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1. Inledning   
Jag har valt att göra denna studie eftersom medias förmåga att påverka 

individens sätt att se på sig själv och världen runt omkring intresserar mig. Vi 

exponeras ständigt av medieprodukter och reklam som bidrar till vår 

uppfattning om olika företeelser och som möjligen sedan influerar vårt tänkande 

och handlande i det dagliga livet. Det känns ofta som om människor runt mig 

alltid saknar något i sina liv för att han eller hon ska kunna vara tillfreds. En 

platt-tv, ett större boende, en resa, en vackrare kropp, den stora kärleken eller 

något annat som de inte har men tror att de skulle må bättre av om de hade, 

vilket får mig att undra huruvida medieprodukter och reklamen skapar en 

föreställd bild av vad som gör oss lyckliga eller lyckligare. Man hör ofta folk tala 

om att de känner olika ”måsten” och krav i vardagen, de har en bild av ett 

föreställt liv som de strävar efter att uppnå. Jag anser att reklamen (delvis) skapar 

eller bidrar till dessa ”måsten” och krav genom ett kontinuerligt flöde av 

annonser som förstärker eller väcker en ha-känsla hos mottagaren. I den här 

studien hoppas jag få en klarare bild av hur ”bilden av lycka” konstrueras i 

reklamen. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med den här studien är att studera hur lycka definieras i reklamvärlden. 

Att utifrån ett urval av annonser titta på hur lycka konstrueras genom 

avsändarens bild och textval. Finns det någon skillnad på vad som utgör manlig 

respektive kvinnlig lycka i reklamannonser? Därmed menat hur lycka gestaltas i 

bild, text och färgval beroende på om annonsen är riktad till män respektive 

kvinnor.  

 

1.2 Frågeställningar 

Den första frågeställningen är, hur reklamannonser framställer vad som gör en 

lycklig. Här vill jag undersöka hur den mediala konstruktionen skapar en bild av 

vad som anses vara det perfekta livet.  

Den andra frågeställningen är hur framställer reklamvärlden manlig respektive 

kvinnlig lycka? Alltså med det menar jag på vilket sätt annonserna skiljer sig åt 

beroende på om målgruppen är män eller kvinnor.  
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2. Bakgrund 
Massmedia medverkar till att skapa ideal kring vad som är grundläggande för att 

uppnå ett framgångsrikt liv och bidrar till föreställandet av vad lycka är och hur 

man blir lycklig. Alla vill vi vara nöjda och tillfreds med vår tillvaro och vissa 

saker visste vi inte ens att vi behövde förrän media talade om det för oss. Reklam 

är en del av massmedia och genom reklambudskap skapas en slags 

perfektionism som målar upp för oss vad lycka är. I reklamens värld är allt 

perfekt och genom retorik och bilder skapas föreställningar om vad vi behöver 

för att bli så lyckliga som möjligt. Reklamen utnyttjar människors strävan efter 

lycka och många annonser utger sig för att kunna ge verktygen att komma ett 

steg närmre.  

Reklambilden speglar tidens trend för vad som ger lycka, livskvalitet och glädje. 

Dagens trender som ”säljer” är ett hälsosamt liv som är rikare på flera sätt, 

etniskt blandande familjer, regnbågsfamiljer (två av samma kön), samt ”gröna” 

bilder som visar människan i harmoni med naturen (Carlsson & Koppfeldt, 

2008:52).  

Charles Murray avser i sin text ”Att sträva efter lycka”, genom att citera den 

berömde filosofen John Stuart Mill, att lyckan finns i strävan efter målet. Med 

andra ord menar han att för att nå lycka skall lyckan inte vara det direkta målet, 

utan uppnås genom att sikta på något annat och därigenom kan man finna 

lyckan på vägen. Han citerar Mill följande, om du under strävan efter ditt mål lever 

under lyckliga omständigheter kommer du att insupa lycka med luften du andas, utan att 

dröja vid den eller tänka på den, utan vare sig föreställa dig den i fantasin eller jaga den 

på flykten genom fatala utfrågningar (Murray, se Levander & Westman 2002:264). 

Murray menar vidare att även om man uppnått tillräckliga materiella resurser 

och trots det inte är lycklig, blir då uppgiften inte att söka efter lycka utan efter 

uppgifter som ger en kontinuerlig glädje och möjligen kommer man då och då 

uppmärksamma sitt liv och inse att man på det stora hela är lycklig (Ibid).  

När Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, i sin bok ”Jakten på 

lycka i överflödssamhället” ska ta sig an att diskutera dagens lyckovetenskap 

beskriver han komplexiteten av ämnet. Det finns givetvis en rad förutsättningar 

för det goda livet, så som sjukvård, tillgång till vatten, jämställdhet, bra 

levnadsstandard, möjlighet till att skaffa sig kunskap och så vidare. Utöver 

insikten av att det är bättre att vara frisk och rik än sjuk och fattig, är det inte lätt 

att hitta bra objektiva kriterier på livskvalitet, menar han. Han diskuterar även 

svårigheten med att mäta lycka och att mycket beror på att sättet att se på 

tillvaron och livet skiljer sig beroende på vilken kultur man tillhör och vilken 

religion man tillämpar. Lyckoforskningen har ökat under 2000-talet och en viktig 

anledning till det anser Hylland vara att den globala medelklassen aldrig haft det 

bättre, samtidigt som vi fortsätter klaga och bekymra oss. Det är ett komplext och 

svårdefinierat ämne som har väckt många intressanta påståenden men det tycks 

inte finnas något enhetligt svar på sanningen om det goda livet (Hylland Eriksen 

2008). 
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3. Tidigare forskning och teori 
I det här kapitlet kommer lycka att diskuteras kortfattat, följt av idéer kring hur 

medier konstruerar ”verkligheten” omkring oss, där jag senare även diskuterar 

forskning kring mediernas roll i identitetsprocessen. Sist kommer jag ta upp olika 

faktorer kring reklam ur ett genusperspektiv.   

 

3.1 Lycka 

Begreppet lycka kommer här användas i bemärkelse av ett psykologiskt begrepp, 

det vill säga att det refererar till någon typ av mentalt tillstånd som en person kan 

befinna sig i, i det här fallet betyder tillståndet lycklig att må bra, att känna sig 

lycklig samt att vara nöjd med sitt liv som helhet. Det finns ingen korrekt 

definition av lycka, men när man talar om att någon strävar efter lycka så menar 

man ofta att personen strävar efter att få ett bättre liv (Brülde, 2007:19). Jag 

uppfattar att det finns en allmän bild i Sverige idag om vad man behöver och åt 

vilken riktning livet bör gå för att man ska kunna skapa en så stor livskvalitet 

som möjligt. Det är skillnad på lycka och livskvalitet, där frågan är hur stor 

lyckans betydelse är för livskvaliteten? Det har visat sig att en persons livskvalitet 

är i hög grad beroende av hur lycklig eller olycklig hon är och konsumtion, ideal, 

hälsa och status är faktorer som genom massmedia uppfattas som steg på vägen 

dit (Brülde 2007).  

Vi människor i västvärlden får det hela tiden bättre materiellt och genom det 

ökar förväntningar och ambitioner. I takt med att levnadsstandarden har 

förbättrats så har sättet vi bedömer vår situation på skruvats upp och vi jämför 

oss med andras levnadsstandard och materiella status (Eckersley 2000, Argyle 

2001, Layard 2005, se Brülde 2007:154). Dessa andra kan vara grannar, vänner och 

familj och så vidare men även de bilder vi identifierar oss med i media.  

I en individualistisk kultur, som Sverige, definierar man sig själv i termer av vilka 

personlighetsdrag man har, vad man tänker och känner, vad man själv har 

åstadkommit och så vidare (Brülde, 2007:149).  Det finns ett stort värde i att klara 

sig själv och må bra. Kraven är flera på den enskilda individen och en hel del 

människor idag är materialistiskt orienterade i livet och sätter störst värde på 

ägodelar, konsumtion, shopping, status, inkomst och ekonomisk tillväxt – att 

skaffa sig nya saker är ett centralt livsmål, vilket resulterar i att en persons 

ägodelar används som måttstock på hur framgångsrik man är i livet (Brülde, 

2007:320,321). Samtidigt visar forskning (Brülde 2007) på att faktorer som att 

tjäna mycket pengar, fixa sitt utseende och resa bort för att lata sig inte gör 

människan lyckligare utan bara är företeelser som ger en känsla av tillfällig lycka.  

 

3.2 Mediekonstruktioner 

Massmedia och populärkulturen hjälper till att ange verkligheten omkring oss 

genom sekundär socialisation. Den sekundära socialisationen är en gemensam 

beteckning för de processer som försiggår inom och i förhållande till en rad 

samhällsinstitutioner utanför familjen, de är processer som hjälper till att 

definiera vilka vi är och visar olika sätt att förstå och framställa världen. 

Medierna hjälper till att ge oss en bild av vad som är viktigt och oviktigt, bra och 
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dåligt, roligt och tråkigt (Gripsrud, 2002). Genom att servera oss bilder av hur 

verkligheten uppfattas talar de även om för oss vilka vi är och vad som förväntas 

av oss. Utgångspunkten i den här studien har varit att se på media och samhället 

som sociala konstruktioner. Massmedia i sin helhet har stor inverkan på vårt 

samhälle och vår kultur, man hävdar ofta att media fungerar som en spegel av 

verkligheten, att medier arbetar i samhällets tjänst och erbjuder det som 

efterfrågas. De fakta eller bilder av någonting som går ut i media oavsett medium 

är trots allt alltid en produkt tillverkad av någon någonstans. Ett viktigt 

grundantagande inom stora delar av samhällsvetenskapen är att världen är 

socialt konstruerad och man talar om perspektivet socialkonstruktivism. Utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv reproducerar medievärlden en selektiv och 

ensidig syn på verkligheten och konstruerar hur värderingar, händelser, personer 

och idéer ska definieras eller förstås, genom att på ett givet sätt värdera och 

prioritera dem. Man utgår från att samhället är en konstruktion snarare än en 

objektiv verklighet och att media inte kan rapportera om den sociala verkligheten 

på ett objektivt sätt eftersom all fakta är tolkningar (McQuail, 2005:101).  Med 

social konstruktion menar man att de idéer och ”sanningar” som figurerar inom 

ett visst samhälle framstår som självklara och givna för dess medlemmar, men att 

de i själva verket är så att idéerna är skapade och vidmakthållna av människor 

och är delar av de rådande meningssystemen i samhället (Bengtsson & Östberg, 

2006:18).  Det är med den här utgångspunkten jag kommer att närma mig de 

frågeställningar jag tidigare har tagit upp.  

