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Abstract 
Men and women in advertising - a study of the ads in the magazines cafe and Elle is 

an essay in media and communication studies covering 15hp. The author examines 

what is considered masculinity and femininity in a variety of advertisements, and 

which products are linked to masculinity and femininity. Besides this, the author also 

examines the production of happiness, and how this may differ between men and 

women. Although stereotypes, myths and metaphors are examined. The essay is 

examined on the basis of gender theory, and theories about stereotypes and myths. 

This is examined by using both a less extensive quantitative approach and a more 

detailed qualitative method. Semiotics is the qualitative method used, which include 

denotation and connotation that is used as some of the tools. The result of the study 

shows that masculinity and femininity is something that is separate from each other. 

Different stereotypes, myths and metaphors could also be found in the material. One 

of the conclusions is that while masculinity seems to be something that is associated 

with doing something, femininity seems to be something that is associated with being 

something. Also happiness is something that differs between men and women.  
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1. Inledning 
 

Människor möts av reklam mer eller mindre varje dag. Relativt ofta brukar det vara 

tydligt vilken reklam som är riktad till män, samt vilken reklam som är riktad till 

kvinnor. Det är något som kan tyckas vara problematiskt men även omodernt med 

tanke på hur förhållandevis modernt vårt samhälle idag är i övrigt. Det kan tyckas 

problematiskt med tanke på att reklambranschen med sin målgruppsanpassning och 

övriga metoder i stora drag verkar bestämma vilka som ska köpa vissa produkter, 

samtidigt som de i samma stund bestämmer vilka som inte ska köpa samma produkt. 

Vidare innebär det att de också bestämmer vilka produkter som kopplas ihop med 

femininitet respektive vilka produkter som kopplas ihop med maskulinitet. Alltså kan 

reklambranschen tyckas skapa vad som anses vara maskulint, och vad som anses vara 

feminint. Fagerström och Nilsson menar i sin bok genus, medier och masskultur 

(2008) exempelvis att reklamens bilder ofta skapar människors referensramar, för 

bland annat människokroppen (Fagerström & Nilsson 2008, 45). Med tanke på detta 

vore det därför möjligt att urskilja vad reklambranschen menar är maskulinitet och 

femininitet. Det vore även möjligt att urskilja vad de menar att lycka är för något, och 

hur detta eventuellt är något som skiljer sig mellan maskuliniteter och femininiteter.     

Reklamen verkar även vara en plats där det frekvent förekommer stereotyper och 

metaforer, samt vara en plats där gamla myter lever kvar och där nya skapas. Det 

vore därför intressant att se hur även detta är något som används i reklamannonser. 

Livsstilsmagasin är för många människor idag en inspirationskälla till både mode och 

beteende, och dessa är i de allra flesta fall fulla med reklamannonser. Dessa annonser 

finansierar i många fall själva tidningens existens, men de lockar även tidningarnas 

läsare till konsumtion av olika produkter. Med tanke på att det idag verkar vara 

många människor som läser dessa livsstilsmagasin vore det därför intressant att 

undersöka vad annonserna i dessa egentligen förmedlar för bild av vad maskulinitet 

och femininitet är.  

 

Begreppet lycka är för många människor idag något som svårt att definiera. I 

välutvecklade länder som Sverige där god hälsa och tak över huvudet anses vara en 

självklarhet, tycks lycka numera vara något som ofta är förknippat med att köpa och 

att äga prylar, det vill säga konsumtion. Anna Björners studie bilden av lycka (2010) 

tydde på just detta, att lyckan var någonting som människor hade möjlighet att köpa 
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och konsumera (Björner 2010, 42f). Det känns med andra ord som att lycka är något 

som kräver åtminstone en viss mån av pengar för att kunna tillgodose sig och 

konsumera. Men det verkar inte räcka för människor att exempelvis äga en dator, 

utan vilket märke det är på datorn verkar också vara av stor betydelse. Vårt 

konsumtionsmönster verkar på något sätt ha avancerat, från de att vi har börjat 

kunna konsumera kan vi idag välja att konsumera det allra bästa och populäraste 

produkterna. Och detta är just något som verkar göra oss ändå mer lyckliga. Detta 

fenomen verkar även vara något som gäller både män och kvinnor. Om konsumtion 

gör oss lyckliga, är det däremot inte sagt att det bara är konsumtion som kan göra oss 

lyckliga, men det kan åtminstone vara en av många förklaringar. Reklamen verkar 

dock allt som oftast utlova någon form av lycka. Därför vore det intressant att 

undersöka vad lycka är.  

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att studera hur genus framställs i ett urval av annonser i 

tidskrifterna Café och Elle. Den syftar även till att undersöka vad lycka är i 

annonserna. Syftet med att studera en tidskrift som har män som målgrupp, och en 

tidskrift som har kvinnor som målgrupp är att utröna eventuella skillnader i hur 

genus samt lycka framställs.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur framställs maskulinitet och femininitet i annonserna?  
• Vilka produkter kopplas samman med manlighet respektive kvinnlighet? 

• Hur framställs lycka i annonserna? Och hur skiljer sig lyckan eventuellt mellan 

män och kvinnor?  

• Vilka myter, metaforer och stereotyper finns? Och hur ser dessa i så fall ut? 
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2. Teori och tidigare forskning 
2.1 Tidigare forskning 
Med tanke på att reklam sammantaget handlar om att tillverkare av produkter vill att 

deras målgrupper ska konsumera deras varor, är därför den tyska filosofen Herbert 

Marcuses tankar om en-dimensionella människor och ett en-dimensionellt samhälle 

relevant. Enligt Jeffrey Noonan (2004) menar Marcuse att den individuella 

människans rationalitet har övergått till att vara en teknologisk rationalitet. Han 

menar att den teknologiska framväxten i samhällen har orsakat en attitydförändring 

hos människan, från att individen har accepterat något utifrån den själv är det nu 

istället den teknologiska apparaturen som säger åt dem att acceptera det som dem 

blir tillsagda. Människan har av systemet blivit mindre individuell. Marcuse menar 

också att det finns en skillnad mellan varor, men även mellan behov. Medborgare i 

kapitalistsamhällen, som exempelvis Sverige, kan bara kräva varor som det 

ekonomiska systemet producerar. Däremot är det en skillnad mellan de varor som 

det ekonomiska systemet erbjuder och mänskliga varor. Och att det finns en skillnad 

mellan detta menar han utgör skillnaden mellan så kallade verkliga behov, och de 

behov som systemet i sig har, det vill säga falska behov. När individerna sedan inte 

kan tyda skillnaden mellan dessa behov och varor, utan att de istället flyter samman 

till ett, menar Noonan är Marcuses grundtanke för sin teori kring en-dimensionalitet 

(Noonan 2004, 477f). Vi konsumenter får alltså för oss att vi behöver något, som vi 

egentligen inte behöver. Däremot behöver systemet att vi ska köpa det. Timothy W. 

Luke (2000) menar att Marcuse tänker att de falska behoven är skapade av mäktiga 

särintressen, som genom att manipulera olika system i samhället får sin agenda hörd 

och därför skapar en sorts referensram för vad konsumenterna anser vara normalt, 

och detta gör därför att många anammar dessa falska behov. Dessa falska behov är 

dessutom skapade bortom individernas kontroll att påverka. Sammantaget av de alla 

behov som konsumenter har så är det allra flesta behoven falska sådana, exempelvis 

att konsumera i enlighet med reklam. De verkliga behoven som människan faktiskt 

har menar han däremot är vad som vi individer egentligen behöver, det vill säga mat, 

kläder och någonstans att bo (Luke 2000, 96ff). Med andra ord så är de falska 

behoven dominerande och skapade av ett ekonomiskt system som konsumenterna 

inte rår på att påverka.  
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Anna Björner författade 2010 uppsatsen Bilden av lycka – en kvalitativ bild- och 

diskursanalys av reklam. Björner undersökte vad lycka framställdes som i ett urval 

av annonser. Lycka visade sig i hennes undersökning vara något som i alla 

annonserna vara något som gick att köpa, alltså att konsumenten fick lycka i utbyte 

mot ett specifikt köp. Och därmed är lycka även en känsla som infinner sig och ökar 

när konsumenten köper något. Något som Björner förvånades över var att ett flertal 

av de annonser som hon undersökte visade sig kopplas till ett tävlande. Med detta 

menar hon att produkterna som riktade sig till konsumenterna anspelade på hur 

denna genom ett köp av produkt kunde mäta sig med, och på olika sätt bli bättre än 

sin omgivning. Hon kopplar detta tävlande till att vi lever i en individualistisk kultur, 

där var och en högt värdesätter att klara sig själv. Hon undersökte även hur lycka 

eventuellt skiljer sig mellan reklam riktad till män respektive kvinnor. Mäns lycka i 

annonserna visade sig grundas i könsstereotypa företeelser såsom teknik, sport men 

också att mäns lycka också förknippades med känslan av att faktiskt åstadkomma 

någonting, det vill säga framsteg. I annonserna som var riktade till kvinnor antogs 

lyckan grunda sig i sundhet och hälsa, som hon menar också visar på något av dagens 

idealkvinna. Sundhet och hälsa var anmärkningsvärt också något som endast 

återfanns i annonser riktade till kvinnor. Ytterligare en intressant notering Björner 

återfann vid analysen var att män inte log i lika stor utsträckning som kvinnorna 

gjorde. De återgivna färgerna i annonserna var också stereotypiska, det vill säga 

mörka i annonserna till män och ljusa i annonserna riktade till kvinnor. Dessutom 

var ordval riktade till män ofta hårda och kopplade till teknologi. Till skillnad mot 

detta var ordval riktade till kvinnor mjuka och förknippade med naturen. (Björner 

2010, 42f). 
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2.2 Teori 
Med tanke på att jag ska undersöka eventuella skillnader mellan hur män respektive 

kvinnor framställs i de utvalda annonserna utgår jag därför ifrån genus som teori. Jag 

anser även att det är viktigt med en bakgrund till hur genus och medier kopplas 

samman. Det är också relevant att utgå ifrån teorier vad maskulinitet respektive 

femininet är.  

2.2.1 Genus som begrepp 
Det finns idag en uppfattning bland oss människor att kön är något som bestäms i 

och med ett barns födsel, det vill säga en gång för alla givet. Forskare inom genus 

menar dock att människors kön är något som konstrueras. Kön anses vara något som 

är socialt och kulturellt bundet och skapat utifrån (Fagerström & Nilsson 2008, 7).  

