inte är. (Dyer, 1997:11). 

Anledningen till att endast dessa två benämningar räcker i min forskning är på grund av att 

jag främst är intresserad av de gränsdragningar som finns mellan de ”vita” och det som 

eventuellt inte uppfattas som ”vita”. Olika specifika etniciteter är inget jag kommer titta 

närmare på och därför har jag inget behov av att använda något annat än Dyers benämningar.  

Varför valet föll på just KappAhls klädreklamfilmer för barn beror på att de har flera barn i 

samma reklamfilm (youtube.com) och oftast är både pojkar och flickor med olika etniska 

ursprung som är representerade då KappAhl, enligt deras hemsida, jobbar aktivt för att alla 

barn ska känna att dom är lika mycket värda (kappahl.se).  

 

6. Metodbeskrivning 

Genom min studie önskar jag få reda på hur flickor och pojkar presenteras i reklamfilmerna 

och även hur ”vita” och ”icke-vita” barn framställs i dessa reklamfilmer. Jag önskar också ta 

reda på vad KappAhl förmedlar genom sina reklamfilmer. För att ta reda på detta har jag 

använt mig av en kvalitativ analys med utgångspunkt i semiotiken. 

Det finns två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen, detta med 

utgångspunkt från den information som undersöks. Dessa två angreppssätt är (hårddata eller 

mjukdata) kvantitativa eller kvalitativa metoder. Utifrån de frågeställningar jag önskar 
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undersöka så har jag valt den kvalitativa metoden, då jag utifrån frågeställningen inte önskar 

få generella svar utan snarare få en djupare förståelse för det problem som undersöks. (Holme 

& Solvang, 1997:13f).  

Forskaren Mats Ekström skriver att semiotik studerar tecken och med det menas allt som 

kommuniceras, så som till exempel texter, filmer och bilder (Ekström, 2008:17). Detta passar 

bra då det som kommer studeras är tre olika klädreklamfilmer. Med en kvalitativ analys så 

undersöker och arrangerar man systematiskt sitt material för att få fram ett resultat (Fejes & 

Thornberg, 2009: 32)  

Utgångspunkten för den kvalitativa forskningsprocessen är de fördomar och den tidigare 

forskning som forskaren besitter. Den uppfattning som forskaren har angående en företeelse 

är sådant hen fått genom egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete. 

Detta kallas för-förståelse, och det räknas som en av utgångspunkterna i forskarens arbete. 

Något som också är ett viktigt redskap i en undersökning är forskarens fördomar. Fördomar är 

uppfattningar som är socialt grundade angående forskningsobjektet.  

För en forskare som använder sig av den kvalitativa metoden är det omöjligt att komma ifrån 

dessa subjektiva referensramar och de för-förståelser som grundar sig i hens 

utbildningsbakgrund. Så forskaren kan i egentlig mening inte vara helt objektiv. (Holme & 

Solvang, 1997:95). 

Vid användandet av den kvalitativa metoden så samspelar forskaren (värderingsmässig 

uppfattning) med undersökningsmaterialet (faktamässig uppfattning) och genom denna 

ömsesidiga påverkan så kan en ständigt förbättrande, djupare och mer nyanserad uppfattning 

av det som studeras växa fram (Holme & Solvang, 1997:95). 

Då man använder sig av en kvalitativ metod så är det forskarens egna tolkningar och 

uppfattningar av informationen som är det mest centrala (Holme & Solvang, 1997:76).              

I kvalitativa studier måste det finnas flexibilitet då det måste vara möjligt att ändra på 

upplägget och genomförandet av studien under själva processen. Till exempel om forskaren 

upptäcker att frågeställningen felformulerats eller något glömts bort, så kan det problemet lätt 

rättas till. Undersökningen styrs både från forskarens sida, men även genom öppenhet för ny 

kunskap och ny förståelse. I detta finns en styrka i att det hela tiden går att ta in ny 

information angående det man studerar och utifrån detta skapa en bättre och mer 

grundläggande förståelse kring den frågeställning man arbetar med (Holme & Solvang, 

1997:80). 
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6.1 Bildanalys 

Syftet med en semiotisk analys är att försöka fastställa vad som sägs i själva bilden man 

undersöker (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004:38).  

Enligt forskaren Roland Barthes skiljer man på en bilds två olika meningsnivåer. Dessa två 

nivåer, som kommer användas i min analys, kallas: denotation, bildens direkta och konkreta 

betydelse, helt enkelt det uppenbara. Och konnotation, som avser det vi väger in i bilden 

genom våra egna tolkningar och tidigare kunskaper (Barthes, 1986:89fff). Denotationen av en 

bild ändras aldrig, utan förblir den samma så länge bilden visar samma innehåll som tidigare 

(Ekström, 2008:24).  

Den andra i ordningen enligt Barthes är konnotation, som beskriver de djupare betydelserna 

av en bild. En bilds konnotation kan uppfattas på olika sätt av olika människor beroende på 

kultur, värderingar och föreställningar. Konnotation är en växelverkan mellan tecknet och 

betraktaren (Barthes, 1986:89fff). Konnotation står enligt Ekström även för de djupare lagren 

av betydelse i en bild, film eller text. Utifrån vad vi associerar till och vilka värderingar vi har 

så bedömer vi bildens innebörd på fler nivåer med hjälp av våra tidigare erfarenheter och 

föreställningar (Ekström, 2008:24). 

En annan nivå inom konnotationen är myt. Myten är de kulturella värden och föreställningar 

som finns på den konnotativa nivån. Med myt menas det vi förväntar oss av något utifrån våra 

kulturella värden och föreställningar (Ekström, 2008:24f). Myten innehåller de maktordningar 

som finns i samhället och får dessa att framstå som det normala (Ekström, 2008:25). Jag 

kommer även titta närmare på förekomsten av stereotyper och binära oppositioner (Se kap. 