Media bidrar till att konstruera bilder av världen runt omkring oss och genom 

representation blir de bilderna till en ”verklighet” för oss. När man i 

medieforskning talar om representation menar man framställningar av fiktiva eller 

verkliga fenomen, man tänker sig att texter, bilder och ljud står för något annat 

än sig själva. En representation kan man säga är en viss sorts konstruktion av det 

som framställs, inte någon objektiv och fullständig återspegling (Gripsrud, 

2002:25–26).  Genom representationen ”lär” vi oss hur vi ska vara och bete oss, 

exempelvis vad det betyder att vara man respektive kvinna. Jag kommer att 

närma mig problemet med en social konstruktivistisk syn genom att se på de 

sociala könen som en samhällelig och kulturell konstruktion som genom medias, 

därmed även reklamens, representationer formar och framställer det som anses 

vara manligt och kvinnligt.  

 

3.3 Reklamens idealbilder 

Reklamen med dess budskap når oss dagligen på en mängd olika sätt men jag 

kommer främst att fokusera på reklam i tryckta medier i den här studien. Det har 

väl knappast undgått någon att reklamen har en viss påverkan på oss själva och 

på våra liv, framförallt när det handlar om vad vi konsumerar. Men det finns ju 

mer där till, som jag ser det finns också en påverkan som styr vår vardag i form 

av att den frambringar krav och stress. Den påverkan framkommer möjligen 

genom att göra oss missnöjda och otillfredsställda, inte bara med vad vi har utan 

också med vilka vi är. I värsta fall kan reklaminstitutionen ge upphov till 

orealistiska förväntningar och oförenliga mål, fast det är inte bara reklamen som 

skapar destruktiva idealbilder utan det finns även inom exempelvis 

hollywoodfilmen en stark tendens att skapa drömmar om en perfektion som är 

omöjlig att nå upp till (Brülde, 2007:154).  
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Den perfektion som jag tar upp handlar om en strävan att nå det möjligen 

ouppnåeliga, ett liv där det mesta är perfekt: utseendet, parrelationen, familjen, 

hemmet, fritiden och hälsan – att allt skulle vara som det verkar vara sett ur ett 

reklamperspektiv.  Ideal som skapas i reklam kan göra det svårare för oss att 

acceptera våra ofullkomligheter. Det ger oss en otillfredsställelse som gör det 

svårare för oss att bli lyckliga (Brülde, 2007:154). Jag personligen får 

uppfattningen att det skapar krav och stress hos många människor på grund av 

att en stor del av de personer som skildras i reklam är rika och vackra. Genom att 

göra dessa personer till jämförelseobjekt blir vi mindre tillfreds med vad vi tjänar 

och äger, med våra kroppar och våra partners (Ibid).   

Vår allmänna vardagskunskap säger oss vad som är det rätta att tycka, göra, hur 

man ska se ut och vad man ska ha, och därmed är vi införstådda med de rådande 

sociala hierarkier som finns. Reklamen använder sig av ”det alla vet” för att spela 

vidare på det i marknadsföringssyfte. Man säger att man ger publiken det 

publiken vill ha.  Problemet är att i reklamens värld kategoriserar man människor 

genom att man anspelar på skillnader i smak och livsstil. Alla konsumtionsvaror 

som har ett värde som livsstilstecken har också identitetstecken, de fungerar som 

signaler till andra om vilka vi är eller kanske snarare vilka vi skulle vilja vara 

(Gripsrud, 2002:116-117). Som exempel så har de produkter som säljs på 

marknaden förutom ett funktionellt värde, även ett symboliskt värde för den som 

köper den.  Vilken typ av produkt man köper kan i många fall spela en viktig roll 

för personens självuppfattning. Exempelvis så kan ett visst klädesplagg av ett 

visst märke bli en viktig bricka i individens konstruktion av hans eller hennes 

identitet. De symboliska effekterna blir en del av individens självuppfattning 

(Bengtsson & Östberg, 2006:24). Kopplar man då det till ett genusperspektiv så 

finns det allmänna vardagskunskaper om hur kön definieras, genom att 

reklamen förmedlar och framförallt reproducerar och förstärker våra 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.  

 

3.4. Reklam och identitet  

Identitet är ett viktigt begrepp i dagens samhälle. Frågan om hur identitet 

konstrueras kan ses ur olika perspektiv. Det finns teorier som förespråkar att vår 

identitet huvudsakligen härstammar från vårt genetiska arv, å andra sidan finns 

det teorier som föreskriver att den formas av sociala och kulturella faktorer. Det 

finns även teorier som står mellan dessa två ytterligheter, där båda faktorerna 

anses viktiga för identitetsskapandet (Bengtsson & Östberg 2006).   Jag kommer 

att se på identiteten utifrån det perspektiv där sociala och kulturella faktorer är 

avgörande för identitetens utformande.  

Att identitet är någonting som skapas aktivt av människor är en relativt ny tanke 

inom samhällsvetenskapen, tidigare såg man identiteten som något mer givet att 

den bara fanns där utan att individen behövde tänka så mycket på saken 

(Bengtsson & Östberg, 2006:54). Som jag har förstått det har reklamen en 

betydande del i identitetsskapandet bland annat genom konsumtion och önskan 

att genom konsumtionen kunna identifiera sig med andra och därmed känna 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp.  
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Förr bestämdes identiteten av faktorer som socialklass, utbildning och yrkesval. 

Idag är identiteten mer kopplad till konsumtion och är betydligt mer flexibel än 

vad den var tidigare, det är enklare som konsument att ändra sitt 

konsumtionsmönster än vad det är att ändra yrkesval och utbildning. Det finns i 

den senmoderna samhällskulturen en stark tro på individens självrealisering, 

oavsett tidigare socialklasstillhörighet. Som en förlängning av dessa mer 

lättföränderliga identitetsskaparprocesser kan man tänka sig att en individ bygger 

upp en idealbild av hur de vill vara och sen försöker leva därefter. 

Konsumtionsvaror är en viktig del av detta identitetskonstruktionsspel 

(Bengtsson & Östberg, 2006:55). 

 

Utifrån tidigare studier av ämnet har det visat sig att vissa saker är svårare än 

andra att påvisa. Reklamen bidrar i väsentlig grad till våra identiteter, och dess 

roll i identitetsbildningen är inte bara en enkel omedveten påverkan (Gripsrud, 

2002:25). Huruvida vi påverkas av medier i allmänhet och reklam i synnerlighet 

menar Jarlbro (2006) är en fråga som det råder ganska stor osäkerhet och liten 

samstämmighet om, man måste skilja på reklamens avsikter och dess potentiella 

effekter. Med avsikter menar hon möjligheten att påverka mottagarnas 

köpbeteende och det har visat sig vara ganska självklart att den gör. De 

potentiella effekterna om huruvida reklamen bidrar till inlärning och 

accepterande av etablerade normer och värderingar samt förväntade beteenden i 

givna sociala roller och situationer, menar hon är betydligt svårare att uttala sig 

om. Anledningen till det är att de normer, värderingar och ideal som reklamen 

förmedlar integrerar med annan påverkan från arbetsliv, familj och vänner 

etcetera, vilket gör det svårt att genom empiriska studier påvisa den faktiska 

reklampåverkan (Jarlbro, 2006:130). Det finns dock ett samband mellan den bild 

av olika företeelser som reklamen ger och vårt sätt att se på oss själva, exempelvis 

så påverkas synen på kroppsideal av de modeller vi ser i reklamen. Mer än sällan 

reagerar vi när ett medium framställer kvinnor och män så som vi förväntar oss. 

Bilden slår fast att ”så här ser vi ut”, eller så här ska man se ut. Mediebilder kan 

därmed bekräfta våra värderingar och fördomar som om de vore naturliga 

”fakta”(Carlsson & Koppfeldt, 2008:11). Svenska undersökningar har visat att 

många unga människor, i huvudsak flickor, är missnöjda med sin kropp och att 

både vänner och reklamen påverkade deras uppfattning om den.  Fler flickor än 

pojkar uppgav i undersökningen att reklam påverkade dem (Jarlbro, 2006:130). 

En fråga jag ställer mig som inte framgick i det här avseendet är huruvida deras 

vänner i sin tur är påverkade av reklamen, att det är därifrån de fått sina 

uppfattningar om kroppsideal som de sedan förmedlar till varandra. Vår 

identitet blir inte en ren effekt av det som medierna fört på oss men vi har heller 

ingen personlig kontroll över vad medierna serverar oss (Gripsrud, 2002:25). 

Enligt Carlsson & Koppfeldt (2008) så använder vi oss av medier, därmed 

reklam, för att skapa oss en identitet och en uppfattning om vilka vi själva är.  

 

3.5. Reklam och genus  

Om man ser på reklamens budskap ur reklaminstitutioners perspektiv så är 

modellens uppgift att inspirera som förebild för hur mottagaren själv kan 

använda olika stilar, roller och produkter i sitt eget utforskande av identiteter och 

livsstilar. I konsumtionskulturen som vi lever i ska reklambilden representera 
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våra och andra människors blickar (Carlsson & Koppfeldt, 2008:11). Hur ser då 

den ideala kvinnan respektive mannen ut i reklamens värld? Är det så att de 

bilder som presenteras legitimerar de traditionella könsrollerna och bygger på 

manliga och kvinnliga stereotyper? Som tidigare nämnt finns det allmänna 

vardagskunskaper om vad som är manligt respektive kvinnligt och genom 

representationer formas och framställs de sociala könen. Det finns föreställningar 

om hur man ska bete sig, vad man ska ha på sig, hur man ska se ut och så vidare. 