Själva grunden för genusbegreppet vilar på den maktaspekt som finns sinsemellan 

människor och hur detta är något som hela tiden skapas och upprätthålls genom våra 

olika handlingar och sätt att uttrycka oss (Fagerström & Nilsson 2008, 12f). 

Föreställningarna om vad som förväntas av de olika maskulina respektive feminina 

kategorierna som återfinns i dagens samhälle förändras hela tiden i och med att tiden 

går. Däremot faller det maskulina och feminina aldrig inom en gemensam kategori, 

det vill säga de är skilda ifrån vad varandra (Fagerström & Nilsson 2008, 8f). Detta 

gör att vi kommer in på vad Yvonne Hirdman (2001) benämner som genuskontrakt. 

Med genuskontraktet menas att vi som människor ingår i en sorts struktur med olika 

roller och förväntningar på oss beroende på kön. Män förväntas vara på ett sätt 

medan kvinnor väntas vara på ett annat. Detta kontrakt menar Hirdman är något 

som är konventionellt grundat i vårt kulturella arv (Hirdman 2001, 84).  

Huruvida Sverige idag är jämställt är en fråga som möter många olika svar. Vissa 

anser att Sverige just nu är ett jämställt land och att jämställdhetsdebatten har gått 

överstyr, samtidigt anser vissa att det råder ojämställdheter mellan könen i princip 

över allt i samhällets olika delar. Simone De Beauvoir, en mycket framstående filosof 

och författare menar (2002) att män och kvinnor aldrig har existerat under 

jämställda förhållanden där kvinnan alltid har varit den lidande. Även fast det går 

mot rätt håll, är kvinnan idag fortfarande den lidande (Beauvoir 2002, 30). Det råder 

inget tvivel om att Sverige har haft en brokig historia gällande jämställdhet med 

skeva föreställningar om de olika könen och inte minst ojämnställda juridiska 

rättigheter. Trots att det idag görs framsteg lever människors historiska 



	   6	  

föreställningar om maskulinitet respektive femininitet kvar i den kultur som vi lever i 

idag. Detta är något som gör sig ständigt påmint, inte minst i medier. Genom att 

studera medierna utifrån genusperspektiv möjliggör att dessa efterdyningar kan bli 

synliga för den som är betraktare (Fagerström & Nilsson 2008, 11f). Connell (2009) 

menar att vi hela tiden måste se till genus för att förstå andra fenomen i vår 

omgivning, exempelvis ojämställdheter och orättvisor. Därför är genus i högsta grad 

en väsentlig beståndsdel i den sammantagna sociala strukturen, och politiken som 

förs kring detta är avgörande för vad som komma skall för oss människor som en 

kollektiv grupp (Connell 2009, 113).   

2.2.2 Maskulinitet respektive femininitet  
När det kommer till frågan vad som anses vara maskulinitet respektive femininitet 

går det inte att tala om dessa kategorier i form av singular. Maskulinitet respektive 

femininitet är plural, det vill säga det finns inte bara en kategori av dessa utan flera 

(Fagerström & Nilsson 2008, 18). Raewyn Connell talar i sin bok om genus (2009) 

att de maskulina och feminina kategorierna är historiskt uppbyggda utifrån 

dikotomier baserade på deras förväntade egenskaper, det vill säga uppbyggda utifrån 

motsatspar. I vårt samhälle idag lever dessa dikotomier fortfarande kvar och allt som 

oftast är kvinnan den som blir den drabbade även av detta (Connell 2009, 86f). 

 

”Kvinnor antas vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och 

sexuellt lojala; män antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och 

promiskuösa” - (Connell 2009, 86)  

 

Connell menar vidare att det inte endast går att utgå ifrån grundtanken att 

maskulinitet och femininitet är något som är helt skapat genom kulturella och social 

värderingar i vår omgivning. Individen bestämmer också själv genom sina handlingar 

och sätt att uttrycka sig huruvida de vill förhålla sig till det som anses vara de 

maskulina eller feminina. Men däremot när individer bryter mönstret och avviker ur 

detta som uppfattas som det ”naturliga” anses detta vara något som är ”onormalt” 

(Connell 2009, 18f).  

Med begreppet maskulin hegemoni menar Connell (2008) den maskulinitet som för 

tillfället anses vara samhällslivets ledande. Den anses vara över alla andra 

maskuliniteter, och även femininiteter. Men hur denna hegemoniska maskulinitet ser 
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ut, och vilka egenskaper som denna maskulinitet har är inte bestämd en gång för alla 

utan är tid- och kultur bunden och därför föränderlig. Det som idag anses vara det 

hegemoniska maskulina kan alltid komma att utmanas av alla de övriga kategorierna 

av maskuliniteter, och inte minst femininiteter och därefter kan en ny hegemoni 

skapas utifrån vad som anses det ledande inom samhällslivet. Exempelvis kan den 

hegemoniska maskuliniteten vid en tidpunkt vara knuten till styrka, med fokus på 

kropp och handlingskraft. Och när som helst kan det utmanas och ersättas av det 

motsatta eller något annat, som då anses det mest åtråvärda, accepterade och 

ledande. Connell menare vidare att det är få som faktiskt kan och som faktiskt lever 

upp till vad som anses vara den maskulina hegemonin. Däremot drar den 

gemensamma gruppen män stor nytta av den på grund av att den upprätthåller 

maktrelationen mellan män och kvinnor där män är överordnade, och kvinnor 

underordnade (Connell 2008, 115ff).  

2.2.3 Maskulinitet respektive femininitet i medier  
Fagerström och Nilsson (2008) skriver bland annat i sin bok genus, medier och 

masskultur att reklamens bilder påverkar många människor idag i den mån att den 

skapar människors referensramar för exempelvis människokroppen och så vidare. De 

menar att det råder en slags paradox mellan reklamens bilder och människors 

värderingar, detta på grund av att reklamen på olika sätt speglar våra värderingar, 

samtidigt som de även styr dessa genom sitt uttryck. De menar också att 

samhällsordningen att män är hjärnor och kvinnor är kropp upprätthålls genom 

reklamen och dess bilder (Fagerström & Nilsson 2008, 45) 

Vad gäller representationen av kvinnor och män i reklam menar de att den till större 

delen utgörs av kvinnor. Kvinnor och inte minst deras kroppar används ofta som 

blickfångare för att fånga publikens intresse för att sedan överföra intresset till en 

produkt. Dessutom menar de att kvinnor verkar kunna sammanlänkas med en 

produkt oavsett vilken genre eller kategori den än tillhör, och menar därför att 

kvinnan är metaforisk i reklamsammanhang (Fagerström & Nilsson 2008, 50f). 

Nätverket Allt är möjligt (1999) menar att skildringen av män och kvinnor ser väldigt 

annorlunda ut men är stereotyp. Bilden av mannen som förmedlas är stark, 

kompetent, karismatisk, chef, politiker hjälte eller brottsling. Bilden av kvinnan är 

däremot någon annan. Hon framställs som vacker, smal, introvert, mamma, fru, 

sexobjekt eller offer (Allt är möjligt 1999, 8). 
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2.2.4 Stereotyper och myter 
Stereotyper är, menar Lindgren (2009), en grupp människor som har en viss typ av 

egenskaper och attribut som tillsammans utgör deras gemensamma nämnare och 

därför bildar en grupp. Det är med andra ord ett generaliserande av en grupp 

människor, och därför innebär det även att de egenskaper och attribut som även 

särskiljer människorna inom den stereotypa gruppen bortses ifrån (Lindgren 2009, 

91). Perry R. Hinton (2003) menar i sin bok stereotyper, kognition och kultur att 

stereotyper har två ytterligare utmärkande komponenter utöver det som tidigare 

förklarats utifrån Lindgren. Hinton menar att den stereotypa gruppen av människor 

inte bara har vissa utmärkande egenskaper gemensamt, utan även får ytterligare 

egenskaper tillskrivna som ett ytterligare lager, exempelvis attityder eller 

temperament. Han menar även att betraktaren är delaktig i definitionen av vad en 

stereotyp är i den mån att betraktaren automatiskt tillskriver dessa ytterligare 

egenskaper till den person som på något sätt visat den typiska egenskapen som 

hänför till en viss grupp av människor (Hinton 2003, 12). Hinton hänvisar till Walter 

Lippman (1922) som menar att stereotyper allt som oftast är falska och missvisande. 

Han menar att människan använder sig av stereotyper för att förenkla verkligheten 

runt om oss, det vill säga det som sker i vår värld på ett sätt som utgår ifrån hur vi 

tror att det är. Och varför vi utgår ifrån dessa förenklade bilder menar Lippman beror 

på att den verkliga världen är allt för komplicerad och omfattande för att vi ska kunna 

ha en korrekt kunskap om den. Hur dessa skapas menar han vidare sker genom att 

antingen vi själva som enskilda individer skapar dessa förenklade bilder av 

verkligheten, det vill säga den stereotypa bilden av något eller några. Men även kan 

dessa vara hämtade ifrån vår kultur som redan har bestämt definitionen. (Hinton 

2003, 13). När det kommer till användningen av stereotyper menar Hinton att dessa 

egentligen inte är önskvärda, med tanke på att de ofta är nedsättande mot de/det 

berörda och även fördomsfulla. Synen på varför vi använder stereotyper grundar sig å 

vårt sätt att tänka, som i detta fall handlar om ett misslyckande i att tänka på ett 

korrekt sätt (Hinton 2003, 15).  

Myten i Barthes mening fungerar som en kulturs sätt att förstå och tala om något i 

vår verklighet eller natur. Myten är ett resultat av en kulturs reflektion kring saker 

och ting i vår omgivning, som utmynnar i en form av berättelse. Dessa berättelser är 

egentligen skapade för att i grund och botten gynna den dominerande 

samhällsklassen i samhället, men trots detta framställs myterna som om de vore helt 
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naturliga. De har blivit avpolitiserade och ”naturliga” bland annat genom att de 

skapas genom att påvisa samband, till exempel att kvinnan är den som är ämnad att 

fostra barnen och ta hand om barnen, eftersom hon faktiskt föder det. Utöver att 

myterna framställs som ”naturliga” framställs de även som om de vore oföränderliga 

och rättvisa, genom sin avpolitisering. Däremot menar Barthes att så är egentligen 

inte fallet, de är dynamiska och olika snabbt föränderliga. Dominerande myter blir i 

och med kulturers utveckling ifrågasatta, och justeras därefter genom att vissa delar 

av myten behålls medan andra delar tillsätts som nya för att passa i den rådande 

kulturen. Myten är vad Barthes kallar de betecknades betydelse av den andra 

ordningen. Och dess funktion är att förvränga något, inte att få någonting att 

försvinna. På så sätt döljer myten inte någonting (Fiske 1997, 121ff: Barthes 1993, 

121). Carlsson och Koppfeldt (2008) kopplar vidare myterna till ett 

informationssammanhang. De menar att myterna är förekommande och inte minst 

användbara inom bland annat reklamsammanhang. Detta på grund av att myterna 

utgör en del av människors sätt att tänka. Och även fast människan vet att myterna 

ibland är felaktiga och inte stämmer överens med verkligheten så accepteras dessa 

ändå och blir därför inte ifrågasatta av dem. Myter blir därmed användbara genom 

att dessa skapar det gemensam förståelse (Carlsson & Koppfeldt 2008, 27).  