4.1) 

Något som måste vägas in i tolkningen av bilderna är att ett visuellt element ofta varierar över 

tid och har olika betydelse beroende på vilken plats, vilket samhälle eller kultur man befinner 

sig inom. Till exempel kan färgen vit konnotera sorg i vissa länder, medan den i andra 

konnoterar högtidlig glädje (Fagerström & Nilsson, 2008:81). Koblanck skriver också om 

dessa särdrag. Färger och former tolkas på olika sätt och det som upplevs som smakfullt och 

vackert i Sverige kan känns helt främmande för till exempel spanjorer (Koblanck, 2003:132). 

Vidare skriver hon om hur en bakgrund kan smälta samman med kläders färger och hur detta 

kan bidra till att ansiktet blir mer framträdande. Väljer man dessutom att arbeta med mörka 
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kläder mot en mörk bakgrund så ökar kontrasterna och ansiktet blir mer framträdande. 

(Koblanck, 2003:111). 

Ett sätt att visa att man deltar i aktiviteten är att fotografera bakifrån, så människornas ryggar 

är det som visas, detta bidrar till att man känner en gemenskap med gruppen. Koblanck 

skriver också om att inget väcker en människas intresse och skapar nyfikenhet, som att få 

möjlighet att skapa ögonkontakt. Detta även på bild. (Koblanck, 2003:110).   

Enligt Bergström & Boréus så finns det olika ”vinklar” att utgår ifrån då man betraktar en 

bild. Beroende på åt vilket håll personen/personerna som fotograferas tittar eller till exempel 

står, men också utifrån hur kameran är placerad, så skapas dessa olika ”vinklar”. Det finns till 

exempel framifrån-perspektiv, då den avbildade möter betraktarens blick vilket innebär att 

den avbildade upplevs som en del av betraktarens värld eller sociala grupp (Bergström & 

Boréus, 2012:314f).  

Dessa bildkompositioner skriver även Henriette Koblanck om. Arbetar man med olika 

perspektiv vid fotograferingen så bidar det till att dramatisera innehållet och bildens 

komposition lyfter fram budskapet och leder betraktaren in i bilden (Koblanck, 2003:108).  

Det retoriska begreppet plastiska skiktet, som kommer användas i analysen, syftar på att man 

tittar närmare på vilka färger och former som dominerar bilden och vilken betydelse det 

eventuellt kan ha vid tolkningen av bilden (Koblanck, 2003:115). 

 

6.2 Metoddiskussion 

Negativt med användningen av en kvalitativ metod är att det inte går att generalisera och 

skapa ett representativt urval (i detta fall barnreklamerna). Detta kan alltså inte ge oss 

tvärsnittsinformation med uppfattningar och åsikter representerade av den stora massan 

(Holme & Solvang, 1997:79f).  

En annan nackdel med användandet av den kvalitativa metoden är att det kan skapa bestämda 

förväntningar på det material om undersöks utifrån den närhet som uppstår mellan forskaren 

och den enhet som undersöks. Ett annat problem kan tänkas vara att forskaren upplever 

undersökningsmaterialet felaktigt, eller att hen inte kan tyda informationen eller de signaler 

som materialet sänder ut (Holme & Solvang, 1997:94). 
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Semiotiken har fått kritik för att analyserna inte alltid är objektiva. Semiotiska analyser 

bygger på tillfälliga intryck och åsikter, vilken kan upplevas som osystematiskt. Kritiker 

menar också på att semiotiken bortser från flera utav textens led, exempelvis 

produktionsprocessen och den politiska, kulturella och sociala kontexten som texten 

framställs i (Ekström, 2008:27). 

Vid användandet av en kvalitativ metod finns en styrka i att det hela tiden går att ta in ny 

information angående det man studerar, ändra frågeställningarna utefter de material man får 

redan på och utifrån detta skapa en bättre och mer grundläggande förståelse kring den 

frågeställning man arbetar med (Holme & Solvang, 1997:80). Genom att forskaren samspelar 

med de insamlade materialet så bidrar detta till en ömsesidig påverkan. Detta kan leda till en 

ständigt förbättrande, djupare och mer nyanserad uppfattning av det som studeras (Holme & 

Solvang, 1997:95).  

Genom att tillämpa olika analysmetoder, så som denotation och konnotation så kan det bidra 

till en djupare förståelse i de bilder som undersöks (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004:52). 

 

7. Analys och resultat  

 

Nedan kommer resultatet av undersökningen analyseras i relation till tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter i syfte att tolka innehållet. Resultatet presenteras fortlöpande i 

texten, där bildens denotativa och konnotativa budskap ligger till grund för resultatet.  

 

7.1 Analys av reklamfilmer 

Här ges en kort denotativ (Denotation, se kap. 6.1) sammanfattning av de tre filmernas olika 

handlingar.  

Vid den direkta betraktningen av reklamfilm 1 (Back to school) så inleds denna med att barn i 

olika åldrar, kön och ursprung dansar framför kameran tillsammans med en grupp vuxna män. 

Bakom dom finns en vit vägg med en stor svart text på som lyder: Back to school. Olika barn, 

både pojkar och flickor, får befinna sig i fokus framför kameran. De dansar, håller handen 

eller utför andra små korta uppträdanden. De övriga skådespelarna som inte befinner sig i 

fokus dansar i grupp i bakgrunden, applåderar och skrattar. 
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Tittar man på film 2 (Children’s christmas) så är det två flickor och två pojkar i olika åldrar 

som springer mot en stor ljusgrå vägg, som ser ut att vara en stor adventskalender med stora 

luckor med olika nummer på. Barnen öppnar luckorna och hittar olika överraskningar inuti. 