Reklamen talar om vad man ska konsumera och varför och genom att 

målgruppsinrikta sig skapar de, med förhoppning, bilder som mottagaren kan 

identifiera sig med. Bilderna av könen skiljer sig givetvis åt på flera olika sätt och 

de traditionella könsrollerna om kvinnan som den som rår om hemmet och 

mannen som försörjer henne är inte alltid så långt borta som man ibland kan tro. 

I undersökningar av reklam har man genom empiriska resultat sett att tryckta 

annonser representerar en traditionell syn på femininitet respektive maskulinitet. 

Från efterkrigstiden och fram till idag visas i princip samma framställningar av 

könen i media och reklam, kvinnorna visas oftare än männen som unga, sexiga, 

glada och ensamma med en dekorativ funktion. Det finns en idealbild av kvinnan 

som ung och sexig och av mannen som stark och handlingskraftig (Jarlbro, 

2006:121).   

Ända sedan 1960-talet har de feministiska rörelserna riktat kritik mot mediernas 

romantiserande perspektiv på kärnfamiljen, framförallt i det populärkulturella 

utbudet och reklam, samt trivialisering och stereotypisering av kvinnor i 

medieutbudet i stort (Kleberg, 2006:16). Ur ett feministiskt perspektiv ses den 

mediala bilden av kvinnan ofta som objektifierad, och att kvinnlighet inte finns i 

kvinnan utan i hennes attribut. När det talas om att kvinnan är objektifierad 

betyder det inte bara att när mannen ser kvinnan ser han ett objekt utan det 

handlar även om att kvinnan själv ser sig som ett objekt, att hennes kropp både är 

hennes jag och hennes objekt som hon bör pynta, träna och (för) klä (Björk, 

1996:32). Man menar alltså att kvinnlighet inte är något som man föds med utan 

att det är något som bland annat genom mediers socialisationsfunktion lärs in. 

Genom att anamma specifika attribut och förställningar skapas ”kvinnan” och 

det finns ett implicit krav i samhället på att kvinnor skall vara kvinnliga. 

Kvinnlighet sägs vara någonting som naturligt utgör en kvinnas identitet – 

samtidigt är det någonting som hon varje dag måste lära sig (Björk, 1996:16). 

En kvinna kan ses som en naken kropp. När den nakna kroppen tar på sig 

kulturen uppstår den ”kvinnliga kvinnan”. Först när kvinnan använder 

kulturella produkter blir hon naturlig, blir hon sig själv - hon är värd att älskas, 

älskas som en kvinna som har tagit på sig sin kvinnlighet (Björk, 1996:21). 

Björk menar att i den svenska marknadsekonomin har kvinnan en speciell 

möjlighet: hon kan köpa varor för att själv bli den mest begärliga av varor, den 

sexuellt attraktiva kvinnan (Björk, 1996:32). Precis det som jag länge har känt tar 

Nina Björk (1996) upp i boken Under det rosa täcket, som är ett inlägg i den 

feministiska samtida debatten:  

Om du prövar att läsa veckorevyn i två månader kommer du att märka att det 

inte finns en enda del av din kropp som du kan vara helt nöjd med. Själv hade jag 

överhuvudtaget aldrig ägnat en tanke åt att huden på armbågarna är hård och lite 

skrovlig förrän jag läste en artikel om hur man fick den mjuk och smidig. 
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Återigen tar feminismen upp att kvinnlighet handlar om att förändra och 

därigenom förbättra sig själv och sin kropp i allt och ingenting, för att på så sätt 

bejaka sin kvinnlighet. Enligt Jarlbro (2006) är reklamen fortfarande extremt 

könsstereotyp, såtillvida att kvinnorna skall vara unga och till för att behaga, 

medan männen skall vara oberoende och muskulösa, vilket är tuffa ideal att leva 

upp till. Förutom att kvinnor oftast framställs som unga, behagfulla och till för 

andra så visas kvinnokroppen ofta avklädd som en konstprodukt som ska åtrås. 

Typiska genusstereotypa föreställningar i underklädesreklam är kvinnan som 

behagfull och till för andra och mannen som stark, säker och dessutom inte alltid 

är fullt avklädd (Jarlbro, 2006:124). Utöver det är en slank, smal kropp det 

ultimata kvinnliga kroppsidealet i reklamens värld. Övervikt presenteras i 

huvudsak som ett kvinnoproblem, och den kulturella normen är att kvinnor och 

övervikt är lika med oattraktivt och är något som man själv har kontroll över att 

göra någonting åt (Ibid:110). 

Man bör alltid ha i åtanke att reklam är en form av övertalning, det vill säga 

mottagaren ska övertalas att köpa eller göra någonting som hon inte har köpt 

eller gjort tidigare. All form av övertalning bygger på att man framhäver vissa 

saker framför andra och att man döljer vissa förhållanden (Jarlbro, 2006:120). 

Utifrån olika feministiska inriktningar har antaganden gjorts om varför medierna 

beskriver kvinnor på det sätt som sker, vilken betydelse dessa beskrivningar har 

för samhällets syn på kvinnor samt vilka åtgärder eller auktioner som krävs för 

att förändra mediernas kvinnonedvärderande innehåll. Veckopressens 

hemmafruideal och reklamens utseendefixering har inom feminismen setts som 

ett sätt att motverka kvinnors frigörelse och hålla kvar dem i beroendet av 

mannens pengar och männens gunst (Kleberg, 2006). I veckomagasin finner man 

ofta uppmaningar till kvinnan att tänka på sig själv. En kvinna som uppmanas 

tänka på sig själv lockas till synes till egoism, men när en kvinna tänker på sig 

själv tänker hon på sin kropp och i förlängningen på den man som begär 

henne/den (Björk, 1996:32).  

Även om det ur ett feministiskt perspektiv framhålls att kvinnan alltid är den 

som bedöms utifrån hur hon ser ut och mannen utifrån vad han säger och gör så 

har även mannens utseende blivit mer betydelsefullt i reklamvärlden. På grund 

av en ny köpstark konsumentgrupp har även mannens kropp objektifierats likt 

man tidigare gjort och gör med den kvinnliga kroppen. Det faktum att 

homosexuella rörelser har fått större fotfäste i västerländska samhällen har 

skapat en ny stor konsumentgrupp för marknadsförare. Främst i USA har man 

sett på denna grupp som köpstarka högutbildade homosexuella män, vilket har 

avspeglat sig i reklamens bilder av maskulinitet. Som följd av detta har 

bildanalyser i studier av maskulinitet i mainstream magasin visat att den 

viktigaste bilden av mannen var den erotiske mannen (Jarlbro, 2006:127).  

Även om den ”manliga” och den ”kvinnliga” identiteten har förändrats – till en 

del beroende av politiska beslut – så fortsätter vi leva i ett manssamhälle, där 

män har den största makten både som grupp och i relationer mellan man och 

kvinna. Det faktum består ändå, att i detta samhälle föds varje kvinna till en 

förväntad kvinnlighet och varje man till en förväntad manlighet. Ett samhälle där 

man föds till ett bestämt livsmanus där den enskilda individens inställning till 

och ”val” av arbete, kärlek, utseende, drömmar och vänskap ser olika ut 

beroende på om vi föds som flicka eller pojke (Björk, 1996:175). 
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4. Metod 
I det här kapitlet kommer jag att presentera de metoder jag valt att använda mig 

av. Ett kort resonemang kommer att föras om varje metodval samt anknytningar 

till teori och tidigare forskning.    

 

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Eftersom det ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv inte finns någon objektiv 

sanning utan att all fakta är tolkningar, är den hermeneutiska vetenskapssynen 

en lämplig grund för min studie.  Hermeneutik betyder tolkningslära där man 

genom tolkning försöker förstå mänskliga erfarenheter och människors 

situationer (Olsson & Sörensen 2007:64). Det hela handlar om vad det innebär att 

tolka någonting, samt hur man kommer fram till en förståelse eller mening som 

också är en form av kunskap (Gripsrud, 2008). Hermeneutikens huvudtema är att 

meningen hos en del endast går att förstå om den sätts i samband med helheten, omvänt 

består helheten av delar och kan därför endast förstås ur dessa (Alvesson & 

Sköldberg 2008:193). Denna princip kallas även för den hermeneutiska cirkeln. På 

detta sätt närmar man sig en text utifrån tidigare erfarenheter av samma sorts 

texter, med andra ord våra kulturellt bestämda förkunskaper om tecken, genrer, 

medier och världen i allmänhet, både i det förflutna och i nutiden ligger till 

grund för hur vi uppfattar en text (Gripsrud, 2008).  

All kommunikation avser en sändare, ett budskap och en mottagare. På de 

institutioner som sänder ut budskapen görs tolkningar av världen eller ett visst 

område utifrån vissa generella värderingar och ideologier, som sedan på ett lika 

komplext sätt tolkas av mottagaren som tillägnar sig texten, i texten eller 

budskapet ingår betydelser som mer eller mindre omedvetet ”slår igenom” trots 

produktionsprocessens komplexa karaktär (Gripsrud 2008:187).  Detta gör att det 

blir betydligt mer komplext, sammansatt och oöverskådligt ur metodologisk 

synvinkel eftersom de som studerar mediebudskap inte kan närma sig området 

som utomstående observatörer, en absolut objektiv förståelse betraktas som en 

principiell omöjlighet, eftersom det tolkande subjektet alltid ingår i ett historiskt, 

socialt och kulturellt sammanhang (Gripsrud 2008). 