2.3 Hermeneutik 
Anledningen till att jag väljer att lyfta fram hermeneutiken är inte för att jag vill utgå 

ifrån den som varken metod eller teori, utan mer för att förklara och tydliggöra på 

vilket sätt jag förhåller mig vid själva analysförfarandet av materialet. Med 

hermeneutik menas tolkningslära, att genom tolkningar försöker förstå och inte bara 

begripa något (Thurén 2007, 60). Eftersom jag ska analysera reklamannonser och 

utifrån dessa dra slutsatser är därför förförståelse ett viktigt begrepp inom 

hermeneutiken att tydliggöra. En person förförståelse utgörs av bland annat 

värderingar, ideologier, den historiska- och samtida miljö- och kultur den växt upp i 

och lever i idag, och så vidare. För att beskriva det kort, allt skapar vår förståelse som 

i sin tur påverkar vår förståelse för det vi tolkar. Det går inte heller att ställa sig 

neutral till det som är ämnat att tolkas, det krävs alltid en viss mån av förståelse för 

att kunna förstå något. Vad materialet betyder är alltså resultatet av samverkan 

mellan betraktarens erfarenheter och materialets (Bergström & Boréus 2005, 25). 

Även det begrepp som kallas den hermeneutiska cirkeln är relevant att tydliggöra. 
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Detta begrepp innebär ett sorts växelspel mellan delar och helhet. Det vill säga, för att 

någontings helhet ska kunna förstås, så måste de olika delarna som tillsammans 

utgör helheten också förstås. Detsamma gäller det motsatta, för att förstå delarna så 

måste även helheten förstås. Vår förförståelse påverkar våra erfarenheter, likväl som 

erfarenheten påverkar förförståelse (Thurén 2007, 61)  
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3. Metod 
	  
I metodavsnittet kommer den kvantitativa analysen som metod att beskrivas först. 

Tyngdpunkten i analysen kommer däremot att vara den kvalitativa delen. Den 

kvantitativa analysen är tänkt att vara kompletterande till den kvalitativa metoden, 

för att få en ökad förståelse och bättre resonemang kring resultaten. Med tanke på 

den kvantitativa metodens mindre omfattning i denna undersökning kommer den 

därför också att förklaras mindre ingående än den kvalitativa metoden. 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Eftersom det finns ett syfte att räkna delar av materialets innehåll används en 

kvantitativ metod. Förekomsten av ett urval av variabler kommer att analyseras 

manuellt. Anledningen till att de kommer att analyseras manuellt är på grund av att 

annonserna är få till antalet, samt att manuella analyser möjliggör mer komplicerade 

bedömningar och tolkningar än datorbaserade analyser. Kvantitativa analyser 

möjliggör att mönster kan urskiljas i materialet, då den syftar till att undersöka det 

som faktiskt uttrycks, det vill säga det manifesta (Bergström & Boréus 2005, 43ff)  

 

Som analysinstrument kommer ett kodschema att användas, detta återfinns i bilaga 

1. Detta kodschema skapas genom en uppbyggnad av olika variabler. Variabler är 

olika noteringar på vad som ska undersökas i materialet. Och tillsammans utgör alla 

dessa variabler det färdigställda kodschemat, som bestämmer vad det är som ska 

analyseras (Bergström & Boréus 2005, 49f).  

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
För att djupare kunna analysera ett urval av reklambilder kommer jag att använda en 

kvalitativ innehållsanalys som metod. En kvalitativ innehållsanalys görs när ett syfte 

att räkna eller mäta något inte finns. Det vill säga, för att mer gå in på djupet och 

analyser något i detaljnivå (Thurén 2007, 112).  

3.2.1 Semiotik 
Begreppet semiotik förklaras som studiet av tecken och teckensystem. Dessa tecken 

är något som är meningsskapande, har betydelse, och dessutom flera betydelser. När 

en rad av olika tecken sätts samman utgör de tillsammans en text, som kan vara i 

princip vad som helst som är meningsskapande, och därmed även reklam (Lindgren 
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2009, 62ff). Exempelvis kan människor och produkter vara tecken i en reklambild, 

som i sin helhet utgör texten. På samma sätt som att alla de kombinerade alfabetiska 

bokstäverna i ett brev tillsammans utgör en text.  

 

”Semiotiken studerar hur olika slags tecken skapas, används och tolkas i 

kommunikation mellan människor och medier” (Carlsson & Koppfeldt 2008, 32) 

 

Ferdinand de Saussure som är en av semiotikens grundare menar att ett tecken alltid 

har två sidor. Tecknet är enligt honom delvis betecknande, det vill säga det utseende 

som tecken vi kan utläsa har. Detta utseende kan både ha formen som något visuellt, 

dessutom ljud. Det betecknade däremot är vår mentala föreställning vi relaterar till 

när vi ser det betecknande (Fiske 1997, 66). Om du i en reklambild exempelvis ser en 

person som står med ryggen mot dig, är denna det betecknande. När du sedan börjar 

föreställa dig vem denna person är, och hur denna person ser ut utgör detta det 

betecknade som är de mentala föreställningar du grundar dessa föreställningar på om 

personen. Inom semiotiken betraktas mottagaren/läsaren av tecken som aktiv, detta 

med tanke på att läsarna själva också bidrar till olika texters betydelse som är 

beroende av dess bakgrund (Fiske 1997, 62).  Själva betydelsen i ett meddelande ses 

som något som uppstår i och med kommunikationen, vare sig det är av de som har 

skapat detta eller den som betraktar detta. Denna betydelse som skapas är dessutom 

dynamisk, det vill säga flytande och föränderlig med tiden (Fiske 1997, 69).  Roland 

Barthes som är en av Ferdinand De Saussures efterföljare och utvecklare inom 

semiotiken var speciellt intresserad av bilder och fotografier och inte minst dess 

betydelser. Barthes menar att en bild aldrig har en bestämd och fast betydelse utan 

har alltid flera olika betydelser, det vill säga en bild är enligt honom alltid polysem. 

Och för att få en förståelse för bilders olika betydelser måste den sociala, kulturella 

och politiska kontexten tas i beaktning (Ekström 2008, 22f).  

3.2.2 Denotation och konnotation  
Inom semiotiken är denotation och konnotation två centrala begrepp när bilder 

analyseras, och sammantaget kan dessa två begrepp förklaras som två olika nivåer av 

en bild. Denotation, som Barthes kallar det är beteckning av den första ordningen. 

Det är vad som konkret framställs och kan urskiljas i en bild, det vill säga alla de olika 

delar i en bild som tillsammans utgör själva bilden. En bilds denotation är även 
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oföränderlig och inte beroende av hur bilden är redigerad så länge den visar samma 

innehåll. Hur en bild på exempelvis en gata än är redigerad visar bilden fortfarande 

samma sak på den denotativa nivån. Däremot förändras bildens konnotation 

beroende på hur den är komponerad. En bilds konnotation som Barthes kallar det är 

beteckning av den andra ordningen. Konnotationen menar Barthes är hur ett 

fotografi är taget, det vill säga den mänskliga påverkan på bilden. Det är på denna 

nivå som bildens betydelse kan uppfattas på olika sätt av olika människor beroende 

på kulturen de lever i. Det vill säga, det som en bilds konnotation förklarar är 

samspelet mellan betraktaren och tecknet, och detta är bestäms utifrån dennas 

värderingar och föreställningar som är kulturellt grundade (Fiske 1997, 117ff). Det 

innebär att jag som tolkar reklambilderna på den konnotativa nivån, kan komma att 

tyda bilden på ett annorlunda sätt än vad en annan gör.   

3.2.3 Förankring och relä 
När det kommer till text och dess betydelse till bilder menar Barthes att den dels kan 

fungera som förankrande men även som relä. Han menar att text kan vara 

förankrande i den mån att den att den förankrar någon av bildernas betydelser 

(Chandler 2007, 204). Enkelt uttryckt kan en reklambild där en produkt inte direkt 

visar innehållet i en flaska i bilden, kompletteras med en text där innehållet i flaskan 

uttrycks i ord. Därmed har texten förankrat en av bildernas betydelser. Det vill säga 

textens flera olika betydelser blir i och med förankrandet färre. Däremot när texten 

fungerar som ett relä som Barthes benämner det, anses den vara kompletterande till 

bilden (Chandler 2007, 204).  

3.2.4 Metafor och symbol 
En metafor förklarar för oss någonting obekant i vår omgivning genom att uttryckas i 

termer av någonting annat. Detta obekanta brukar kallas för innebörd, och det 

bekanta brukar således kallas för förmedlare (Fiske 1997, 126). Något som metaforer 

förutsätter är att vi måste använda oss av en viss mån av vår fantasi för att vi ska 

förstå dem, detta har sin grund i att kopplingen mellan innebörd och förmedlare i de 

allra flesta fall är okänd. Det krävs även en viss mån av denotativa likheter mellan 

innebörd och förmedlare för att vi ska kunna få en chans att överhuvudtaget förstå 

oss på dem. Däremot ignorerar metaforerna detta i grund och botten. Metaforer gör 

så att vi kan upptäcka och inte minst förstå saker i vår omgivning (Chandler 2007, 

127). Metaforerna behöver inte vara realistiska utan det är istället fantasin som är det 
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väsentliga. Hur mycket fantasi som krävs för att vi ska kunna förstå metaforerna 

varierar från fall till fall, vissa är mer komplexa än andra. Det krävs däremot en sådan 

mängd att vi ska kunna associera likheter som är ifrån olika plan, enligt vad Fiske 

(1997) kallar associationsprincipen, vilket mer utförligt innebär att egenskapers 

värden förflyttas från ett plan till ett annat (Fiske 1997, 133). En symbol är likt ett 

tecken någonting som står för någonting annat. Däremot kräver en symbol en 

konvention, alltså en överenskommelse och även användning för att någonting ska 

kunna sägas vara en symbol. En symbol i Barthes mening behöver inte heller vara ett 

objekt utan kan även vara en handling. Det vill säga en bil eller något annat föremål 

kan vara en symbol för någonting likväl som en handling som en person utför kan 

uppfattas som symbolisk (Fiske 1997, 125f).  