Alla fyra ler, skrattar och busar med varandra. 

I den sista reklamfilmen nummer 3 (KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för barn) så är det två 

flickor och två pojkar som befinner sig framför kameran. Bakom barnen är en vit bakgrund 

och det är endast barnen själva som förekommer på reklamfilmen. De leker med varandra, 

skrattar och lyssnar på musik i hörlurar. De filmar även närbilder på endast händer som håller 

i varandra. 

Tittar man på de tre reklamfilmer på den denotativa nivån så är alla reklamfilmer filmade ur 

ett framifrån-perspektiv, vilket innebär att betraktaren får en känsla av samhörighet med 

skådespelarna i reklamfilmen (Bergström & Boréus, 2012:14f). På den konnotativa nivån kan 

detta tänkas vara en säljteknik. Genom att producenterna av reklamfilmen gör ett aktivt försök 

till att skapa en känsla av delaktighet och samhörighet med de agerande i filmen så kan detta 

bidra till att exempelvis föräldrar påminns om deras egna barn, för att sedan känna ett behov 

av att köpa de kläder som visas i reklamfilmerna. Eller så är det barnen som är betraktarna av 

reklamfilmen och de i sin tur känner den samhörighet som distribueras. Barnen kan då önska 

sig dessa kläder som visas. Kanske finns det barn som önskar sådan glädje som utspelar sig i 

reklamfilmerna och tänker att den glädjen kan uppnås om man har de kläder som visas, för att 

sedan önska sig dessa kläder av sina föräldrar eller anhöriga. På så vis tjänar KappAhl på att 

sända dessa reklamfilmer.  

I reklamfilm 1 (Back to school) på den denotativa nivån så ser man hur alla barnen förmedlar 

glada uttryck, glädje och skratt. Utifrån de djupare perspektivet konnotation (se kap. 6.1) så 

kan denna glädje som förmedlas kopplas till hur det egentligen kommer sig att dessa barn 

medverkar i reklamfilmerna. Kanske är det barnskådespelarens egen önskan att medverka i en 

reklamfilm. Barnen är förmodligen inte ensamma på inspelningen, utan någon förälder eller 

annan anhörig står förmodligen i kulisserna och bevakar deras barns agerande. Kanske 

berättar föräldern/anhöriga för barnet hur de ska visa upp sin bästa sida och le stort, eller så 

kanske det är barnet själv som har önskat denna karriär inom skådespeleriet och föräldern är 

då enbart där som stöd.  

Till exempel i reklamfilm 3 (KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för barn) i slutscenen, så 

förstår man att det finns människor även utanför kamerans perspektiv. På den denotativa 
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nivån så kan vi se att den yngre av de två pojkarna inte fokuserar blicken i kameran som de 

övriga barnen, utan tittar på sidan utav kameran. Han ser ut att försöka dämpa ett skratt och 

ler utan att visa tänderna. Sedan faller hans blick åter tillbaka in i kameran. Utifrån detta kan 

man på den konnotativa nivån anta att han ser någon eller något han finner intressant utanför 

kamerans perspektiv, kanske en förälder eller anhörig. Möjligen möter de varandras blickar 

och det är då pojken har svårt att hålla tillbaka ett skratt.  

Utifrån den denotativa direkta betraktelsen så är omgivningarna och bakgrunderna i alla tre 

reklamfilmerna väldigt lika och påminner om varandra. Ingen av omgivningarna eller 

bakgrunderna skapar någon större reaktion hos betraktaren. De sticker inte ut varken 

färgmässigt, med inredningsdetaljer eller liknande attribut. Ljusa färger dominerar 

bakgrunderna i alla tre filmer, förutom några enstaka röd detalj på olika rekvisita, svart text på 

bakgrundsväggen eller siffror som kan förekomma. Tittar man på detta utifrån 

analysverktyget det plastiska skiktet så sänder dessa färger och former inget direkt budskap. 

De former som Koblanck skriver om kan tolkas utifrån till exempel förekommandet av olika 

föremål som finns i omgivningen.  (Koblanck, 2003:115). 

Utifrån dessa former Koblanck skriver om så kan det verktyget användas i reklamfilm 2 

(Children’s christmas). På den denotativa nivån så kan vi se att det ovanför adventskalendern 

sitter en stor röd rosett, den ena flickan håller i en stor röd och vit polkagris och den andra 

flickan plockar fram ett silverfärgat paket med rött snöre. De två pojkarna håller i en stor vit 

julgranskula med rött snöre och i slutscenen tar barnen fram en stor smällkaramell i färgerna 

silver och rött som sedan går sönder och sprider silverkonfetti. Alla dessa detaljer och olika 

former förknippas med det som hör julen till.  

På den djupare konnotativa nivån kan detta vara ett medvetet val från KappAhls 

reklamproducenter då färgen röd lätt kan förknippas med kärlek och jul för oss i norden. 

Silverkonfettin är den som möjligen inte automatiskt förknippas med julens färger, men 

konfettin skapar en effekt och fyller sin funktion. Den känns lyxig och barnen ser överlyckliga 

ut då de dansar runt i den virvlande silverkonfettin. Färgen vit konnoterar i vissa kulturer sorg, 

medan den i andra kulturer representerar glädje (Fagerström & Nilson, 2008:81). Med denna 

vetskap förstår man automatiskt att den vita färgen i bakgrunden och på rekvisitan inte 

representerar sorg, då det budskap dessa reklamfilmer sprider är glädje. Förmodligen 

förknippas färgen vit även med julen för oss i norden då vi kan koppla den till snö. Möjligen 

kan den vita färgen ses som ett försök till att få färgerna och designen av kläderna att sticka ut 

mer och på så vis fånga betraktarens uppmärksamhet.  
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En medvetenhet kring att försöka skapa kontraster så att inte allt smälter ihop med 

bakgrunden eller att reklamfilmen upplevs rörig kan finnas hos producenten. Koblanck 

skriver om sambandet mellan bakgrund och färg, hur liknande färger på bakgrund och kläder 

kan skapa mer framträdande ansikten (Koblanck, 2003:111). KappAhls producenter av dessa 

reklamfilmer har snarare försökt skapa kontraster gentemot kläderna, mer än gentemot själva 

skådespelarna, då majoriteten av skådespelarna anses ”vita”. Kontrast har skapats genom att 

använda en ljus bakgrund så klädernas färger och former blir mer utstickande och 

uppmärksammande.  