Förförståelse  

Den kunskap som jag har, det vill säga min föreställning eller erfarenhet inom 

det område jag ska undersöka, kallas förförståelse, och förförståelsen förändras 

ständigt i tolkningsprocessen (Olsson & Sörensen 2007:64). Man kan se det som 

en spiral där man aldrig kan nå fullkomlig förståelse, men genom en vidgad 

förförståelse kan nå en större förståelse. Vår förståelse för en viss företeelse 

avspeglar endast ett moment i vår utveckling, den tolkning som vi så gärna 

betraktar som slutgiltig kommer att omformuleras åtskilliga gånger under vårt 

liv (Ödman 2007:107). Förförståelse är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken 

och genom att klargöra förförståelsen ger man utgångspunkten för tolkningen.  

Det viktigt att deklarera personliga erfarenheter som är relevanta och 

betydelsefulla för den undersökning man vill göra (Olsson & Sörensen 2007), och 

jag kommer därför kortfattat redovisa min förförståelse inför den här studien. 

Efter snart tre år med högskolestudier har jag givetvis en annan syn på saken än 

vad jag hade haft tidigare. Min utbildning i medie- och kommunikationskunskap 
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har påverkat frågeställningarna i den här uppsatsen, framför allt skapat ett 

intresse hos mig för feministiska perspektiv samt att se på samhället och 

"sanningar" om genus med socialkonstruktivistiska glasögon. De jag lärt mig 

under högskoleperioden har gett mig en bredare grund att stå på inför den här 

studien när det gäller begrepp, metoder, förståelse kring vetenskapsteorier samt 

det sätt vilket jag nu ser på medier och samhället. Om jag utgår från mig som ung 

kvinna, uppväxt i Sverige under goda förhållanden, bär jag på en ryggsäck full 

av uppfattningar och synsätt hemifrån. De styr min tillvaro, de tolkningar och de 

beslut jag fattar i livet. Dessa aspekter och därigenom mitt kulturella, sociala och 

historiska arv påverkar också i viss mån den förförståelse jag har inför, under och 

efter denna studie. 

 

4.2 Kvalitativa metoder 

Jag har valt att använda mig utav kvalitativa metoder för att kunna studera 

mediekonstruktioner i reklamtexter. Det valet har jag gjort på grund av att jag vill 

skapa mig en förståelse av vad som kommer till uttryck i texten. Kvalitativa 

metoder utgår från studiesubjektens perspektiv, är en kontextbunden aktivitet 

samt innebär att kvalitativa forskare studerar saker i sin naturliga omgivning och 

försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som människor ger 

dem (Alvesson & Sköldberg 2008). Tolkande vetenskaper undersöker den mening, 

det betydelseinnehåll, som finns i texter och andra kulturprodukter. Mening kan 

inte observeras utan måste tolkas och förstås, att tolka är en aktiv process som 

enbart kan förstås utifrån en förförståelse för utan den skulle de bilder och texter 

som ska tolkas bli obegripliga (Ekström & Larsson 2000).  

 

4.3 Val av analys metod 

Vetenskap handlar om att ge tillräkligt goda skäl för att något ska kunna påstås 

vara sant och begreppen validitet och reliabilitet är fundamentala för det 

vetenskapliga arbetssättet oavsett metod. Validitet eller giltighet, står för att 

argumenten man underbygger slutsatsen med skall ha med saken att göra 

(Ekström & Larsson 2000). Reliabilitet är graden av överensstämmelse mellan 

mätningar med samma mätinstrument, det vill säga att vi får samma resultat 

varje gång vi mäter, en hög grad av överensstämmelse tyder på hög reliabilitet 

(Olsson & Sörensen 2007:75). All vetenskap har även generaliserande anspråk 

(Ekström & Larsson 2000), som exempel studeras enskilda reklamtexter i syfte att 

lära något om hur reklamtexter fungerar generellt. 

De reklamtexter jag valt att närma mig kommer jag att studera med hjälp av 

bildanalys samt av diskursanalys. De båda metoderna beskrivs nedan, men först 

kommer jag att redogöra för några centrala delar av semiotiken ur vilken 

bildanalys grundar sig i.  

 

4.4. Semiotik  

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

kommunikationen mellan människor och medier (Carlsson & Koppfeldt, 
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2008:32). Den grundades av den schweiziske strukturalistiska lingvisten 

Ferdinand de Saussure (1857- 1913) för att sedan utvecklas av andra. Saussure 

utgår från att språk är ett system av tecken och han menar att ett tecken är en 

helhet bestående av ett materiellt uttryck och ett immateriellt innehåll, uttrycket kan 

alltså bestå av streck, prickar, figurer, ljudvågor eller andra mer eller mindre 

handfasta fysiska fenomen som vi förbinder med en viss idé eller föreställning. 

Denna förbindelse är inget som vi direkt funderar på eftersom den försiggår efter 

en viss kod som vi har inlärd. I det skrivna språket skapar orden tillsammans en 

mening och likaså består en bild av flera olika delar som tillsammans bildar en 

teckenkedja. När man studerar bilden som språk är allt viktigt, även bildens 

grafiska utformning (Ekström & Larsson 2000:141–42). Inom semiotisk 

analysmetod talar man om att bilder är bärare av tecken för betraktaren att tolka 

och med tecken menas den helhet som bildas av uttryck och innehåll på manifest 

och latent nivå (Ibid:148). 

4.4.1 Koder  

Koder är konventioner, vilket innebär att det utifrån vanan etableras en enighet 

inom ett kollektiv av språkanvändare, bildanvändare och så vidare om vad 

koden står för. Koden är alltså en regel eller konvention som förbinder ett uttryck 

med ett innehåll (Gripsrud, 2002:140). Semiotiker anser att bildens grammatik 

och satslära består av tecken. Förhållandet mellan uttryck och innehåll vid olika 

typer av tecken kan vara mer eller mindre konventionellt och mer eller mindre 

motiverat (Ibid.). Det vill säga att vi inom kulturen har lärt oss att till exempel 

toalettmärket som betecknar en kvinna informerar oss om att toaletten är till för 

kvinnor, trots att tecknet egentligen inte liknar en verklig kvinna så accepterar vi 

denna figur som en på grund av att det är vad vi har fått lära oss. Figuren är en 

kod för kvinna.  

4.4.2 Denotation och konnotation  

 När man tolkar en bild visas uttrycket i två steg. Det vi ser har kan man säga två 

olika typer av betydelser, den denotativa betydelsen och den konnotativa 

betydelsen. Denotation inom den semiotiska teorin betyder den första, ”direkta” 

betydelsen och konnotation betyder den andra, ”indirekta” betydelsen. I 

verkligheten uppfattar vi mer eller mindre dessa betydelser samtidigt utan att 

direkt reflektera över det. Konnotationer är däremot inte samma sak som 

associationer, utan är kulturellt etablerade och kodifierade, man kan i så fall säga 

att de är kollektiva associationer, medan associationer är individuella och 

personliga. För medieforskare är det framför allt konnotationerna som man 

intresserar sig för eftersom de gäller kulturen (Gripsrud, 2002:142 -143 ).  

Tecken av alla de slag används och uppfattas alltid i konkreta historiska, sociala 

och kulturella situationer. De konnotativa betydelserna är, precis som de 

denotativa, reglerade av koder som förbinder uttryck med innehåll. I detta 

sammanhang definiera man kultur som en gemenskap baserad på gemensamma 

(delade) koder, flyttar man till någon annan kultur kan det ta lång tid innan man 

lär sig den kulturens koder (Gripsrud, 2002:145 ).  



16 

 

 

4.5 Bildanalys  

En bild består av olika tecken som tillsammans bildar en teckenkedja. Bilder 

uttrycker en idé eller åsikt avsedd för kommunikation (Ekström & Larsson 

2000:148), och inom semiotiken är diskussionen om förhållandet mellan 

verkligheten utanför medietexterna och deras representation eller framställning 

av verkligheten väldigt intressant och viktig (Gripsrud 2008:166).  Teckenkedjor 

kan bilda påståenden eller budskap som kan uttryckas i ord. Detta tolkande 

innehåll skulle då också kunna kallas för bildens diskurs, en diskurs är en idé eller 

tanke som kommer till uttryck i ord, bild eller andra media (Carlsson & 

Koppfeldt 2008:27) och det kommer jag att gå djupare in på i senare kapitel 

eftersom diskursanalys är ytterligare en metod jag kommer att använda mig av i 

den här studien.  

En bildanalys går kortfattat ut på att man betraktar och ”tar emot” en bild, för att 

sedan beskriva den och till sist tolka och diskutera vad bilden kan säga och hur 

den gör det (Carlsson & Koppfeldt 2008:16). Bildbeskrivningen gör man först på 

denotativ nivå utan att tolka och värdera det man ser och genom att beskriva det 

man ser skärps seendet och man skapar en viktig referenspunkt för det fortsatta 

tolkningsarbetet. Därefter tittat man på bildens konnotationer, de underliggande 

kollektiva associationer som man själv aktivt tolkar fram. Det är dock viktigt att 

man skiljer mellan privata associationer och konnotationer, de privata 

associationerna är man ensam om och de fyller inget syftet för analysen (Carlsson 

& Koppfeldt 2008).  

Reklamen använder sig av bildens styrka som snabb signalbärare och när man 

studerar bilden som uttrycksmedel är allt viktigt, även bildens grafiska 

utformning (Ekström & Larsson 2000:142). Beroende på hur bilden är vinklad, 

vilket perspektiv (grodperspektiv, fågelperspektiv osv.) och vilka symetriska 

figurer som förekommer i bildens komposition, fokuseras och framhävs 

bildinnehållet olika, även färger och skärpa/oskärpa har betydelse för bildens 

budskap (Carlsson & Koppfeldt 2008). 

Genom konnotationer så kan bildens mytologiska nivå öppna sig. Varje kultur och 

samhälle har sina myter, med myt menas en kedja av konnotationer som bildar ett 

latent eller underliggande budskap och de den visar tas för givet och uppfattas 

som ”naturligt” (Carlsson & Koppfeldt 2008). De är användbara bland annat 

inom reklam för att människor tänker genom dem och trots att alla vet att de inte 

stämmer överens med verkligheten så skapar myten en förståelsegemenskap som 

kan användas i informationssammanhang, ett exempel på en sådan myt är bilden 

av Sverige som röda stugor med vita knutar där solen alltid lyser (Ibid). 