3.3 Intersubjektivitet, reliabilitet och validitet 
Intersubjektiv testbarhet är ett begrepp som är ständigt återkommande inom 

vetenskapen. Detta begrepp innebär att analysen ska kunna genomföras av vilken 

annan person som helst och ändå leda till samma svar som den gjorde 

undersökningen från första början kom fram till. Det betyder alltså att värderingar 

och personligheten överlag får åsidosättas vid analysförfarandet så att dessa inte kan 

ha någon som helst inverkan på resultatet (Thúren 2007, 33). Med tanke på att den 

kvalitativa metoden, det vill säga den semiotiska metoden till stor del grundar sig på 

författarens individuella förförståelse (se 2.3) kan det vara möjligt att en annan 

person som analyserar samma material tolkar det annorlunda och därför får andra 

svar. Med tanke på att denna person har en annan förförståelse. Detta är något som 

påverkar undersökningens reliabilitet. I den kvantitativa delen av analysen kan det 

även vara ett problem med att bedöma huruvida personerna i annonserna ler eller 

inte. Detta är också något som påverkar undersökningens reliabilitet.  

Reliabilitet och validitet är ytterligare två relevanta begrepp för studiens 

genomförande. Reliabilitet innebär kortfattat hur tillförlitlig studien anses vara. 

Huruvida den anses vara tillförlitlig har att göra med vilken kvalité det insamlade 

materialet håller och sedan hur detta har bearbetats och analyserats. Med validitet 

menas att undersökningen faktiskt undersöker vad som är avsett att undersökas. Det 

vill säga huruvida studien anses vara giltig (Østbye 2004, 40) Med tanke på att lycka 

är ett sådant svårdefinierat begrepp är det också svårt att koda lycka i den 

kvantitativa analysen, vilket påverkar undersökningens validitet. Lyckan i denna del 
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av analysen kan dock betraktas som leende. Det vill säga om personerna i annonserna 

ler eller inte. I den kvalitativa kommer dock lycka att undersökas genom mer 

komplicerade bedömningar och tolkningar. 
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4. Material, avgränsningar och urval 
4.1 Material 
Det material som legat till grund för undersökningen är två modemagasin som 

vardera utkommer en gång i månaden. En av tidningarna är Café som riktar sig till 

män, och det andra magasinet är Elle som riktar sig till kvinnor. Anledningen till 

valet av just dessa tidningar grundar sig i att de båda riktar sig till konsumenter i 

ungefär samma åldersspann. Café riktar sig till män från 18-39 år, och Elle riktar sig 

till kvinnor från 18-45 år (www.ts.se). De båda tidningarna är av nummer tre, det vill 

säga det tredje numret av totalt tolv stycken som utkommer årligen. Anledningen till 

varför de senaste numren ligger till grund för undersökningen är för att dessa speglar 

samtiden, något som önskades i högsta mån. 

4.2 Avgränsningar 
I båda tidningarna är annonser som kommer ifrån hjälporganisationer, eller på något 

sätt är förknippade med hjälporganisationer bortsedda ifrån. Detta på grund av att 

dessa inte handlar om konsumtion av produkter, dessutom är det underförstått vad 

lycka är för något i annonser av den typen. Annonser i extratidningar som medföljer 

de båda tidningarna är även dessa bortsedda ifrån med tanke på att dessa annonser 

ofta följer ett visst tema. Det gäller även den fasta delen i Café som utgör ett antal 

temasidor i mindre format än själva tidningen och som i detta fall betraktas som en 

extratidning.  

4.3 Urval  
I den kvantitativa analysen har jag analyserat samtliga annonser utifrån 

avgränsningarna. Med tanke på undersökningens storlek och tidsomfattning, samt 

den valda metoden för den kvalitativa analysen är sammanlagt sex stycken annonser 

ifrån tidningarna analyserade. Tre stycken ifrån Café, och tre stycken ifrån Elle. Detta 

för att spegla annonser som både riktar sig till män och kvinnor. Eftersom den 

kvantitativa analysen tydligt visade tre dominerande produktkategorier i annonserna 

i Elle var min första tanke att utgå ifrån dessa produktkategorier. Däremot fann jag 

att annonserna för accessoarer i Café inte var lämpade utifrån mitt syfte, med tanke 

på att de jag ansåg de var svåra att koppla till lycka. Det innebar att jag utgick ifrån de 

den största, den näst största och fjärde största kategorin i Elle i den kvalitativa 

analysen (Se tabell 2). En annons från varje kategori är sedan ur vardera tidning 
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utvald genom ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att materialet blandas 

och slumpmässigt väljs ut (Ekström et al 2010, 91). 
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5. Analys och resultat 
 

I avsnittet för analys och resultat kommer först den kvantitativa delen att redovisas. 

Som ett första steg kommer tabellerna och deras resultat att redovisas, sedan 

kommer dessa att diskuteras i en tabellsammanfattning. Efter detta kommer den 

kvalitativa delen att redovisas. Därefter kommer de båda analyserna och deras 

resultat att diskuteras i en slutdiskussion i nästa kapitel. 

5.1 Kvantitativ analys 
Som en första del av analysen genomfördes den kvantitativa analysen utifrån ett 

kodschema med bestämda variabler. Detta för att få en överblick över de båda 

tidningarnas annonsers utformning och innehåll. Kodschemat återfinns i bilaga 1. 

Tabell 1 

 

 

Tabell 1 visar att av 44 annonser totalt handlar 25 stycken om mode, vilket är en 

tydlig majoritet av annonserna. Två stycken handlar om träning. Tre stycken handlar 

om accessoarer. En handlar om parfym, däremot ingen om hygienprodukter. Två 

stycken handlar om skönhetsprodukter. En annons handlar om teknik. En handlar 

om Tv-spel/datorspel. En handlar om alkohol, även en handlar om tobak. Två 

25	  

2	   3	  
1	   0	  

2	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	   1	  
0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

V.1	  Produkt	  

Café	  =	  44	  annonser	  



	   19	  

stycken handlar om mat. En annons handlar om kökstillbehör. En handlar om 

intimprodukter. Två handlar om fordon och slutligen en handlar om hus & hem.  

Tabell 2  

 

 

Tabell 2 visar att av Elles 88 annonser handlar 48 stycken om mode. Två stycken 

annonser handlar om träning/tillbehör/hälsa. Tio stycken handlar om accessoarer. 

Tre stycken handlar om parfym. En annons handlar om hygienprodukter. 19 

annonser handlar om skönhetsprodukter. En annons handlar om teknik. Två 

annonser handlar om mat. En handlar om kökstillbehör. Och en handlar om hus & 

hem. Däremot finns ingen annons som handlar om Tv-spel/datorspel, alkohol, tobak, 

intimprodukter eller fordon.  
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Tabell 3  

 

Tabell 3 visar att av Cafés 44 annonser totalt utgör 13 av dessa uppslag. 31 av 

annonserna är helsidor, däremot finns inte en som utgör en halvsida. 
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Tabell 4 

  
Tabell 4 visar att av Elles 88 annonser totalt utgör 27 av dessa uppslag. 58 stycken 

annonser är helsidor, och tre stycken annonser utgör halvsidor. 

Tabell 5 

 

Tabell 5 visar att det återfinns 52 personer sammanlagt i alla annonser i Café. Av 

dessa var 38 män, och 14 kvinnor.  
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Tabell 6 

 
Tabell 6 visar att det återfinns 98 personer sammanlagt i alla annonser i Elle. Av 

dessa var 13 män, samtidigt som 85 av personerna var kvinnor.  

Tabell 7 

 
Tabell 7 visar att av totalt 38 män som återfinns i annonserna i Café tittar 23 stycken 

av dessa in i kameran. Tio stycken tittar bort från kameran. Fem av männens blickar 

går inte att tyda på grund av att de är dolda av solglasögon. Av totalt 14 kvinnor som 
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återfinns i annonserna tittar åtta av dessa in i kameran, varar två tittar bort från 

kameran. Fyra av kvinnornas blickar är dolda av solglasögon.  

Tabell 8 

   
Tabell 8 visar att av totalt 13 män som återfinns i annonserna i Elle tittar sex stycken 

av dessa in i kameran. Tre stycken tittar bort från kameran, och fyra stycken av 

männens blickar är dolda av solglasögon. Av totalt 85 kvinnor som återfinns i 

annonserna tittar 59 stycken in i kameran. 21 stycken tittar bort från kameran, varav 

fem kvinnors blickar är dolda av solglasögon.  
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Tabell 9 

 

Tabell 9 visar att av 38 män totalt som förekommer i annonserna i Café antyder 13 

stycken av dessa ett leende. De resterande 25 stycken männen är uttryckslösa. Av de 

totalt 14 kvinnor som förekom i annonserna antydde sex stycken ett leende, medan 

åtta stycken var uttryckslösa.  
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Tabell 10 

  

Tabell 10 visar att av de totalt 13 männen som förekom i annonserna i Elle var det sju 

stycken som antydde ett leende. De resterande sex stycken männen var uttryckslösa. 

Av de totalt 85 kvinnorna som förekom i annonserna antydde 24 stycken ett leende. 

61 stycken såg däremot uttryckslösa ut.  

5.1.2 Tabellsammanfattning kvantitativ analys 
Att modeprodukter skulle vara de dominerande annonserna i både Café och Elle var 

inget som förvånade mig med tanke på att de båda två är modemagasin. Däremot 

finner jag det intressant att de övriga annonserna i Café var betydligt mer varierade 

än i Elle, som saknade fem av de kategorierna som återfanns i Café. I Elle handlade 

77 av 88 annonser (87.5 %) om mode, skönhetsprodukter och accessoarer. Detta i 

jämförelse med Café där samma kategorier utgjorde 30 av 44 annonser (68.2%). 