Trots att majoriteten av barnen är ”vita” så finns ändå ett mångfald i reklamfilmerna då det 

finns barn med olika ursprung. Detta måste anses vara ett medvetet val från KappAhls 

reklamproduktion då de valt ut vilka som skulle få medverka i reklamfilmerna. KappAhl 

kanske vill visa upp en bredd och att alla är, som de själv skriver på hemsidan, lika mycket 

värda (Kappahl.se). Ingen ska lämnas utanför.  

Tittar man på reklamfilm 1 (Back to school) så medverkar fem män, varav endast en ”vit” 

man. Dessa män vid den direkta anblicken skrattar, busar och dansar tillsammans med barnen. 

På den djupare nivån konnoterar alla männen ”pojkaktighet”, det vill säga inte aggressiv 

maskulinitet. Att fyra av männen är ”icke-vita” kan tyda på att KappAhl försöker öka 

mångfalden även bland de vuxna och inte endast bland barnen.  

I två av de tre reklamfilmerna så är det en in-zoomning på två personer som håller handen, 

men man får endast se deras händer som håller hand. Kanske är detta något som KappAhl 

medvetet har med i deras reklamfilmer då detta ska förmedla en sammanhållning och en 

känsla av att vi alla gillar varandra och vi håller ihop. Om ett foto är taget bakifrån, på folks 

ryggar, så skapar det enligt Henriette Koblanck en gemenskap med gruppen då man känner att 

man är delaktig i det som pågår (Koblanck, 2003:110). I film 2 (Children’s christmas) så 

filmas barnen bakifrån då de kommer inspringande mot adventskalendern. Detta kan alltså 

bidra till att man känner en gemenskap med barnen då det springer fram mot kalendern. Om 

ett annat barn ser reklamfilmen kanske de får känslan av att delta i denna upplevelse.  

På den denotativa nivån slutar reklamfilm 3 (KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för barn) med 

att barnen tittar rakt in i kameran och möter den betraktandes blick. Enligt Koblanck så fångar 

ögonkontakt betraktarens intresse och väcker dennes nyfikenhet. Tittar man till exempel på 

tidningsomslag så har de flesta av dessa omslag en människa på framsidan som möter 

betraktarens blick. (Koblanck, 2003:110). På den konnotativa nivån har KappAhl möjligen 
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försökt fånga betraktarens intresse genom ögonkontakten som skapas i slutscenen av 

reklamfilm 3. Då detta skapar en undran hos betraktaren så kan detta leda till att just denna 

reklamfilm läggs på minnet, vilket kan leda till ökad köpkonsumtion hos klädkedjan KappAhl 

då betraktaren handlar utifrån de som väckte dennes intresse och minne. Trots att det 

möjligtvis inte var kläderna som skapade detta intresse utan skådespelarnas agerande framför 

kameran så har det väckt intresset hos konsumenten.  

 

7.2 Genus och färger 

Inom genusforskningen så anses kön vara något som är socialt och kulturellt konstruerat. De 

egenskaper som tillskrivs ”kvinnligt” och ”manligt”, så som att till exempel kvinnor gillar 

färgen rosa, dockor och smink medan män gillar bilar, färgen blå och motorer inte är några 

egenskaper vi föds med. Snarare är det så att detta är föreställningar och stereotyper som 

samhället uppfostrar oss till att tycka om, beroende på vilket kön vi tillhör (Fagerström & 

Nilson, 2008:7; Lindgren, 2012:91).  

Tittar man på de reklamfilmer jag valt att undersöka så upplever jag att KappAhl har gjort ett 

försökt till att jämna ut dessa egenskaper som tillskrivs kvinnligt och manligt. Men samtidigt 

har de förstärkt den manliga normen till följd av att de klätt flickorna i de som i samhället 

anses som pojkaktiga färger i, vad som kan tolkas som, ett försök till att inte klä flickorna 

typiskt flickaktigt och genom detta bidragit till att mannen är normen och de är kvinnan som 

måste imitera mannen för att nå upp till dennes status. Motsägelsefullt nog kan det ändå ses 

som att, eftersom kvinnorna anpassas till att försöka klä sig som normen, vilken är manlig, 

blir normen samtidigt svagare genom att kvinnorna träder in på männens arena. Men den blir 

svagare på männens villkor, detta på grund av att männen fortfarande är de som skapar de 

rådande reglerna för vad som gäller normen. (Hirdman, Y. 2001:202). Vi är alltså ”lika” på 

männens villkor. 

Ta till exempel reklamfilm 1 (Back to school) då flera barn dansar tillsammans framför 

kameran iklädd KappAhl’s designade kläder. Ur ett genusperspektiv så representerar olika 

färgkoder stereotypa uppdelningar kring vad som anses som ”killfärger” och ”tjejfärger”. 