 När man har tolkat en bild på denotativ och konnotativ nivå skapas och samlas 

olika betydelser under ett gemensamt bilduttryck (Carlsson & Koppfeldt 2008). 

Samtidigt förändras teckens betydelse beroende på vilket sammanhang de visas i 

(Ekström & Larsson 2000:147). Inom vilken mediegenrer som bilden befinner sig 

inom är väsentligt för vilka koder som kommer fram. Olika mediegenrer, 

exempelvis reklam, nyheter, sport eller musikvideos, har olika koder som 

karaktäriserar sättet att uttrycka bilder, text och design. Koderna fungerar som 

igenkänningstecken för en viss genre och hjälper oss att avgöra hur varje 
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uttrycksätt skall tolkas. För att skapa uppmärksamhet och nya stilar att 

kommunicera med utvecklas de gamla koderna, man kan säga att de är under 

ständig utveckling. Bilder behöver även en kontext för att förstås, ett inramande 

sammanhang. I tiningar omges bilder av text och rubriker, en reklambild 

däremot kan publiceras utan rubrik eller annonstext men ändå kännas igen som 

reklam för att den sitter på en betald reklamplats (Carlsson & Koppfeldt 2008). 

 

4.6 Diskursanalys  

Diskursanalysen är en kvalitativ och textorienterad analysmetod som ger 

möjlighet att analysera medietexter ur ett ideologiteoretiskt perspektiv (Ekström 

& Larsson 2000:194).  

Begreppet diskurs innehåller flera betydelser, en definition av diskurs utgår från 

institutionernas framväxt i det moderna samhället och de specifika kunskaper 

som odlas i olika institutionella sammanhang. Inom sådana institutioner bland 

annat massmedia, produceras olika former av kunskap. Kunskapen konstrueras 

genom olika regler, rutiner och konventioner vilka bestämmer vad man gör och 

hur man gör saker (Ekström & Larsson 2000). En diskurs är allstå ett visst sätt att 

tänka i en fråga, vilket leder till ett visst sätt att tala om den. Som exempel kan 

outtalade värderingar inverka på hur ett reklambudskap framställs, och 

diskursanalysen går ut på att visa hur värderingar kan kopplas till hur 

människor, könsroller och produkter framställs i reklam (Carlsson & Koppfeldt 

2008:128). 

Diskursanalys framhåller att människor genom språket sysslar med 

konstruktioner av den sociala världen genom att man utifrån förut existerande 

lingvistiska resurser aktivt skapar utsagor, att man hela tiden aktivt arbetar med 

selektion av dessa – meningskonstruktioner väljs och bortväljs, samt den valda 

konstruktionen har konsekvenser (Alvesson & Sköldberg 2008:465).  

En diskursanalys innebär således att man studerar språkliga uttryck där texten är 

själva kontexten för utsagan (Alvesson & Sköldberg 2008:465). Istället för att 

betrakta texten som informationsbärare ser diskursanalytikern den främst som en 

social handling och man måste ställa sig frågor som, varför har medietexten blivit 

som den har blivit? Ur vilket perspektiv beskrivs verkligheten? (Ekström & 

Larsson 2000). När man analyserar en texts ideologiska egenskaper försöker man 

kartlägga implicit information, närmare bestämt underliggande meningar, 

opinioner och värderingar. Problemet är att den implicita informationen är 

kulturellt bestämd – den framträder oftast som ”objektiv fakta” och den 

diskursanalytiska texthanteringen innebär att man i viss mån måste försöka ställa 

sig utanför den kultur man lever i, vilket kräver viss distansering från 

analytikerns sida(Ekström & Larsson 2000).  

 

4.7 Material och urval 

Det material jag använt i analysen har jag valt ut efter vissa kriterier. Tanken var 

att få ett så varierat urval som möjligt när det kommer till olika typer av 

produkter som marknadsförs i reklamen. Produkterna skulle även vara riktade 
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till olika målgrupper genom att de kommer till uttryck i olika typer av 

livsstilsmagasin, detta för att få med annonser riktade till både män och kvinnor. 

Jag letade främst efter annonser som explicit utlovade lycka, men utbudet var 

inte så stort så därför bestämde jag att annonsen måste explicit eller implicit i ord 

uttrycka att man blir lyckligare av produkten eller att man kan se att det finns en 

föreställning i annonsen av vad lycka innebär utefter den tidigare forskning som 

jag tidigare tagit upp om de lyckoföreställningar som figurerar i västerländska 

samhällen.   

Nedan följer de olika kategorierna som jag gått efter i mitt urval av 

analysmaterial: 

 Annonsen skall vara publicerad i någon form av vecko- eller 

månadsmagasin, och verka som en viss typ av livsstilsmagasin. 

 I texten skall det finnas någon typ av ordval som anspelar på eller kan 

associeras till lycka, exempelvis glädje, lust, perfektion, tillfreds, bättre, 

bäst och så vidare.  

 Annonserna skall så lite som möjligt likna varandra när det kommer till 

den produkt som marknadsförs. 

 En av annonserna skall direkt vara riktad till män och en annan skall 

vara direkt riktad till kvinnor, i övriga annonser bör målgruppen inte 

vara direkt lika tydlig utan skall kräva mer eftertanke.  Anledningen till 

detta är att jag vill uppmärksamma eventuella skillnader mellan 

kvinnliga och manliga förebilder. 

 Annonserna skall täcka minst en halv A4 sida, dels på grund av att jag 

vill att annonsen ska ta plats och dels för att den då oftast är påkostad.  

 Annonserna skall ha varit publicerade någon gång under år 2009 och 

innehålla både text och bild.  
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5. Analys  
I det här kapitlet kommer jag att presentera mitt analysarbete. Materialet består 

av sju annonser som har analyserats enligt en bildanalysmall samt 

diskursanalysmall som återfinns i boken Visuell retorik. Bilden i reklam, nyheter och 

livsmedia. De två mallarna har jag valt för att jag enkelt skulle kunna följa ett 

enhetligt mönster samt ha samma utgångspunkter inför varje annons genom hela 

analysen. Nedan presenteras de två mallarna följt av de fullständiga analyserna.  

 

Bildanalysmall 

1. Inledning  

- Medium och genre 

- Målgrupp 

-  Eventuell bakgrund. 

 

2. Bildbeskrivning (denotation) 

- Människan 

- Föremålen 

- Miljön 

- Situationen 

 

3. Bildestetik 

- Gestalt  

- Placering  

- Bildvinkel 

- Bildutsnitt 

- Skärpa 

- Blickriktning 

- Ljus och kontrast 

- Färg 

- Symbol, logotyp  

- Metonymi och metafor  

 

4. Tolkning (konnotation) 

- Hur är bilden konstruerad? 

- Hur kan den tolkas i dess delar och i sin helhet? 

- Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer?  

 

Diskursanalysmall 

1. Analysera hur en person, en händelse eller en viss produkt framställs, och 

hur detta leder till att uppfatta, tolka och förstå den.   

2. Försöka formulera denna värdering i ord som ett påstående. 

3. Diskutera vem, eller vilken samhällsgrupp dessa värderingar eller synsätt 

kan företräda. Vem visar upp vad, för vilka och varför?  

Jag vill återigen understryka att mallarna använts som riktlinjer samt till hjälp för 

att hålla sig på rätt spår under analysarbetet och de olika reklamanalyserna 
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innehåller inte alltid lika mycket på de olika punkterna. Anledningen till det är 

helt enkelt att annonserna ser olika ut och innehåller olika mycket 

bildkonnotationer och mängden detaljer att analysera varierar.   

 

5.1 Lätta  

 Annonsen är publicerad i King, nr 07/2009, ett modemagasin för män 

som utkommer en gång i månaden.  

  Annonsen skulle jag säga är riktad mot kvinnor i första hand men den är 

som sagt publicerad i ett herrmagasin så jag antar att tanken är att rikta 

den mot yngre män mellan 25 – 35, som tänker på sitt yttre och hälsa.  

 Bakgrunden till annonsen är väl att Lätta följer ett hälsotema genom alla 

sina annonser, att de kombinerar hälsa och lättmargarin som att de två 

sakerna går hand i hand. Den ljusblåa himlen och det sunda intrycket är 

också typiskt Lätta-reklamer.  

 

Bildbeskrivning  

 En kvinna i 20 års ålder med långt blont hår med lite självfall i. Hon ler 

och blundar, ser nöjd ut med tillvaron. Hon ger ett sunt intryck med sin 

lätt solkyssta hy och den vita skjorta som är lite genomskinlig i tyget och 

har små broderier av blommor på. Eftersom skjortan är vit ger den ett 

intryck av oskuldsfullhet och broderierna ger ett romantiskt intryck. Hon 

har inga smycken och ska ge intrycket av att vara osminkad. Kvinnan 

skall framstå som väldigt naturlig och hälsosam.  

 I förgrunden på bilden, nere i högra hörnet, finns en inklippt bild på ett 

stort smörpaket med Lätta skrivet över hela i färgglada bokstäver. 

smörpaketet är egentligen det enda i bilden som sticker ut genom att 

loggan har olika färger, det gröna, gula och röda färgerna syns väldigt 

tydligt mot den mer naturliga bakgrunden.  

 Miljön som kvinnan befinner sig i är vid havet eller möjligen en sjö, där 

det inte går några vågor. Solen håller på att gå upp och speglar sig i 

vattnet, vilket ger intryck av att det är en varm sommarmorgon. Himlen 

är blå med några enstaka små moln som knappt syns. Borta vid 

horisonten syns land och även vid vänstra sidan av kvinnan finns skog i 

bakgrunden. Det blåser en lätt sommarbris, av kvinnans hår att döma. 

Man ser tydligt att bilden är tagen i solsken för att det syns sol eller 

vatten fläckar på linsen.  

 Situationen kan betraktas som att hon är ensam, men att hon njuter av 

stillheten och ensamheten.  