Detta kan kopplas till och jämföras med Marcuses resonemang kring verkliga behov 

och falska behov. De verkliga behoven för människan är enligt honom mat, kläder 

och någonstans att bo medan de falska behoven är alla de övriga behov som 

människorna inte egentligen behöver, men som det ekonomiska systemet behöver att 

vi köper (Luke, 96ff). Med det sagt betyder det att alla produktkategorier som inte 

handlar om kläder eller mat, i detta fall, är helt onödiga för människorna. Det vill 

säga, de allra flesta annonserna i båda tidningarna skapar ett falskt behov. Det kan 

även ifrågasättas huruvida vi människor behöver ett sådant brett urval av trendiga 
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modekläder. De varierande produktkategorierna speglar tydligt det genuskontrakt 

som Hirdman menar att vi människor lever utifrån. Det vill säga att män och kvinnor 

har olika förväntningar på sig som människor utifrån kulturen (Hirdman 2001, 84). 

Vad de olika produktkategorierna indikerar är att de speglar vår nutida kulturs olika 

förväntningar på vad vi som män och kvinnor anses ska ha för produkter och vilka 

produkter som förknippas med maskulinitet respektive femininitet. Utifrån tabell ett 

och två innebär det att män ska eftersträva produkter blandat slag, medan kvinnor 

förväntas eftersträva produkter som är mer fokuserade och koncentrerade på yttre 

skönhet.  

 

Tabell fem och sex visar att män var mest förekommande i annonser i Café, och att 

kvinnor var mest förekommande i Elle. Procentuellt sett utgjordes 73 % av 

personerna i annonserna i Café av män, medan 86,7 % av annonserna i Elle utgjordes 

av kvinnor. Detta visar även att det var procentuellt sett dubbelt så många kvinnor i 

Café än det förekom män i Elle. Detta tolkar jag som ett bekräftande på Fagerström & 

Nilssons konstaterande att kvinnor förekommer oftare än män i reklam, även att 

kvinnor ofta används som blickfångare (Fagerström & Nilsson 2008, 50f). Vilket kan 

vara en bakomliggande orsak och anledning även i detta fall.  

 

Tabellerna nio och tio visar att männen ler i större utsträckning i Café, än kvinnorna 

gjorde i Elle. Män som förekom i annonserna i Elle ler även där i större utsträckning 

än kvinnorna som förekom i Café. Detta är intressant med tanke på att Anna Björner 

(2010) noterade att det var kvinnorna som log i större utsträckning än männen i 

hennes undersökning (Björner 2010, 42f). Däremot grundar sig hennes notering till 

detta endast utifrån sju stycken annonser sammanlagt, vilket måste beaktas. Däremot 

kan resultatet utifrån just denna kvantitativa del av analysen betraktas som en 

motsats till andra eventuella uppfattningar om att kvinnor ler i större utsträckning än 

män i annonser. Att kvinnors blickar möter kameran oftare än männens är en 

anmärkningsvärd notering. 60 % av männen tittade in i kameran i annonserna i Café, 

samtidigt som 69 % av kvinnorna tittade in i kameran i annonserna i Elle, vilket är 

skillnad, även om den inte är så markant. Däremot tittade män oftare in i kameran än 

kvinnorna i Café. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att det är en motsats till en 

eventuell uppfattning om att män tittar in i kameran i mindre utsträckning än 

kvinnor i reklamannonser.  
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5.2 Kvalitativ analys 
5.2.1 Annons 1 Café – Renati 
Den första annonsen är ifrån Renati som är en tillverkare av hårprodukter. Annonsen 

utgör ett helt uppslag, det vill säga två sidor. Annonsen tänker jag mig riktar sig till 

unga män. Bild på annons återfinns i Bilaga 2. 

 

Denotation: På den vänstra sidan av annonsen återfinns två personer varav en man 

och en kvinna. Mannen har uppställt mörkt hår på huvudet, stubbigt skägg och 

polisonger. Hans blick är riktad mot kameran men hans kropp är vinklad en aning 

mot vänster. Hans rygg är upprätt men aningen framåtlutad, och hans mun antyder 

till ett leende. På överkroppen har han en svart överdel med dragkedja som är 

nerdragen en bit ner på bröstet. Bakom mannen står en kvinna med blont hår och 

lugg. Även hennes kropp är vinklad till vänster men har blicken mot kameran, 

däremot är hennes kropp formad mer som ett S. Hon håller även händerna ihop 

ovanför sitt huvud. På hennes överkropp har hon en röd kortare överdel som gör att 

en del av hennes hud syns i midjan och på bröstet, samt hennes underarmar. På 

underkroppen har kvinnan en blå kort underdel vilket gör att en del av huden på 

hennes lår syns. På kvinnans vänstra arm återfinns även en text som lyder – Renati. 

Hennes naglar är mörkmålade på hennes högra hand, men hennes mun antyder inget 

leende.  

 

Ovanför mannen och kvinnan på den västra sidan återfinns även två rader med vit 

text vilka lyder – DEMAND THE BEST! ASK FÖR REANTI BY NAME. Även 

nedanför personerna återfinns ett grönt block med vit text på där det bland annat 

står – no animal testing. På höger sida av annonsen syns tio stycken förpackningar av 

olika slag, varav fyra stycken silvriga och sex stycken blå, samtliga med text på. Under 

dessa förpackningar återfinns vit text separat där det står – DEMAND RENATI 

FROM THE BEST HAIR STYLISTS & BARBERS WORLD WIDE. Även under denna 

text återfinns ytterligare text i mindre storlek.  

 

Bakgrunden på annonsen är av mörkare slag, dock med olika färgnyanser i form av 

streck. Bakom personerna lyses bakgrunden upp mer än där förpackningarna är 

placerade.  
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Konnotation: Av personernas utseende att döma ser båda ut att vara kring 25 år. 

Bakgrunden ser ut att vara en trafikerad väg som är fotograferad med lång slutartid, 

vilket har gett bakgrunden dess effekter. Med tanke på denna effekt konnoterar 

därför bakgrunden fart och rörelse. Mannen i bilden ser ut att vara lugn och nöjd 

med sin tillvaro, och hans antydan till leende gör att jag som betraktare uppfattar 

honom som lycklig. Det finns egentligen inget fokus på hans kropp, utan bara på hans 

utseende och blick. Däremot är kvinnans kropp mer synlig och tydlig vilket gör 

kvinnan kan betraktas objektifierad, med tanke på hur hennes överdel är öppen och 

även hur hennes hud visas i så stor utsträckning i förhållande till mannens kropp. 

Detta förstärks genom hennes hållning som är aningen ålande, som att hon är i 

rörelse, att hon kanske dansar bakom mannen. Det kan även vara så att hon står 

bakom honom för att visa sitt stöd, eller som skydd mot andra kvinnor eller män. Att 

hon har texten Renati på sin arm betyder för mig att hon är Renati. Därmed tolkar jag 

henne alltså som en metafor för produkten Renati. Metaforers funktion är enligt 

Fiske (1997) att förklara någonting obekant i bekanta termer (Fiske 1997, 126). Det 

obekanta är alltså produktens innehåll, som förklaras genom kvinnans närvaro och 

uttryck och attribut som är bekanta. I och med att rubriken säger att Renati är det 

bästa, så är kvinnan i annonsen Renatis syn på hur den bästa kvinnan är och hur hon 

ser ut. Femininiteten som förmedlas i annonsen kan därför tolkas att vara vacker, 

smal och något av ett sexobjekt. Detta är ett bekräftande på den stereotypa bild av 

femininiteter som förmedlas i medier enligt Allt är möjligt (1999), som konstaterar 

att kvinnan i medier framställs som bland annat just vacker, smal och sexobjekt (Allt 

är möjligt 1999, 8). Rubriken: Demand The Best kan tolkas som det att förutom att 

männen som annonsen riktar sig till, bör inte endast kräva eller efterfråga de bästa 

hårprodukterna utan även de bästa kvinnorna, som Renati är och ser ut. 

Maskuliniteten som förmedlas tolkas därför är att vara heterosexuell, kontrollerad, 

målinriktad samt vara mån om sitt utseende. Utifrån kontexten verkar mannens 

lycka vara förknippad med att vara snygg och attraktiv. Kvinnan uttrycker däremot 

inget leende. Till höger i annonsen finns förpackningarna som verkar innehålla 

hårvårdsprodukter, att alla är olika tänker jag mig visar att de har ett brett sortiment 

av olika produkter.  

 

Texten: Den text som återfinns i annonsen fungerar förankrande. Rubriken – 

Demand the best förankrar produktens funktion. Rubriken säger att produkten inte 
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bara möjligtvis är bra, utan även den bästa. Även texten i det gröna blocket längst ner 

på vänstra sidan förankrar produktens framställning och även dess innehåll. Texten 

på förpackningarna förankrar även dessas innehåll.  

5.2.2 Annons 2 Café – Kicks 
Den andra annonsen är från Kicks och handlar om kategorin parfym. Annonsen är en 

sida stor och handlar om parfymen Jean Paul Gaultier – Le beau male. Målgruppen 

till denna annons anser jag vara yngre och medelålders män. Bild på annons 

återfinns i Bilaga 3.  

 

Denotation: I annonsen syns en i princip naken man. Nästan hela hans kropp är 

synlig förutom en bit av hans ben som däremot inte är synliga. Han har tatueringar 

som sträcker sig ifrån hans högra bröst, utmed hans axel och även ner på hans 

överarm. Över hans vänstra axel hänger också ett svart- och vit randigt tygföremål. 

Hans mörkbruna hår ser ut att vara aningen rufsigt men pekar uppåt så att hans 

ansikte och blick är tydlig, och riktad mot kameran. Hans läppar antyder också till ett 

subtilt leende. Mannen sitter på något som ser ut att vara en isbjörnsfäll, och har sin 

vänstra hand på dess huvud. Mannens högra hand är däremot placerad i en mörkare 

fördjupning i det material som är utanför fällen, och som fällen ligger på. Detta 

material ser också ut att utgöra den resterande delen av bakgrunden. Framför 

björnens huvud återfinns även en förpackning som är vit med blå ränder. Det 

återfinns även en mindre mängd text uppe i högra hörnet i annonsen, samt nedanför 

mannen på bilden.  