Pojkarna i filmen Back to school är klädda i manligt könskodade färger, så som till exempel 

blått, svart och grått (Lagergren, 2013:28). Dessa färger tillskriver samhället de manliga 

könet.  
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Flickorna är klädda i, vad som anses då det gäller kvinnor, mer ”neutrala” färger så som vitt, 

svart och grått. Det förekommer en mörkröd kofta, gammeldags rosa tröja och en rosa 

paljettskrift på en grå mössa, men dessa är mindre detaljer. De färger som automatiskt 

förknippas med flickor, så som rosa, lila och röd uppvisas inte i större utsträckning. Här kan 

det upplevas som att KappAhl försökt tona ner flickornas typiska färgkoder och att det då har 

blivit klädda i vad som anses som mer manliga färgkoder.  

Forskaren Yvonne Hirdman skriver om hur de mansdominerade yrkena, så som polis och 

brandman, lever i symbios med ordet män, men att detta börjat förändras då kvinnor också 

kan arbeta och ta plats inom de mansdominerade yrkena. (Hirdman, Y. 2001:202). Detta kan 

användas i relation till klädfärger då flickornas klädfärger i reklamfilmen Back to school till 

viss del faller under de som anses som manliga färger och detta då är med och bridrar till att 

färger som ses som typiskt manliga, så som blå, grå, svart, kanske kan sluta uppfattas och 

tillskrivas endast män. Om kvinnor klär sig mer i dessa mansdominerande klädfärger så 

försöker kvinnorna skapa en jämställdhet med männen.  

Pojkarna i reklamfilm 1, Back to school, kan anses ha färgstereotypa kläder då de följer de 

riktlinjer kring vad som anses enligt normen som ”killfärger”. Killarna har mörka kläder, så 

som blått, grått, svart och mörkrött. Johanna Lagergren har i undersökt hur färger framställs i 

barnböcker och hur dessa färger tillskrivs tjejer och killar. I en tabell Lagergren sammanställt 

så visar hon frekvensen av hur en viss färg används vid avbildningen av kvinnor och män. 

(Lagergren, 2013:27). Lagergren har fått fram resultat som visar på att de dominerande 

färgerna vid avbildningar av män oftast är blå, grön och grå.  

Detta stämmer bra överens med pojkarna som finns med i de reklamfilmer som jag har 

analyserat. Deras färgskala sträcker sig inte långt utanför dessa dominerande färgnormer för 

killar. Lagergren skriver dock att färgen blå, som traditionellt sett anses manlig, överskrider 

genusnormer och visat sig vara den mest använda färgen vid porträttering av båda könen 

(Lagergren, 2013:28).  

Detta kan till del stämma in på mitt material då på den denotativa nivån så har både pojkar 

och flickor till exempel blåa jeansbyxor. I reklamfilm 1, Back to school, så är det endast en av 

fyra flickor, som har på sig färgen blå. Då i form av ett par blåa jeansbyxor. Tittar man på 

reklamfilm 2, Children’s christmas, så följer pojkarna samma mönster som i reklamfilm 1, 

Back to school, då dom i huvudsak är klädda i svart, blått, grönt och grått. Men här 

förekommer även en dov röd färg och vit.  
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I reklamfilm 3, KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för barn, så kan man även här urskilja ett 

mönster för hur KappAhl väljer att klä pojkarna i deras reklamfilmer. Pojkarna i reklamfilm 3 

har båda på sig blåa tröjor med gult tryck och vita ärmar och till detta har båda pojkarna blå 

jeansbyxor. Utifrån den vetskapen att alla pojkar förekommer med jeansbyxor, medan 

flickorna kan ha på sig kjol eller liknande så kan man på den konnotativa nivån reflektera 

över detta och fundera på hur det kan komma sig att flickor kan ha både kjol, som anses 

kvinnligt, och byxor, som förr i tiden ansetts manligt. Medan mannen åter igen blir bunden av 

de restriktioner som finns för det manliga könet. En pojke skulle inte kunna böra en kjol utan 

reaktioner från samhället. Möjligtvis då en kilt. Analyserar man detta utifrån binära 

oppositioner (se kap. 4.1) så skriver forskaren Stuart Hall att han anser att binära oppositioner 

är ett rått och reduktionistiska sätt att etablera innebörden av saker. Samtidigt verkar 

människan inte kunna vara utan dessa binära oppositioner och dess distinkta tvådelade 

struktur. (Hall, 1997:235). Tittar man på den konnotativa nivån, utifrån de reklamfilmer som 

studerats, så finnas uppdelningar mellan könen och dessa gränser är KappAhl med och bidrar 

till.  

Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok ”Rosa: den farliga färgen” (2011) att färgen rosa 

används redan vid tidig ålder för att sortera genus, där pojkar tar ett tydligt avstånd från färgen 

rosa, vilket i sin tur skapar en hierarki där de flickiga/ kvinnliga som associeras till rosa 

hamnar lägst i rang (Ambjörnsson, 2011:62). Med detta i åtanke så kan man titta på alla tre 

reklamfilmer och tydligt se att KappAhl inte lyckats särskilt bra med jämställdheten kring 

färgkodningen, utan bekräftar de föreställningar som redan finns kring dessa färgkoder och 

vilka färger som tillskrivs ”kvinnligt” och ”manligt”.  

KappAhl understödjer avståndstagandet kring den rosa färgen för pojkar då den rosa färgen 

inte finns representerad på pojkarnas modellrepresentanter. Lagergren skriver i sin studie att 

hon funnit resultat där det framgår att det finns färger som används av både män och kvinnor, 

så som rött, orange och gult (Lagergren, 2013:29). Med detta i åtanke kan jag urskilja ett 

mönster i de reklamfilmer jag analyserat då många pojkar speciellt bär färgen rött. Inte den 

klara röda färgen dock, utan mer en ”gammal” dov rödfärg. Den framställs alltså inte lika 

”kvinnlig” utan blir mer ”maskulin” då färgen inte är klarröd utan mer dov. Pojkarna kan även 

bära detaljer av gult så som i reklamfilm 3 (KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för barn). 

I KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för barn är flickorna inte heller klädda i typiska 

”tjejfärger” utan mer könsneutrala färger. En av flickorna har en vit tröja med engelska 

flaggan tryckt på, i form av ett hjärta, och ett par blå jeansbyxor. Den andra flickan har också 
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på sig ett par blå jeansbyxor men med en röd tröja med vitt tryck upp till och en randig kofta 

ovan på med färgerna orange, rött, blått vitt, rosa och röd. Vid jämförelse med film 2, 

Children’s christmas, så har flickorna i den reklamfilmen inte alls lika nedtonade typiska 

klädfärger för tjejer.  

Tittar man på flickornas kläder i Children’s christmas så har en av flickorna rosa byxor, rosa 

skor och en ljusblå tröja med Mimmi mus tryckt på bröstet och den andra flickan har på sig en 

rosa tröja, bruna byxor och bruna skor med rosa skosnören. Här känns det snarare som 

KappAhl försökt stärka de stereotypa klädkoder som redan finns i samhället. Enligt studier 

som Lööf refererar till så skapade färgerna röd, rosa och blå mer positiva associationer bland 

barn i åldrarna 5-6 år, medan grå, brun och svart bidrog till fler negativa känslor (Lööf, 

2010:8). Detta kan inte helt styrka att KappAhl gått emot sin dovare klädkodning av flickor, 

då den ena flickan bär färgen brunt till stor del.  

Enligt forskaren Johanna Sjöberg så fungerar bilder av kroppar som politiska arenor. Bilder 

av barn är särskilt viktiga att granska eftersom de både skapar föreställningar om barn och 

barndom. Det möjliggör även ifrågasättandet av samhällets syn på barn och barns relation till 

vuxna (Sjöberg, 2013:25f). Som jag skrev i tidigare stycke så styrker KappAhl pojkars 

avståndstagande från färgen rosa då den färger inte finns representerad på någon av pojkarnas 

modellrepresentanter i de tre reklamfilmerna. Detta styrker Sjöberg genom hänvisa till att 

bilder av barn skapar föreställningar om barn och barndom. KappAhl skapar då 

föreställningar på hur barn ska klä sig, och då till exempel att pojkar inte ska använda vissa 

färger. Men samtidigt försöker KappAhl ge flickorna en knuff mot att dom får klä sig i färger 

som inte anses typiskt flickiga.   

 

7.3 Etnicitet i reklamfilmerna 

Richard Dyer skriver om hur männen ofta belystes så de fick mörka mystiska drag och att 

dessa män över lag uppfyllde kraven på den manliga stereotypen, med mörkt hår, mörka ögon 

och muskulösa kroppar, medan kvinnorna hade ljust hår, ”ljus” hy och nätta kroppar (Dyer, 

1997:132f, 138fff).  

Utifrån alla tre reklamfilmer kan det finnas en likhet med det Dyer skriver. I den första filmen 

1 (Back to school) denotativa nivå så är det fyra pojkar med, en av dom har ljusblont hår och 

ljus hy, han har även en bakochfram-vänd keps på huvudet i mörkblått. En annan pojke har ett 
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stort ljusbrunt afro-hår, med en mörkare hudton, han skulle benämnas enligt Dyer som ”icke-

vit”.  Den tredje pojken har mörkblont/brunt hår och ljus hy. Han har en huvudbonad i form 

av en svart mössa. Den sistnämnda pojken har även han på sig en mössa och en huvtröja med 

huvan uppdragen över huvudet.  

Detta bridrar till att han enligt Dyer (1997) mystifieras då det döljer hans ansikte en aning och 

skapar mystiska drag. Killen med ljusblont hår och keps mystifieras även han, då delar av 

hans huvud döljs genom bärandet av kepsen, och samma sak gäller för killen med den svarta 

mössan. Detta skapar en mystisk framtoning över alla de tre med huvudbonader då det döljer 

en del av deras utseende. 

På den djupare nivån är detta intressant då de ”icke-vita” manliga medverkande i Back to 

school, både pojken och de vuxna, inte bär något som skapar någon mystik kring dom. Medan 

de pojkar som är ”vita” har huvudbonader alla tre. Den ”vita” mannen är den enda av de 

vuxna männen som bär en huvtröja. Han har dock inte huvan över huvudet, men möjligheten 

finns att han kan bära den.  

Tittar man ur detta perspektiv på de medverkande flickorna så bär en flicka mössa. Hon 

filmas ensam framför kameran i ett framifrån-perspektiv (se kap. 6.1) då hon skapar 

ögonkontakt med betraktaren och kastar en slängkyss in i kameran. På den konnotativa nivån 

kan detta tolkas som att producenterna inte önskat att flickan ska mystifieras, trots hennes 

mössa som kan bidra till en mystisk framtoning. Då man får se henne i närbild och skapa 

ögonkontakt så försvinner genast all mystik kring henne. Kring de övriga flickorna i 

reklamfilmen Back to school så byggs ingen mystik upp. Det görs heller ingen skillnad vid 

deras framtoning, agerande eller liknanden utifrån deras hudton eller klädval.  

Utifrån de reklamfilmer som studerats så har KappAhl uppvisat ett fokus på jämställdheten 

bland ”icke-vita” och ”vita”. Enligt forskaren John Storey så togs det i början på 1900-talet 

för givet att mänskligheten var uppdelad i ”vita” och ”övriga” människor, de vita var 

överlägsna det övriga (Storey, 2009:17). KappAhl har enligt deras hemsida jobbat med att alla 

barn ska känns sig lika mycket värda (Kappahl.se).  

Att KappAhl arbetar aktivt med detta viktiga faktum är något som märks i framställningarna 

av reklamfilmerna, något dom lyckats bra med. De har ett mångfald bland skådespelarna i 

reklamfilmerna, inte bara utifrån hudton, utan även olika hårfärg, ögonfärg och andra detaljer. 