 Rubriken ”Frukost som ger glädje!”, är skriven i enbart versaler och 

orden frukost och glädje är betydligt förstorade för att synas tydligt. 

Texten är vit och med ett lättläst typsnitt. Under rubriken finns en text i 

marinblå färg, följt av en punktlista med två punkter, där själva punkten 
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är i rödfärg. Under Lätta-smörpaketet i högra hörnet står det ”… och go!” 

med marinblåa bokstäver. Texten går från mindre till större så att den ser 

ut som att den är på språng. Att man valt marinblå färg kan knytas an till 

att blått symboliserar hav, vatten, illförlitlig, pålitlig och hängiven men 

även himmel, tillit och sanning. Blått sammankopplas ofta med stillhet 

och lugn. Det finns grafiska vågor i bilden i en transparant vit färg, kan 

ses som en våg eller som moln.  

 Kvinnan är placerad i mitten av bilden, och bilden är tagen ur ett svagt 

grodperspektiv 

 Ansiktet är vänt åt höger medan kroppen är riktad rakt fram.  

 Bilden är tagen som en porträttbild eller närbild och skärpan ligger på 

kvinnan medan bakgrunden är oskarp.  

 Ljuset kommer bakifrån henne. 

 Färgerna på kvinnan är varma med en guldton i, medan bakgrunden har 

kalla färger med ett änglalikt sken eller uppenbarelsesken.  

 Blickriktningen fastän att hon då blundar är riktad mot höger, vilket 

betyder mot framtiden, mot ett mål. Hon ger där med intrycket av att 

hon har bestämt sig för en sund framtid. Det är även ljusare partier på 

bilden i den högra kanten, medan den vänstra har mörka nästan svarta 

partier. Detta kan ses som att dåtiden var mörk men framtiden är ljus 

(are).  

 Varumärket är Lätta och är placerat i nedre högra hörnet.  

 Lätta visas ofta i samband med vatten och sunda människor som njuter 

av tillvaron.  

 Kvinnan på bilden fungerar som en metafor för det sunda livet. 

 

Tolkning  

Kvinnan riktar blicken mot höger vilket betyder att hon har ett mål, hon blickar 

mot framtiden, hon har bestämt sig för en sund framtid. Hon är nöjd med sitt 

beslut och drömmer sig bort mot framtiden och ser något positivt. Ljuset visar på 

att hon har fått klarhet, hon är lycklig. Hon kan njuta av ett gott 

smörgåsmargarin som är nyttigt utan samvetskval. Havet som nästan är helt 

stilla symboliserar lugnet och harmonin, en bra början på en bra dag, vilket är 

margarinets förtjänst. Håret blåser lätt och busigt för hennes ansikte och betyder 

att bara för att det är lugnt är det inte tråkigt, det är lekfullt. Vitt symboliserar 

barnslighet och renhet vilket visar att hon är naturlig och har gjort sunda val. 

Hon har bestämt sig för en ljus och bekymmerslös framtid.  

 

Diskursanalys 

1. Produkten (Lätta-paketet) i den här annonsen framställs som en sund 

glädjeprodukt. Med slogan ”Lätta och go” ger produkten intrycket av att 
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vara för aktiva människor, dels på grund av att den implicerar att man 

blir lättare om man äter av den, alltså man går ner i vikt, och dels på 

grund av att ”go” egentligen ingår i en tävlingsfras (one, two tree, go!) 

som betyder att man startar tävlingen. Slogan tillsammans med rubriken 

”Frukost ger glädje!” säger ju till betraktaren att om du vill vara glad och 

lycklig välj det här smöret för då blir du smal, glad är alltså lika med 

smal. Man talar också om i brödtexten att det är ett sunt val för en bra 

start på dagen och även att det är lätt att göra det, men man tar inte upp 

någonting om att det är ett smör som man blir smalare utan det framgår 

ändå utav helhetsintrycket. Kvinnan förstärker intrycket att det här är en 

sund produkt genom sitt utseende och ansiktsuttrycket talar dessutom 

om att hon är nöjd med sig själv och tillvaron. Genom annonsen tilltalas 

man genom fråga och uppmaning, man ställs som betraktare genom att 

hon inte möter en med blicken utan blundar vilket gör att man får se på 

när hon njuter.  

2. Ät Lätta så får du enkelt en gladare och sundare livsstil. 

3. Värderingarna i den här annonsen är att kvinnor är glada om de äter 

nyttigt, är smala och aktiva. Annonsen talar om att man ska drömma sig 

bort och sätta upp mål för framtiden som den här kvinnan har gjort – hon 

har bestämt sig och hon är nöjd med sitt beslut! Man vill att Lätta ska 

förknippas med skandinaviska vackra och sunda, naturliga kvinnor som 

njuter av livet. Frasen i brödtexten ”vill du börja dagen på ett skönt sätt?” 

tilltalar människor som lägger vikt och tanke på sina frukostvanor men 

implicerar också en inställning om att vi alla borde göra det, ”vi” 

kvinnor.  

Vi får en plats i alla berättelser genom att den ger oss en position, i det 

här fallet ses smör som en naturlig del av frukosten, vilket är en allmänt 

känt i Sverige att smör är. Sedan är då frågan om man anser att smör är 

nödvändigt ont som helst bör vara nyttigt eller om man anser att smör 

ska vara smör (fett och smakrikt). Den ideale läsaren för den här 

annonsen är en sund livsnjutare som inte väljer bort alternativ utan väljer 

rätt alternativ.  Annonsen berättar hur en hälsosam och nöjd kvinna ser 

ut och bidrar därmed till diskursen om att det är kvinnor som skall tänka 

på vad de äter och bilden representerar hur en sund kvinna ska se ut i 

dagens samhälle.  

Annonsen sitter i ett herrmagasin ändå är det en kvinna på bilden. Skall 

männen köpa Lätta till sina kvinnor? Det annonsen säger i sin kontext är 

ju ”det här smöret skall du köpa till din kvinna om du vill att hon ska se 

ut så här”. Det finns en allmän åsikt om att kvinnor är missnöjda, 

gnälliga och ansvarsfulla medan män är nöjda, glada och barnsliga. 

Genom att placera den här annonsen i ett herrmagasin talar den om för 

mannen hur han får sin kvinna på bättre humör. Hon behöver tänka på 

vad hon äter men slipper bekymra sig för att äta något onyttigt, gå upp i 

vikt och bli missnöjd. Män är tävlingsriktade till naturen och texten 

”Lätta och go” antyder att det här är en tävling, ett race mot en bättre 

framtid. Konstigt är annars att en annons om hälsa dyker upp i ett 

herrmagasin och den som representerar hälsan är en kvinna. Männen 



23 

 

kommer inte att identifiera sig själva med denna kvinna. En man 

identifierar sig med andra män – inte kvinnor, och det innebär att de 

tänker på sina flickvänner när de ser annonsen. Det är så här mannen vill 

se sin kvinna – bekymmersfri.  

Det ser ut som hon fått en uppenbarelse och hon ser lite änglalik ut. Hon 

är en ängel, en snäll flicka som inte gör mycket väsen av sig eller är 

jobbig. Mannens uppgift är att fatta beslut och göra slag i saken.  

Tävlingstexten uppmanar till att ”nu kör vi!”, vilket kan ses som att det 

är kvinnans sak att se sund ut men det är mannen som är hjärnan bakom 

och vet hur man ska gå tillväga.  

 

5.2 Braun Bodycruzer 

 Annonsen finns I herrmagasinet King, nr 07/2009, som utkommer en 

gång i månaden, och är utformad som en helsidesannons. Avsändaren är 

Braun och Gillette som gör reklam för en rakapparat som kan raka hela 

kroppen vid namn Bodycruzer.  

 Målgruppen är unga män.  

 

Bildbeskrivning  

 På bilden syns två människor, en kvinna och en man och båda tycks vara 

i 20-25 årsåldern. Mannen finns i förgrunden, har mörkt lite längre hår, 

tvådagars skäggstubb och har en vältränad kropp. På sig har han en vit 

uppknäppt skjorta som är upprullad på ena armen (den andra armen 

syns inte i bild) och ett par mörkblåa slitna jeans. Kvinnan finns i 

bakgrunden av bilden och bär en klarblå kort klänning utan armar som 

är markerad i midjan. Håret är uppsatt och hon är markant sminkat med 

svart kajalpenna ritad runt ögonen och blå ögonskugga.  Hon skall 

föreställa en påfågel och har en massa påfågelfjädrar bakom sig samt att 

hennes hästsvans ska likna påfågelns stjärt i blått och grönt. Kvinnan har 

ett vackert utseende och håller båda händerna på höftbenen.  

 Det finns en bild i annonsen på själva rakhyveln. 

 Vart bilden utspelar sig framgår inte då bakgrunden endast är ett 

abstrakt mönster som liknar en grå tapet med struktur i, likt berg eller 

sten. Sten är ett hårt material och har använts av män i alla tider till allt 

ifrån verktyg till husbyggen, sten kan därför ses som något som män 

använde mer än kvinnor.  

 Situationen anspelar på konkurens men är samtidigt förförisk.  

 Rubriken lyder ”Slående utseende”, följt av en text som antagligen skall 

föreställa ett stämpelmärke ”Garanterad uppmärksamhet”. Dessa två 

texter finns längst upp i mitten av sidan, mellan de två personerna. Rakt 

under fast då längst ner finns en brödtext som börjar med att berätta ”Få 

det utseendet du vill ha” för att avslutas med ”Garanterade reaktioner”. I 
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båda hörnen i nedre delen av annonsen finns Gillets logga och Brauns 

logga samt namnet på produkten.  

 Mannen är som sagt placerad i förgrunden och tar större plats än 

kvinnan. Bildvinkeln är tagen en aning under ifrån vilket gör att han 

framställs som någon att se upp till.  

 Kvinnan syns i halvbild så att man tydligt ser hennes ansikte, armar och 

händer. Mannen syns även han i halvbild.  

 Skärpan ligger på mannens ansikte och bringa. 