 

Konnotation: Mannen på bilden ser av sitt utseende att döma att vara 25-30 år. Hans 

kropp utstrålar styrka och perfektion med tanke på dess former och släta hy. Att han 

sitter på isbjörnsfällen med sin ena hand vilandes på dess huvud konnoterar att han 

har med sin kropps styrka besegrat isbjörnen, som ofta anses vara världens farligaste 

djur. Att han har sin andra hand placerad i något som ser ut att vara ett isbjörnens 

spår tyder även det på en erövring. Och om han har lyckats besegra världens 

farligaste djur så betyder det samtidigt att han inte har något att frukta, han har 

ingenting att vara rädd för. Att han sitter i princip naken tycker jag kan liknas vid en 

naturlighet, att mannen är av naturen stark och även den kraftfullaste. Att han har 

sin tröja på axeln kan även betyda att han har kämpat och svettats i kampen för att 



	   30	  

övervinna isbjörnen vilket också konnoterar en tävlingsinstinkt. Detta får mig att 

tänka på den hegemoniska maskuliniteten som Connell (2008) beskriver som 

samhällets ledande maskulinitet som kan komma att utmanas av andra 

maskuliniteter och femininiteter (Connell 2008, 115f). Mannen på bilden kan ses den 

hegemoniska maskuliniteteten i den mån att han är en av de få som genom sin 

naturliga kraft har vunnit över de som utmanat honom, där alltså isbjörnen kan antas 

vara en metafor för alla maskuliniteter och femininiteter som utmanat honom men 

uppenbarligen misslyckats. Att vinna är alltså orsaken till hans leende och till hans 

lycka. Maskulinitet framställs i annonsens kontext förknippat med perfektion, styrka 

och tävlingsinstinkt.   

 

Texten: Texten som återfinns i uppe i högra hörnet som lyder ”LE BEAU MALE” och 

är franska för ”den vackra manliga” förankrar bildens betydelse i den mån att det är 

just det som vi ser som betraktare av annonsen. Mannen på bilden är det vackra 

manliga. Den text som beskriver vad produkten innehåller förankrar även den 

betydelsen av flaskans innehåll och doft men även märke. Texten KICKS som 

återfinns längst ner i annonsen fungerar även den förankrande genom att den visar 

var man kan köpa produkten.  

 

Symboler: Symboler som kan tydas i annonserna är alla de varumärken som 

återfinns i bildens nedre del. Flaskans utformning skulle även den kunna ses som 

symbolisk för mannens kropp. 

5.2.3 Annons 3 Café – Holebrook Sweden 
Den tredje annonsen är från Holebrook Sweden och handlar om kategorin mode. 

Annonsen är ett helt uppslag och handlar om kläder. Målgruppen kan jag tänka mig 

är män i alla åldrar. Bild på annons återfinns i bilaga 4. 

 

Denotation: Hela uppslaget är i gråskala och därför är inga färger tydliga utan endast 

nyanser av den grå färgskalan. På annonsens högra del återfinns en man med ljust 

skägg och ljust hår, han har även tydliga rynkor i ansiktet. Hela hans överkropp är 

framträdande i bilden, däremot är endast en bit av hans ben synliga. På överkroppen 

har han en randig långärmad tröja och på den bit av hans underkropp som är synlig 

bär han något mörkt plagg. Hela hans kropp är rak, men är vinklad litegrann mot 
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vänster i annonsen, vilket även hans huvud och blick är riktad mot. Mannen håller 

sin högra hand mot någonting i samma höjd som hans axel, samtidigt som hans 

vänstra arm hänger rakt nedåt. Mannen omsluts vid sidan om honom och ovan 

honom av trä i olika nyanser. På vänster sida av annonsen återfinns nät av något slag 

i förgrunden, bakgrunden är däremot mer diffus vilket gör att det inte går att se vad 

som finns i den. Under mannen på högra sidan återfinns även en liten mängd text. 

 

Konnotation: Av mannens utseende att döma ser han ut att vara omkring 70-år. Hela 

annonsen ger ett intryck av att mannen på den högra sidan i annonsen är en gammal 

fiskare som står i en dörröppning och blickar ut över sina fiskenät som sträcker sig så 

långt ögat kan nå. Att mannens skägg har formen av en så kallad skepparkrans 

förstärker även mina tankar om att han är fiskare. Hela annonsens komponering gör 

att den utstrålar något av en harmoni och stillhet. Kombinationen av att bilden är i 

gråskala, att mannen är gammal, och att fiskenäten ser ut att sträcka sig väldigt långt 

konnoterar därför för mig att mannen står och blickar ut över sitt långa liv som 

fiskare. Att vara fiskare innebär i sin tur ett yrke som är i högsta grad aktivt, vilket 

också tyder på en handlingskraft hos mannen i bilden. Annonsen ger ett intryck av att 

mannen som nu till synes är passiv står i dörröppningen och tänker tillbaka på sin 

aktiva och handlingskraftiga långa period som fiskare, och det är något som han ser 

tillbaka på med ett leende. Det vill säga hans lycka tolkar jag därför grundar sig i att 

utföra handlingar, om än de är utförda tidigare under mannens liv. Den maskulinitet 

som förmedlas är därför även den att vara aktiv. När människor tänker på fiskare 

eller sjömän tänker jag mig att det är just denna bild av en fiskare som annonsen 

visar, som också många människor tänker på när de reflekterar över en fiskare eller 

en sjöman. Det vill säga en gammal man med grått skägg och nautiska kläder. Detta 

gör att mannen på bilden kan tolkas som en stereotyp. Lindgren (2009) menar att 

dessa skapas genom att vissa utmärkande attribut och egenskaper hos människor 

tillskrivs vissa människor, som tillsammans bildar en gemensam grupp (Lindgren 

2009, 91).  

 

Texten: Den text som finns under mannen – Holebrook Sweden, förankrar i min 

mening betydelsen att kläderna i annonsen är skapade av dessa, och att de även har 

svensk anknytning.  
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Symboler: Den symbol som jag kan tyda ur annonsen är varumärkets logotyp som är 

en symbol för hela deras verksamhet.  

5.2.4 Annons 1 Elle – Biotherm 
Den första annonsen från Elle handlar om kategorin skönhetsprodukter. Annonsen 

är ett uppslag och handlar om en hudkräm, där målgruppen kan tänkas vara kvinnor 

i medelåldern. Bild på annons återfinns i Bilaga 5. 

 
Denotation: På uppslagets högra sida finns en blond kvinna med bakåtkammat hår 

som har sin blick fäst rakt in i kameran. Kvinnan är framställd i porträttform så att 

hennes ansikte, hennes hals, och en bit av hennes överkropp är synlig. Hennes läppar 

och smilgropar antyder till ett leende. En knuten hand återfinns intill hennes vänstra 

sida av ansikte och ser ut att vara i kontakt med hennes kind. Bakgrunden till 

kvinnan är blå i olika nyanser. Till vänster om henne återfinns vit text i olika storlek, 

detta även under bilden av kvinnan. På vänster sida av uppslaget återfinns två 

förpackningar i olika storlek, den mindre ser ut att ha något vitt innehåll i sig. 

Ovanför de båda förpackningarna finns en pipett, även den med något vitt innehåll. 

Text återfinns på båda förpackningarna, även under, och över dessa. Bakgrunden på 

hela den västra sidan är blå i olika nyanser, och centrerat i bildens överkant tränger 

skimrar av ljus ner ifrån något som ser ut att vara ett hål. Från uppslagets överkant i 

mitten slingrar sig även en strimma av något slag bakom förpackningarna och ner till 

bildens underkant. Vid sidan av dessa återfinns även tre markanta klot i olika storlek. 

I bildens bakgrund och mellangrund stiger även mindre cirklar från bildens 

bottenkant och uppåt.  

 

Konnotation: Hela annonsen konnoterar för mig att produkten och dess egenskaper 

genomsyras av en naturlighet, närmare bestämt havets naturlighet. Produkternas 

placering, som liknas stående på havets botten innebär att jag tänker mig att det är 

därifrån produkterna har hämtat sitt innehåll och sina egenskaper. Det skimrande 

ljuset som tränger igenom och pekar på produkten, och samtidigt också pekar på 

botten av havet förstärker även att det är just där de goda egenskaperna för huden 

finns. Bubblorna som tränger upp från botten och upp mot ytan tyder på att botten är 

full av liv, som jag tänker mig ska ge liv åt huden. Att det står att ”Endast 20 % av 

hudens ålderstecken är oundvikliga… resten kan bekämpas” konnoterar att åldrandet 
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inte är något som vackert eller önskvärt hos någon kvinna, och därför någonting som 

kvinnor bör göra någonting åt. Det betyder också att den femininitet som förmedlas i 

annonsen är förknippat med att vara ung och vacker. Samtidigt förmedlas det en syn 

av att kvinnor anses vara fula när de är gamla. Detta sänder i min mening skeva 

föreställningar om femininitet och åldrande med tanke på att Fagerström & Nilssons 

(2008) menar att reklam är med och skapar och påverkar människors referensramar 

för bland annat kroppen (Fagerström & Nilsson 2008, 45). Kvinnan på bilden verkar 

däremot ha försökt att förhindra hennes åldrande med tanke på hennes helt släta och 

perfekta hud, som jag tolkar som bidragande orsaken till hennes leende. Den blå 

bakgrunden bakom kvinnan i kombination med hennes släta hud ger ett intryck av 

att hon är en del av havet, hon är en del av det naturliga och därför är hon lycklig. Att 

hon dessutom ser yngre ut är även det något som gör henne lycklig. Det skimrande 

ljuset som tränger igenom ett hål, tänker jag mig kan liknas vid att det bara finns en 

enda lösning på hur hudens åldrande kan lösas, och det är den produkt Biotherm 

erbjuder i annonsen. De tre cirklarna som är klotliknande tänker jag mig är 

förstorade alger, eftersom det i texten framkommer att de är ifrån algerna som 

egenskaperna är hämtade. Dessa ser även de ut att vara fulla av liv.  

 

Text: Som jag tolkar den samtliga texten som återfinns i annonsen är den 

genomgående förankrande i dess karaktär. Texten förankrar produktens egenskaper 

och innehåll, och även var detta är hämtat någonstans ifrån.  

 

Symboler: På hela uppslaget återfinns det sammanlagt sex symboler. På högra sidan 

är tre av dessa. Den första återfinns under bilden på kvinnan, där den symbol som jag 

tänker mig är Biotherms varumärke, alltså dess logotyp. Under texten till vänster om 

kvinnan återfinns två symboler, varav en silveraktig sådan som jag tänker mig även 

den är kopplad till dess varumärke med tanke på dess liknande form. Under denna 

återfinns även en facebook-symbol. Som jag tänker mig visar att Biotherm även finns 

på det sociala nätverket facebook. På den vänstra sidan återfinns Biotherms logotyp 

på båda av förpackningarna. Logotyperna, både Biotherms och facebooks kan ses 

som symboler för företagets helhet. Och i det vänstra nedre hörnet finns den sista 

symbolen som är en QR-kod, som hänvisar till en film. 
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5.2.5 Annons 2 Elle – Lacoste 
Den andra annonsen ifrån Elle handlar om kategorin parfym. Annonsen är ett helt 

uppslag och handlar om parfymen Lacoste. Den tilltänka målgruppen tänker jag mig 

är unga kvinnor. Bild på annons återfinns i Bilaga 6. 