KappAhl har genom dessa reklamfilmer förmedlat en glädje till betraktaren, där alla är 

välkomna. Men de har samtidigt haft fokus på både individernas egenheter och kläderna som 
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ska visas upp. Detta genom bakgrund och omgivningens färger och även genom valet av 

passande kläder för passande hudtoner.  

 

8. Diskussion  

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat och analys. Detta utifrån de genusperspektiv 

och den tidigare forskning som legat till grund för studien.  

 

8.1 Genus och klädfärgers presentation 

Utifrån min frågeställning hur pojkar och flickor presenteras med klädfärger i reklamfilmerna, 

så finns det de som tyder på att pojkarna är klädda för att uppfattas som typiskt pojkiga, att det 

inte får riskera att uppfattas som en aningens flickiga. Efter analysen av de tre reklamfilmerna 

kan jag även se tecken på att könsrollerna är mer strikta för pojkarna än vad det är för 

flickorna. 

Lagergren (2013) skriver om hur hon kunnat urskilja att mannen begränsas och distanseras 

genom att han inte har tillgång till hela färgskalan. Detta genom att det finns färger som anses 

kvinnliga och som mannen inte anses kunna bära. Även alla de asseccoarer som en kvinna har 

tillgång till för att stärka hennes tillhörighet kan mannen inte heller ta del av. 

Ur ett genusperspektiv kan detta tolkas som att det är lättare för kvinnor än för män att bryta 

mot de utseendemässiga stereotypa förväntningar som finns i vårt samhälle.  

Denna teori kan även tillämpas på mitt analyserade material då jag upplever att de flickor som 

medverkar i reklamfilmerna inte behöver hävda, på samma sätt som pojkarna, vilket kön de 

tillhör. Flickorna kan framställas i likväl grönt, rosa, svart eller gult. Flickorna har tillgång till 

hela färgskalan. Flickornas kläder kan innehålla flera olika färgkombinationer, medan 

pojkarnas kläder innehåller en snäv variation av färgkombinationer.  

Utifrån detta kan slutsatser dras att flickorna har stora möjligheter att bära manliga färger, 

medan pojkarna inte har samma möjligheter att bära kläder med färger från den kvinnliga 

färgskalan. Som Lagergren skriver så kan detta vara en effekt av att mannen är en norm som 

inte behöver stärka sin könstillhörighet på samma sätt som kvinnan, genom yttre attribut. Då 

kvinnan inte är en norm måste de kvinnliga hela tiden förstärkas genom de olika yttre 

attributen så som till exempel kläder, färger och asseccoarer. (Lagergren, 2013:32f). 
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Fagerström och Nilson pekar på att reklambilder har inflytande på andra områden och inte 

bara de som återspeglas i bilder. Dessa bilder som visas i reklam skapar referensramar för 

många människor i samhället, till exempel när det gäller hur människokroppen ska se ut, eller 

hur man förväntas klä sig beroende på om man är man eller kvinna. Dessa reklamer som 

medierna distribuerar befinner sig i ett växelspel med samhället, där samhällets värderingar 

och uppfattningar om till exempel vad som är ”kvinnligt” och ”manligt” återspeglas i 

reklamerna, men samtidigt så styrs samhällets värderingar och åsikter av de bilder som sänds 

ut i medierna (Fagerström & Nilson, 2008:45).  

Johanna Sjöberg skriver också om hur en reklams utseende har förmåga att framställa och 

konstruera barn som grupp och en kategori på flera olika sätt och för flera olika syften 

(Sjöberg, 2013:25). Då de tre reklamfilmerna från KappAhl betraktas kan man få känslan av 

att filmproducenterna haft en medvetenhet kring att en reklams utseende har möjlighet att 

konstruera barn som en grupp och en kategori. Detta går förmodligen att använda både 

positivt och negativt, men KappAhl har fokuserat på att skapa en positiv bild av barn som 

grupp och deras barnreklamer befinner sig i en positivt skapande kategori.  

Trots detta så kan dessa reklamfilmer ändå bidra till att öka klyftorna och de åsikter som 

samhället har kring vilka färger flickor och pojkar ska klä sig i. Men samtidigt utifrån dessa 

värderingar och åsikter så designar och distribuerar, som i detta fall, KappAhl det samhället 

önskar se och köpa. Så på något plan är det samhället tillsammans med distributörerna som 

skapar dessa ideal, grupperingar och klädkoder för barn. På grund av att samhället redan har 

dessa värderingar när det kommer till exempel färger och de kategorier som KappAhls 

reklamfilmer placeras i existerar redan. Det hade varit intressant om de försökte gå emot 

samhället och skapa nya kategorier och nya grupper.   

En teori som Magnusdotter och Lund skriver om i deras forskning ”Hur barn framställs i 

H&M-katalogerna” är hur dagens reklam aldrig varit så stereotyp och könsrollerna så 

framstående som nu. De skriver också om hur det kan verka motsägelsefullt, då många andra 

gränser håller på att lösas upp. Men detta kan bero på olika saker. En teori är till exempel att 

företagen kommersiellt kan tjäna på att dra tydliga gränser mellan vad som är pojkigt och 

flickigt.  

En annan teori är att könsuppdelningens gränser måste upprätthållas då flera andra gränser 

suddas ut. (Magnusdotter & Lund. 2014:8). Utifrån de binära oppositionerna (se kap. 4.1) så 

bidrar KappAhl till att upprätthålla dessa könsuppdelningar för pojkarna, men inte lika 
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noggrant för flickorna. Självklart ses dessa gränsdragningar för båda könen ändå. Pojkarna 

har mer alvarliga minspel medan tjejerna ser mindre bekymrade ut och har glada leende 

ansikten. Pojkarna ska tillsynes verka mer mystiska än flickorna. Enligt Hall så behöver 

mänskligheten dessa gränsdragningar och tvåuppdelningar (Hall, 1997:235).  