 Blickriktningarna går åt två olika håll. Kvinnan tittar mot höger på 

mannen. Mannen tittar åt vänster fast inte på kvinnan utan snarare långt 

förbi henne.  

 Ljuset kommer snett underifrån vänster och kontrasten är ganska skarp. 

 Färgerna på kvinnan är klara och utmärkande, främst i blått och grönt. 

Mannen däremot är klädd i mer diskreta färger som vitt och mörkblått, 

nästan svart.  

 Blått kan förknippas med vemod eller längtan och grönt med avund, 

vilka är färger som kvinnan bär. Vitt kan förknippas med oskuldsfullhet 

och renhet, vilket är den färg mannen bär. Att kvinnan är utklädd till 

påfågel är en metafor för gudinnan Hera. 

 

Tolkning 

Den dräkt som kvinnan bär är en påfågelhanes fjäderdräkt, påfågelhonan är 

färglös och grå medan hanen har fått sin dräkt för att locka till sig honor. 

Påfågeln är även en symbol för gudinnan Hera som i grekisk mytologi var 

äktenskapets och barnafödelsens gudinna och ansågs vara en hämndlysten och 

straffande gudinna mot de som förargat henne. Kvinnan bär även färgen grön 

som står för avund och även hennes blick och kroppsspråk tyder på det. Mannen 

kan även han liknas vid Herkules, då hans nakna hårlösa bringa och vackra 

utseende kan ses som en symbol för antikens atletiska män. Enligt den grekiska 

myten var han föremål för Heras vrede och hon förföljde honom ständigt.  

Det framgår i annonsen att den som använde rakhyveln får ”garanterade 

reaktioner ”. Från vem kan man då fråga sig. Den stereotypa bilden av mannen är 

att han söker uppmärksamhet från kvinnan och om man ser det till sin kontext så 

är detta ett herrmagasin främst riktat till heterosexuella män, men givetvis kan 

man tolka det som att det kan vara uppmärksamhet från andra män som utlovas 

också. Mannen på bilden framstår i alla fall som oskuldsfullt vacker och kvinnan 

som avundsjuk.  

Givetvis så säger annonsen att för att bli så har oförskämt vacker så krävs det att 

man använder bodycruzern. Mannen på bilden har tvådagars skäggstubb, vilket 

anses sexigt och manligt, alltså framhävs på det sättet rakhyvelns 

användningsområde, att det är kroppen det är fokus på.    
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Man kan också se det som att kvinnan är avundsjuk på den ”fantastiska” produkt 

som här erbjuds mannen att köpa. Kvinnan har länge rakat benen men kanske 

inte med det resultat som den här annonsen vill mena att den här specifika 

produkten ger.  

 

Diskursanalys  

1. Mannen kan här liknas med en grekisk gudason som dessutom var en 

framgångsrik hjälte. Mannen har lyckats fånga kvinnans uppmärksamhet 

så som heterosexuella män antas vilja även om det är på ett annat sätt än 

det traditionella. Det som annonsen talar om för oss är att män också får 

lov att vara oförskämt vackra, den försöker skapa en bild av att det är 

manligt att vara utan kroppshår, vilket i många fall har en positiv 

inverkan på kvinnor eftersom det anses vara osexigt med för mycket 

kroppsbehåring, främst på bringa och rygg. Produkten framställs även 

genom färgval som manlig. Skäggstubbet är kvar, vilket ger en mer 

robust ovårdad look som gör att man kan associera till vildhet.  Mannen 

visas som stark och säker, vilket är den rådande bilden av den ideale 

mannen.  

2. Annonsen talar om att du har möjlighet att få en kropp som en gud.  

3. Dessa värderingar företräder den metrosexuelle mannen som är mån om 

sitt yttre men fortfarande betraktas som manlig. Synsättet kan också 

företrädas av den marknad som håller på att växa fram och som lägger 

fokus kring mäns utseende. Att det blir mer och mer accepterat för män 

att ”ta hand” om sitt yttre.  

Att män och teknik går hand i hand är också något som framhålls då 

man kalla Gilletts produkter för ”shaving technology” vilket är ett 

typiskt manligt ordval. Likaså bodycruzer, då cruz är ett amerikanskt 

uttryck som ofta används i hollywoodfilmens grabbiga värld när man 

”hänger runt”.  

 

5.3 Securitas Direct 

 Annonsen förekommer i ett resemagasin vid namn Res, 

novembernumret 2009, som ges ut av Expressen, GT och Kvällsposten. 

Tidningen utkommer fem gånger per år och marknadsför sig som ett lite 

lyxigare resemagasin.  

 Målgruppen är villaägare i 30-40 års ålder.  

 

Bildbeskrivning   

 På bilden finns en man och en kvinna i 65 årsåldern, mannen syns i 

helfigur framför kvinnan medan kvinnans ena arm och fötter inte syns. I 

bakgrunden finns en blå himmel med moln, och en sandstrand med 

grönt gräs, troligen i Skandinavien. Uppe i vänstra hörnet finns en svart 
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lite diskret text med enkelt typsnitt som säger ”Don´t worry… be 

happy”.  I nedre vänstra hörnet finns en textruta med runda hörn som 

säger ”Föräldrar fritt! Släpp loss – vi ser om ditt hus!”, följt av brödtext 

som talar om vad det är som erbjuds, en röd textruta med stjärnform, 

samt ett litet foto på produkten. Nere i högra hörnet syns Securitas 

logotyp och internetadress. 

 Miljön är en molnig men varm sommardag vid havet.  

 Annonsen är placerad i ett resemagasin för att nå en målgrupp som reser 

eller funderar på att resa. Man kan här utlova en bättre semester som 

innebär trygghet för den resenär som installerar larmet. 

 Mannen på bilden gestaltas som pigg och spänstig. Kvinnan gestaltas 

som mer försiktig och hon njuter inte lika mycket som mannen. Kvinnan 

är även placerad snett bakom mannen vilket gör att han hamnar centralt i 

bilden.  

 Bildvinkeln är tagen ur svagt grodperspektiv och bilden är tagen som en 

översiktsbild.  

 Skärpan ligger på mannens ansikte. Kvinnan blundar på bilden men 

mannen tittar snabbt framåt.  

 Ljuset kommer snett uppifrån vänster och färgerna är rätt neutrala 

förutom mannens shorts som är mörka. 

 Enda ”symbolen” som finns är en den röda stjärnfiguren med text i som 

indikerar att det är ett erbjudande. Rött symboliserar realisation och är 

ett blickfång.  

 Securitas Direkt logotyp finns i högra hörnet och är igenkännbar. 

Varumärket tar en väldigt liten plats på bilden, fokus läggs på det 

hoppande paret.  

 Hoppande paret + sommar + loggan symboliserar frihet under ansvar.  

 Det hoppande äldre paret kan ses som en metafor att inget är omöjligt.  

 

Tolkning 

Bilden är konstruerad för att skapa en känsla av frihet. Genom text och bild talar 

den om att om man har ett larm från Securitas direkt kan man känna sig trygg 

och vara utan bekymmer under semestern. Texten antyder att det är ens föräldrar 

som ser om ens hus när man är på semester och att de nu inte behöver engagera 

sig längre på grund av larmet – barnen slipper ha föräldrarna hemma i huset. 

Samtidigt säger bilden att föräldrarna inte behöver ha något ansvar för någon 

annans ägor och kan utan oro leva i frihet. Att mannen hoppar högst, i 

förgrunden på bilden, med ett lekfullt leende på läpparna implicerar att han är 

den som har störst ansvar och där med har störst glädje av att ha blivit befriad 

från det ansvaret. Kvinnan hoppar också men inte lika högt och med en mer 

försiktig min i ansiktet, hennes uttryck talar om att hon vågar för att mannen 
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vågar, hon förlitar sig på hans beslut. Texten säger att ”om larmet går är Securitas 

ständigt beredda att rycka ut 24 timmar om dygnet” vilket betyder att 

föräldrarna kan sova gott om natten och semesterfirarna (vuxna barnen) kan 

klara sig utan föräldrarnas hjälp, där med vara mer självständiga, samt koppla av 

under semestern. Stranden hjälper till att symbolisera friheten och även lugnet 

som föräldrarna får och sommaren står för den tiden då ro, lycka och harmoni 

råder samt livets höjdpunkt. Slogan ”Don´t worry be happy” är välkänd från en 

känd melodi som de flesta kan relatera till.  

Trygghet är en förutsättning för glädje och lycka, känner man oro så hindras man 

från att känna ett fullkomligt välbehag.  

 

Diskursanalys  

1. På det sätt som paret framställs med mannen i förgrunden som mer aktiv 

och glad än kvinnan så bekräftas diskursen om manlig överordnad samt 

att män vågar mer än kvinnor. Hon är försiktig, han är framåt – rätt 

typiska könsroller.  

Annonsen talar även om vilket typ av samhälle vi lever i. Den säger att 

man inte kan vara säker när man är på semester utan att det finns en oro 

för inbrottsrisk när man är borta samt att man behöver ett proffssystem 

för att hålla tjuven borta. Texten ”kostnadsfri säkerhetsrådgivning” 

antyder att det finns ett behov att få rådgivning kring säkerhet, om man 

då kopplar det till att texten framställs på samma sätt som i samband 

med sjukvårdsupplysning eller pensionsrådgivning, så skapas känslan 

av att man behöver en sådan här typ av rådgivning, att den är lika viktig 

som sjukvård och pension (som faktiskt alla behöver).  

2. Genom rubriken ”Föräldrafritt! Släpp loss – vi ser om ditt hus” så talar 

annonsen om två saker, för det första vill man inte att ens föräldrar ska 

lägga sig i ens vuxna liv i onödan och för det andra att man värnar om 

sitt privatliv och är vuxen nog att klara sig själv. I den västerländska 

kulturen så handlar det vuxna livet om att kunna ta hand om sig själv, 

vara självständigt och frigöra sig från sina föräldrar. Man ska inte behöva 

lägga ens egen familjs ansvar på någon annan i släkten vilket den här 

annonsen påpekar, den stödjer alltså den individualistiska kulturens 

familjevärderingar. 