Denotation: I centrum av annonsen återfinns en kvinna med ljusbrunt hår på en yta 

som motsvarar ungefär två tredjedelar av hela uppslaget. Hennes ansikte, hals samt 

en liten del av hennes överkropp är synlig. Även hennes händer och en del av hennes 

armar är synliga.  Hennes högra hand är vidöppen och tillbakalutad och i denna 

återfinns en rosa behållare med bland annat vita och guldliknande detaljer. På denna 

behållare återfinns även en krokodil-liknande figur. Hennes vänstra hand är även den 

vidöppen men är lutad mot hennes andra hand och den behållare som finns i den. 

Hennes vänstra axel är högre upp än hennes högra som är mer riktad nedåt. Hennes 

ansikte är vinklat lätt mot vänster i annonsen, det är även riktat aningen nedåt. 

Hennes blick är däremot fäst rakt mot betraktaren. Hennes läppar antyder till ett 

leende så pass stort att litegrann av hennes tänder blir synliga. Bakgrunden bakom 

kvinnan är rosa. I annonsen nedersta vänstra hörn återfinns något som kan liknas vid 

en symbol och även lite text. Ungefär en tredjedel av annonsen utgörs av ett separat 

område med vit bakgrund. I denna vita del av annonsen återfinns en behållare likt 

den som hon har i hennes hand, samt text både ovanför och under denna. Även 

längst ner i högra delen av denna del återfinns en krokodil-liknande figur.  

 

Konnotation: Av kvinnans utseende att döma ser hon ut att vara 20 till 25 år 

gammal. Med tanke på hur hennes kroppshållning är komponerad, det vill säga att 

ansiktet är lätt riktat mot produkten, som i sin tur hålls upp av hennes hand anser jag 

visar på att det är denna som hon vill visa upp för betraktaren. I texten som syns på 

den högra sidan av annonsen framkommer det att produkten har en lätt touch av 

sensualitet. Vilket innebär att den produkt som kvinnan visar upp är sensuell, både i 

sitt innehåll, det vill säga dess doft, men även parfymflaskans utformning tyder på en 

sensualitet. Men förutom denna sensualitet anser jag att både produktens utformning 

och kvinnans visuella uttryck antyder en form av elegans. Bland annat på grund av 

kvinnans utseende och attribut men även genom det sätt som hon visar upp 

produkten på. Hon håller i produkten lätt och försiktigt, och inte med ett järnfast 

grepp vilket jag tycker antyder en form av elegans. Hennes fasta blick är också riktad 

rakt mot kameran, det vill säga rakt mot betraktaren. Vid första anblick av annonsen 
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är det dessa blå ögon som möter en, möjligtvis på grund av att dess blåa färg gör att 

de kontrasterar sig mot övriga ljusa färgerna i annonsen. Däremot genom att 

produkten är placerad så nära ögonen gör det att intresset senare förflyttas från 

hennes blick, till produkten automatiskt. Detta är ett tydligt exempel på den 

överförings-process som Fagerström och Nilsson (2008) beskriver, och som de 

förklarar som extra vanlig med kvinnor i reklamsammanhang (Fagerström & Nilsson 

2008, 50f). Med tanke på att både produkten och kvinnan i annonsen utstrålar 

samma sak, det vill säga sensualitet och elegans gör att jag tänker mig att kvinnan 

fungerar som en metafor. Hon är den personifierade parfymen. Hennes leende, det 

vill säga hennes lycka gör i sammanhanget att jag inte kan tolka det på något annat 

sätt än att det är just sensualitet och elegans som bidrar till lyckan. Sensualiteten och 

elegansen som genomsyrar hela annonsens kontext tolkar jag därför vara något som 

anses vara feminina egenskaper.   

 

Texten: Texten som finns i annonsen förankrar att produkten är en parfym, och har 

en touche av sensualitet. Den förankrar även att produkten är av märket Lacoste.  

 

Symboler: I annonsen finns varumärkets logotyp på flera ställen som är en gapande 

krokodil eller alligator, som är en symbol för företaget som helhet. Det finns även en 

QR-kod i annonsens nedersta vänstra hörn, som hänvisar till någonting annat. 

5.2.6 Annons 3 Elle - Burberry 
Den tredje annonsen från Elle handlar om kategorin mode. Annonsen är ett helt 

uppslag och handlar om mode ifrån märket Burberry. Annonsens målgrupp tänker 

jag mig är män och kvinnor, men även barn. Bild på annons återfinns i Bilaga 7. 

 

Denotation: I annonsen återfinns tre personer varav en man, en kvinna och ett barn. 

Barnet upptar hela uppslagets vänstra sida, samtidigt som mannen och kvinnan 

upptar den högra sidan. Mannen och pojken ser ut att vara identiskt klädda med 

kläder både på över och underkropp, däremot är pojkens skor är synliga vilket inte 

mannens är. Pojken står på ett ben och har ena handen i ytterplagget, samtidigt som 

han har ett föremål i sin vänstra hand. Han är även placerad på någonting vilket gör 

att han kommer upp i ungefär samma höjd som mannen och kvinnan. Mannen står 

rak i ryggen och lätt vinklad mot höger i annonsen med sin blick fäst mot samma 
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riktning. Kvinnan står däremot vinklad mot vänster i annonsen och med ena foten på 

samma nivå som pojkens, vilket gör att hon står aningen framåtlutad i jämförelse 

med mannen. Detta gör även att nästan hela hennes bara ben blir synligt. Hennes 

blick är dock även den mot samma riktning som mannens. Pojkens har till skillnad 

mot detta sin blick fäst mot kameran, dessutom ler pojken vilket varken mannen eller 

kvinnan gör. Kvinnan har långt ljusbrunt medan både pojken och mannen har brunt 

kort hår. Samtliga har identiskt likadana beigea plagg på överkroppen, förutom att 

mannen och pojken även ser ut att ha plagg under dessa, vilket inte kvinnan har. 

Kvinnan har även en handväska hängandes i hennes arm, samt en röd sko på hennes 

synliga fot. Bakgrunden på hela uppslaget är röd.  

 

Konnotation: Mannen och kvinnan på bilden ser ut att vara 25 till 30 år gamla, och 

pojken ser ut att vara kring 10 år. Annonsens komponenter får mig att omedelbart 

tänka på en så kallad kärnfamilj som är bestående av mamma, pappa och barn. 

Däremot ser jag familjen på bilden som någon sorts överklass, med tanke på deras 

utseende och kläder. Inte minst på grund av att barnet på bilden har i princip samma 

kläder och utseende som den person som antas vara pappan i bilden, vilket kan anses 

vara ovanligt. Kanske är pojkens leende grundat i att han fått samma kläder som 

pappa, att han nu på något sätt identifierar sig med honom. Pappans allvarliga blick 

och hans kroppshållning antyder till en något av en seriositet och målinriktning, 

kanske har han egentligen inte tid att bli fotad. Detta i kombination med att han är 

vinklad mot höger i bilden tolkar jag som att han är på väg någonstans, vilket antyder 

till en aktivitet och målinriktning. Kanske är han på väg på ett viktigt möte, vilket kan 

innebära att familjen kommer att få ändå mer pengar. Även pojken ser ut att vara 

aktiv med tanke på hur han står på ett ben. Kvinnan har sin kropp riktad mot vänster 

i bilden, samt ett ben uppe på den upphöjning där pojken står gör att det ser ut som 

att hon är på väg till pojken, vilket antyder att även kvinnan är aktiv. Detta antyder 

samtidigt att det är mamman som är den som tar hand om barnet, och inte pappan. 

Det som annonsen förmedlar är som tidigare nämnt en kärnfamilj, jag anser dock att 

kärnfamiljen kan uppfattas som en myt. Kärnfamiljen framställs i annonsen som det 

naturliga genom att kvinnan ser ut att ta hand om barnet, och pappan är på väg till 

någonting annat vilket tyder på att det är avsändarens, alltså Burberrys kulturs syn 

på en familj. Och det är just det som Fiske (1997) menar är Barthes syn på myten, det 

vill säga en kulturs sätt att tala om något som om de vore naturligt (Fiske 1997, 121ff). 
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Trots att det bara är pojken som uttryckligen visar lycka, tänker jag mig att den bild 

av lycka som förmedlas i annonsen kan kopplas till att vara en familj, att vara 

framgångsrik, och att vara rik så att alla av familjens medlemmar kan konsumera 

moderiktiga produkter. Även i denna annons förmedlas det en stereotyp bild av 

mannen och kvinnan. Med tanke på att familjen kan tolkas tillhöra en överklass, och 

att mannen ser ut att vara på väg på något möte gör att han möjligtvis kan tolkas vara 

en chef av något slag. Kvinnan i bilden framställs som mamma genom att hon ser ut 

att vara på väg mot pojken. Samtidigt visar kvinnan även mycket av sin kropps hud 

vilket ger en känsla av att hon är något av ett sexobjekt. Annonsen förmedlar alltså 

stereotypa bilder av mannen och kvinnan, i enlighet med de stereotyper Allt är 

möjligt (1999) kunde utröna, där de nämnda olikheterna mellan mannen och kvinnan 

var vanliga (Allt är möjligt 1999, 8). Den femininitet som förmedlas i annonsen är 

alltså att vara ung, sexig och att vara mamma. Den maskulinitet som förmedlas är 

däremot att vara chef och målinriktad.  

 

Texten: Den enda text som återfinns är texten Burberry, som fungerar förankrande 

genom att den visar att det handlar om produkter ifrån Burberry.  

 

Symboler: Text skulle även kunna uppfattas som en symbol för varumärket Burberry.  
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6. Slutdiskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka hur framförallt genus framställs i tidskrifterna 

Café och Elle. Förutom detta var även ett delsyfte att undersöka vad lycka kunde vara 

för något i dessa annonser. Utifrån från syftet konstruerades därför en frågeställning 

bestående av fyra frågor som lyder: 1. Hur framställs genus i annonserna? 2. Vilka 

produkter kopplas samman med maskulinitet och femininitet? 3. Hur framställs 

lycka i annonserna? Hur skiljer sig lyckan eventuellt mellan män och kvinnor? 4. 