En reflektion som uppkommit från betraktandet av dessa reklamfilmer är om samhället, 

underförstått, tycker att det är mer okej att flickor klär sig ”pojkaktigt” än att pojkar klär sig 

”flickaktigt”? Möjligen kan det vara så att det är mer socialt accepterat att tjejer är 

”pojkaktiga”, och det är något att vara stolt över. Man kan till exempel tänka på detta utifrån 

att man hört folk säga att deras dotter är så tuff, hon spelar hockey som killarna eller liknande. 

Vi strider för att det ska bli jämställt, men det handlar hela tiden om att det är kvinnorna som 

ska bli jämställda på männens nivå och att det ska vara okej för kvinnor att få bete sig 

manligt. Men det känns inte som att det strids på samma sätt för att män ska få bete sig 

kvinnligt? Man hör inte ofta en förälder säga att deras son är så graciös, han dansar balett med 

tjejerna.  

 

8.2 Etnicitet och mystik 

Utifrån frågeställningen om det finns någon skillnad på hur ”icke-vita” och ”vita” barn 

framställs i reklamfilmerna kommer resultatet av analysen diskuteras nedan.  

Dyer skriver om hur männen ofta mystifieras och försöker framställas med mörka, skuggade 

drag (Dyer, 1997:1932fff). Betraktar man reklamfilm 1 (Back to School) så är detta väldigt 

uppenbart. Pojkarna i filmen som är ”vita” har alla mystifierats, mer eller mindre, med hjälp 

av olika huvudbonader i form av mössa, keps eller huvtröja med huvan över huvudet. Det är 

endast den ”icke-vita” pojken som inte har en huvudbonad eller försökt mystifieras med hjälp 

av en huva eller liknande. Möjligen kan detta bero på att det finns negativa stereotyper och 

förknippningar med ”icke-vita” som försöker se mystiska ut med hjälp av huvtröjor och 

liknande. KappAhl har möjligen medvetet valt att inte mystifiera ”icke-vita” för att tvätta bort 

den negativa förknippningen som kan finnas i samhället.  

Kollar man på de vuxna männen i filmen så infinner sig inte samma mystifiering av de vuxna. 

Bland dessa män så är fyra utav fem ”icke-vita”, så kan det finnas en problematik i att försöka 

mystifiera deras utseende på grund av att de då kan bli svårt att urskilja och belysa deras 

ansikten. Den ”vita” mannen mystifieras inte heller och troligtvis kan denna saknad på mystik 
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kring männen bero på att man inte vill mystifiera de vuxna i en reklamfilm som är riktad mot 

barn. Det skulle troligtvis sända ut fel signaler då barn ska se vuxna som trygga och 

välkomnande individer.   

Henriette Koblanck skriver om hur man vid skapande av en bild kan förstärka den avbildades 

kontraster, vilket skapar ett mer framträdande ansikte genom att anpassa klädernas färger mot 

bakgrunden. Kläderna och bakgrunden smälter då samman mer och ansiktet i sin tur blir mer 

framträdande. Hon skriver vidare att väljer man att arbeta med mörka färger så ökar 

kontrasterna och ansiktet blir mer framträdande. (Koblanck, 2003:111). Enligt Richard Dyer 

så är ”vithet” en norm. Han skriver om att de råd som finns att tillgå när en bild ska tas, till 

exempel kring ljussättning, oftast utgår från en vit hy (Dyer, 1997:88).  

Denna norm bidrar Henriette Koblanck till genom att endast ge exempel för en vit hy vid 

skapandet av kontraster, detta både genom beskrivningen men även genom ett bildexempel 

som finns att tillgå i hennes bok. Med denna vetskap verkar det som om KappAhl försökt 

arbeta med alla medverkandes olika hudtoner, hårfärger etc., och klätt barnen i färger som 

passar just den specifika individen. De har skapat kontraster, men på andra sätt. Detta genom 

den vita bakgrunden som bidrar till att, oavsett hudton, så sticker skådespelarnas ansikten och 

kroppar ut.  

Vidare hade det varit intressant att göra en kodad studie med större urval och fler klädföretag. 

Möjligen utländska företag eller mer exklusiva klädkedjor för att se om det finns någon 

skillnad mellan dyrare klädmärken och billigare. Om de använder sig av till exempel 

mer/mindre färger och hur deras bredd bland olika etniciteter ser ut. Använder sig billigare 

klädmärken av starkare färger medan de dyrare märkena väljer mer sobra färger?   
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9.3 Internetkällor 
 

KappAhl: www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/vart-ansvar/socialt-ansvar/for-barnen/ 

(Hämtad 2014-12-23) 

Youtube: https://www.youtube.com/Kappahl (Hämtad 2014-11-20) 

The Local: http://www.thelocal.se/20141028/sweden-remains-fourth-best-for-gender-equality 
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10. Reklamfilmerna: 
 

1. Back to School, 0:31 sekunder: 

https://www.youtube.com/watch?v=rvwojxjg0Y4&list=UUz7szU4aUM2jUP27o_Zwf

_g (Hämtad 2014-12-11) 

 

2. Children’s christmas!, 0:21 sekunder: 

https://www.youtube.com/watch?v=dakX7nFWffc&list=UUz7szU4aUM2jUP27o_Zw

f_g (Hämtad 2014-12-11) 

 

3. KappAhl 3 för 2 på alla överdelar för barn/, 0:21 sekunder: 

https://www.youtube.com/watch?v=vZbs_9XuAgE&list=UUz7szU4aUM2jUP27o_Z

wf_g&index=56 (Hämtad 2014-12-11) 
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