Vilka myter, metaforer och stereotyper återfinns? Och hur ser dessa i så fall ut? 

Maskulinitet, femininitet och produkter 
Den kvalitativa analysen visade på olika sätt att maskulinitet och femininitet som 

förmedlades i annonserna var något som skiljde sig åt. Maskulinitet som förmedlades 

var att vara aktiv, målinriktad, stark, kontrollerad, perfekt, chef, heterosexuell, 

kontrollerad, och endast i en annons (Renati annons) att vara mån om sitt utseende. 

Femininitet som förmedlades var att vara ung, vacker, sensuell, elegant, smal, sexig 

och mamma. Detta kan tolkas som att maskulinitet sammantaget är förknippat med 

att göra någonting, samtidigt som femininitet kan tolkas som att vara någonting. 

Med andra ord antyder annonserna att maskulinitet är något som är förknippat med 

inre kroppsliga faktorer, och att femininitet är något som handlar om yttre kroppsliga 

faktorer. Detta är något som är intressant med tanke på att Fagerström och Nilsson 

(2008) resonerar att reklamen och dess bilder upprätthåller en ordning i samhället 

där män är hjärna och kvinnor är kropp (Fagerström & Nilsson 2008, 45). Den 

kvalitativa delen av analysen kan med andra ord stärka deras resonemang. Att vissa 

tidskrifter, som för många människor fungerar som inspirationskällor förmedlar en 

sådan bild av maskulinitet och femininitet år 2013 anser jag tydligt och oroväckande 

ger en indikation på en ojämställdhet som råder i samhället. Den kvantitativa 

analysen visade i tabell 1 och tabell 2 även tydligt att produkter som riktade sig till 

kvinnor var mer koncentrerade till mode och skönhet, samtidigt som produkter som 

var riktade till män var mer varierade och fördelade över fler och olika 

produktkategorier. Män ska med andra ord tycka något om det mesta, samtidigt som 

kvinnor ska vara mer begränsade i sitt tyckande. Detta med tanke på att det saknades 

fem produktkategorier i Elle, men som återfanns i Café. Däremot saknades det bara 

en produktkategori i Café men som återfanns i Elle. 
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Lycka 
I den kvalitativa delen av analysen visade det sig att mäns lycka grundade sig i att 

utföra handlingar, att vara snygg/attraktiv, och att vinna. Kvinnors lycka grundade 

sig att vara sensuell och elegant, samt ung och naturlig. I Burberry annonsen tolkades 

inte lyckan vara könsspecifik utan grundade sig både för mannen och kvinnan i att 

vara en familj, vara framgångsrik och tjäna mycket pengar. Mäns lycka är alltså i 

större utsträckning förknippat med att göra någonting, det vill säga att utföra 

handlingar av något slag. Detta medan kvinnors lycka i större utsträckning tycks 

grunda sig i att vara någonting. Även Björner (2010) konstaterade i hennes 

undersökning att mäns lycka tycktes grunda sig i att åstadkomma någonting. Lycka 

för kvinnor tycktes däremot grunda sig i att vara hälsosam och sund (Björner 2010, 

42f). Hennes undersökning visar alltså även den på att mäns lycka ofta tycks vara 

förknippad med att göra någonting, medan kvinnors lycka tycks grunda sig i att vara 

någonting. I den kvantitativa delen av analysen visade tabell 9 och tabell 10 att män 

log i större utsträckning än vad kvinnorna gjorde. Det vill säga av de personerna som 

återfanns i annonserna i både Café och Elle antydde männen ett leende oftare än vad 

kvinnorna gjorde. Att lycka är någonting som skiljer sig mellan män och kvinnor, och 

att det är något som män oftare visar i annonserna gör Marcuses tankar relevanta och 

intressanta. Luke (2000) menar bland annat att Marcuses syn är att mäktiga 

särintressen manipulerar samhälleliga system som gör att de lyckas göra sig hörda. 

Han menar även att dessa särintressens agenda utgör människors referensramar om 

vad som anses vara normalt (Luke 2000, 96ff). Det vill säga den bild av lycka som 

annonserna förmedlar uppfattas alltså av människorna som det normala. Frågan är 

om det överhuvudtaget finns någonting som kan anses vara normalt. Utifrån min 

förförståelse är lycka någonting som är högst individuellt för människor. Det som gör 

mig som person lycklig, behöver inte betyda att någon annan person blir lycklig av 

samma sak. Men däremot om människor får en uppfattning av att någonting är 

normalt att bli lycklig av, och att det är onormalt att bli lycklig av någonting annat 

betyder det att människan blir begränsad, och styrd. Detta kan vara något som leder 

till bland annat en osäkerhet hos människor, att de inte vågar visa sina känslor för 

andra människor för att de riskerar att uppfattas som onormala. Med tanke på att 

människor i mitt tycke i de allra flesta fall verkar vilja ha andra människor i sin 

närhet kan de därför riskera att bli ensam. 
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Stereotyper, myter och metaforer 
I de sex annonser som analyserades i den kvalitativa delen av analysen kunde 

stereotyper, myter och metaforer utrönas. I annonsen för Renati förmedlades tydligt 

en stereotyp bild av kvinnan. I Holebrook-annonsen blev den stereotypa fiskaren 

tydlig. I Burberry-annonsen förmedlades det en stereotyp bild av både mannen och 

kvinnan. Användandet av stereotyper är intressant med tanke på att Hinton (2003) 

menar att betraktaren av en stereotyp bidrar till att ge denna ytterligare lager av 

egenskaper (Hinton 2003, 12). Betraktaren av annonserna ger alltså stereotyperna i 

annonserna ytterligare egenskaper. Detta kan tänkas bli problematiskt när 

betraktaren träffar personer i verkliga livet som liknar dem i annonserna. Vid det 

skedet har denna person redan tillskrivit den personen den möter ytterligare 

egenskaper. Det finns alltså en möjlighet till att dessa egenskaper inte alls stämmer 

överens med verkligheten. Det är med andra ord möjligt att människor skapar tankar 

och förutfattade meningar om personer som har vissa stereotypa drag, vilket kan 

tänkas leda till missförstånd mellan människor. 

 

I Burberry-annonsen framträdde myten om kärnfamiljen. Annonsen visade tydligt att 

det var en pappa, en mamma och ett barn på bilden. Pappan såg ut att vara på väg 

någonstans, medan mamman såg ut att vara på väg att ta hand om barnet. Idag är det 

allmänt känt att en familj inte behöver bestå av en mamma, pappa och ett barn. En 

familj kan bestå av olika kombinationer. Däremot är det möjligt att det kan finnas 

svårigheter att förmedla en känsla av att det är en familj som betraktaren ska 

uppfatta i en annons. Carlsson & Koppfeldt (2008) menar att myterna är användbara 

i informationssammanhang på grund av att de utgör en del av människors sätt att 

tänka, och att även fast de ibland är felaktiga blir de ändå inte ifrågasatta genom att 

de skapar just en gemensam förståelse (Carlsson & Koppfeldt 2008, 27). Myten om 

kärnfamiljen i Burberry-annonsen kan alltså accepteras även om den av vissa anses 

felaktig, på grund av att den skapar en förståelse för bildbetydelsen. Annonsen är 

med andra ord ett tydligt exempel på denna användbarhet myter har i 

informationssammanhang.  

 

Metaforer framträdde både i annonser som var riktade till män och kvinnor. I Kicks-

annonsen blev isbjörnen på bilden en metafor för alla de maskuliniteter och 

femininiteter som hade utmatat den hegemoniska maskuliniteten. I Renati-annonsen 
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var kvinnan en metafor för en hårprodukt. Och i Lacoste-annonsen var kvinnan en 

metafor för en parfym. Att förstå att dessa var metaforer var inte något som var 

enkelt, inte heller var de direkt uppenbara vid första anblick. Det krävdes en djupare 

förståelse för bildens betydelse för att dessa skulle bli tydliga. Metaforerna i 

annonserna är tydliga exempel på att metaforer kan vara svåra att urskilja. Fiske 

(1997) menar exempelvis att det krävs olika mycket fantasi för att metaforer ska bli 

förståeliga på grund av deras olika komplexitet, men att de kräver att vi ska kunna 

associera likheter från olika plan (Fiske 1997, 133). Att de kräver denna typ av 

association kan därför tänkas vara en av orsakerna till att de ibland är svåra eller 

omöjliga att upptäcka. Kan betraktaren inte göra dessa associationer betyder det 

alltså att metaforerna inte går att upptäcka. Detta kan därför tolkas som att 

användandet av metaforer i informationssammanhang kan vara svårt och känsligt, 

såväl för avsändaren som för mottagaren.   
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Bilagor 
	  

Bilaga 1.  
Kodschema kvantitativ analys 
 

V.1 Produkt    Café    Elle 

Mode 

Träning/hälsa 

Accessoarer 

Parfym 

Hygienprodukter 

Skönhetsprodukter 

Teknik 

TV-Spel/Datorspel 

Alkohol 

Tobak 

Mat 

Kökstillbehör 

Intim 

Fordon 

Hus & hem 

 

V.2 Storlek på annons   

Uppslag, d.v.s. 2 sidor. 

1 sida 

½ sida 

 

V.3 Personer i annons      

Män 

Kvinnor 
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V.4 Blick i annons     

Man tittar in i kameran 

Man tittar bort från kameran 

Mans blick är dold 

Kvinna tittar in i kameran 

Kvinna tittar bort från kameran 

Kvinnors blick är dold 

 

V.5 Personers uttryck     

Man antyder leende 

Man är uttryckslös 

Kvinna antyder leende 

Kvinna är uttryckslös 

 

Förtydligande av otydliga variabler 

V1.  Med modeprodukter menar jag kläder och skor som är kopplade till mode. 

 Med accessoarer menar jag handväskor, glasögon, smycken. 

 Med kökstillbehör menar jag produkter som hör till köket. 

Med hus & hem menar jag därför övriga produkter för huset/hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   47	  

Bilaga 2.  

 

Annonsbild Renati 
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Bilaga 3. 

Annonsbild Kicks 
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Bilaga 4.  

Annonsbild Holebrook Sweden 
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Bilaga 5.  

 

Annonsbild Biotherm 
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Bilaga 6.  

 

Annonsbild Lacoste 
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Bilaga 7.  

 

Annonsbild Burberry 

 