3. Reklamen är riktad till villaägare som vill skydda sin egendom. Man 

tilltalas att det inte finns något att oroa sig för om man har rätt skydd. 

Vänder man på det påståendet så innebär ju det att det finns något att 

oroa sig för annars hade man inte behövt utrustning för det.  
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5.4 Spanska turistbyrån 

 Bilden förekommer i resmagasinet Escape, nr 06/2009.  

 Målgruppen är vuxna par i medelåldern.  

 

Bildbeskrivning  

 På bilden syns två kvinnor och två män sittandes runt ett fyrkantigt 

stålbord, i bakgrunden står en lite yngre svartklädd man som är deras 

servitör, vilket bland annat syns på hans förkläde. Båda kvinnorna håller 

sina män i handen. På bordet ligger ett par solglasögon, gröna oliver på 

en tallrik samt det står en whiskey, en öl, en drink och ett glas rödvin på 

bordet. Bilden utspelar sig på en uteservering på en restaurang. 

Uteserveringen är stenlagt på marken och har flera träparasoller med 

benvitt tyg i bakgrunden. På det bordet som paren sitter på skiner solen 

och det finns inget parasoll, varför två av dem bär solglasögon. Ännu 

längre bak i bakgrunden syns gröna lummiga träd och en vit lyxigare 

byggnad. Personerna runt bordet bär sommarkläder i glada färger, 

tjejerna bär linnen och killarna kortärmat vilket tyder på värme. Alla på 

bilden skrattar och ler, tjejerna skrattar mest.  

På nedre delen av annonsen finns en annan bild som föreställer ett stort 

pampigt slott med en stor grön skog i bakgrunden och gula torra 

gräsmattor. Bilden ser lite disig ut och det samt gräset gör att det skapar 

känsla av ett väldigt varmt klimat.  Solens strålar lyser upp slottets fasad.  

 Uppe i högra hörnet syns en slogan med stora vita bokstäver ”Var glad! 

Du är i Spanien”, texten följs av researrangörens logga. Loggan är en 

barnteckning som föreställer ett runt rött klot med en svart ring runt 

omkring samt en gul halvring och en svart stjärna. Bakgrunden är vi och 

under klotet står texten España i svart med lite färgpluttar i. Nere i nedre 

vänstra hörnet finns en webbadress och i hela nedre kanten finns 

kontaktinformation på en vit bakgrund.  

 De två bilderna bryts på nedre mitten av en vit grafisk form som liknar 

en glad mun. 

 De två paren är placerade i mitten av bilden och fungerar som blickfång.  

 Bildutsnittet på den övre bilden är tagen som en halvbild, vilket gör att 

fokus ligger på blickar och gester. Den undre bilden är tagen som en 

översiktsbild för att få en överblick över miljön.  

 Bilden på restaurangen har en neutral bildvinkel vilket markerar ett 

jämlikt perspektiv. Bilden på slottet är tagen ur ett fågelperspektiv. 

 Skärpan på den övre bilden ligger på bordet och på den undre bilden på 

slottsfasaden.  

 Blickriktningarna i bilden går mot varandra men man kan säga att alla 

går mot mitten.  
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 Ljuset kommer uppifrån höger på båda bilderna.  

 De symboler man kan se är en vita glada grafiska ”munnen” som delar 

av bilderna.   

Tolkning 

Bilden är konstruerad så att man som betraktare ska få inblick i ett privat 

restaurangbesök i Spanien men också så att man ska få en inblick i att det finns 

annat att se av landet. Spanien erbjuder trevlig tid bland vänner, gemenskap och 

glädje, samt mat, dryck och kulturella sevärdigheter. Bildens delar: människorna 

runt bordet, personer med solglasögon, den trevlige servitören, parasollen och 

solen som lyser på slottet ger intrycket av att Spanien är ett varmt land både till 

väder och till känsla. Solparasollen skapar konnotationer av att det är hög värme. 

Att alla fyra runt bordet dricker alkohol mitt på dagen tyder på semester. Slottet 

som är stort och pampigt kan ses som en konnotation för lyx och kunglighet, 

kommer man till Spanien blir man behandlad som en kung.  

Personerna på bilden är glada, de skrattar och ler och har det trevligt 

tillsammans. Servitören ler och är mot de andra och allt tyder på en känsla av 

gemensamhet och värme. Det är varmt och solen skiner. Personerna är på 

semester för de dricker alkohol mitt på dagen. Alla har olika drycker i glasen 

vilket tyder på att det finns något som passar alla. Resan är barnfri då inget tyder 

på att barn ska lockas till denna resa. Slottet visar på lyx och kunglighet men 

samtidigt kultur på grund av att det är en äldre byggnad. Detta är en resa med 

fokus på mat, dryck och fin kultur.  

 

Diskursanalys 

1. Semester innebär avslappning, att bli omhändertagen och alkohol. Det 

innebär också sol och värme. Denna typ av semesterbild är typisk den 

västerländska diskursen av vad en semester ska innehålla. Det enda som 

möjligen saknas skulle vara vatten och bad. Avkoppling är en barnfri 

tillvaro i sällskap av vänner.  

Kvinnorna håller sina män i handen och att kvinnans hand ligger ovanpå 

mannens i båda fallen visar på kvinnans ömhet och omtanke gentemot 

mannen men också på tacksamhet. Kvinnorna ser även lite gladare ut än 

männen. De båda kvinnorna har sina armar intill kroppen medan den 

ene mannen har armarna utifrån kroppen, hans kroppsspråk har den 

klassiska manliga ”jag tar plats” looken.  

2. Annonsen talar om att i Spanien finns bara glädje, här behandlas man 

kungligt.  

3. Annonsen företräder en rikare samhällsgrupp som har råd att njuta av 

Spaniens mat och kultur.  Den företräder heterosexuella par i 

medelåldern med ett fungerande kärleksliv utan barn eller med barnvakt 

hemma. Detta är människor som unnar sig tid med sin partner och sina 

vänner. Slogan ”Var glad! Du är i Spanien” tyder på att i Spanien finns 

inget annat alternativ än glädje och men kan även ses som en mer tyken 

uppmaning om att här accepteras inget annat så passar det inte så åk 
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hem igen. De värderingar som framhålls är att glädje är gemenskap, 

vänner och alkohol. det finns en bild av att alkohol ska finnas med i alla 

trevliga stunder som återfinns bland vänner – när man umgås och har 

det trevligt ingår alkohol! Men också den typiska svenska föreställningen 

om att en semester ska innehålla sprit. Reklamen bekräftar alltså 

föreställningen om att alkohol, avkoppling och semester hör ihop.  

 

5.5 Elmia Game Fair 

 Annonsen finns publicerad i Jakt Journalen, nr 05/2009, som trots att det 

finns en del kvinnor med i reportagen enligt min åsikt är ett magasin 

riktat till män. Tidningen utkommer 11 gånger per år och handlar om 

jakt i olika situationer, med allt vad det innebär från tips till reportage.  

 Annonsen täcker en halv sida på längden och bilden är konstruerad för 

att fånga en mans intresse. Målgruppen är män som har ett intresse för 

jakt och/eller fiske, främst jakt av bilden att döma.  Avsändaren för 

annonsen är Elmia Game Fair som är vad man kan döma utav annonsen 

en mässarangör med fokus på jakt och fiske. Företagets namn är Elmia 

och mässan heter Game Fair som jag tolkar det.  

 

Bildbeskrivning  

 Människan på bilden syns som en mörk gestalt som kommer mot en men 

som samtidigt har ett ljust sken i kanterna vilket gör att han skimrar på 

något sätt. Man kan inte direkt avgöra om vilket kön personen har 

eftersom att man knappt kan urskilja personens ansikte. På grund av 

gångstil och att personen verkar ha kort hår antar jag att det ska 

föreställa en yngre man.  Det späs på av att personen bär keps och tycks 

inte ha något hår, har ett gevär i ena handen och ett byte, troligen ett 

rådjur eller en hjort, hängandes över andra axeln. Det är ett större djur 

och krävs lite styrka för att bära. Personen bär även mörka kläder.  

 Miljön som han befinner sig i är i skogen. Han går på en grön sommar 

äng i skuggan av ett träd med gröna blad, man ser även en gren utan 

blad alls. I bakgrunden syns skog som har en mer mörkgrön färg. På 

grund av att träden är gröna och att en gren inte har några löv ser det ut 

som om bilden är tagen på våren eller försommaren precis innan alla 

knoppar slagit ut. Men att döma vilken årstid är samtidigt svårt. Bilden 

skulle även kunna vara tagen på sensommaren efter som man kan 

antyda gula nyanser i trädet, om det är solens ljus eller gulna löv är svårt 

att avgöra. Jag skulle även säga att det är tidig morgon för jag tycks 

skymta dagg i gräset.  

 Situationen han befinner sig i är lugn och rofylld.  

 Annonsen är delad på två fält, det övre fältet utgör bilden på mannen 

och en liten rektangel som är inflikad med vitbakgrund på höger sida där 

företagets namn och internetadress står. Det undre fältet är svart med en 

vit rubrik, följt av vit brödtext, en logga med namnet på mässan på en vit 
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bakgrund. Längst ner på sidan finns information om var och när mässan 

kommer att äga rum samt en internetadress.  

 Mannen på bilden är placerad som ett blickfång med träden som 

omfamnar honom. Han är fotograferad ur ett neutralt perspektiv vilket 

ska skapa en känsla av jämlike med betraktaren, bilden talar på så vis om 

att det här skulle kunna vara du. Bilden är en översiktsbild som visar 

tydligt både människa och omgivning.  

 Skärpan ligger på mannen och hans blickriktning går snett ner åt vänster.  

 Solljus lyser upp mannen bakifrån och får honom att se hjälteaktig ut. 

 Färgerna som förekommer i annonsen är ett stort parti svart ner till på 

grund av att man valt att ha det som bakgrundsfärg mot den vita texten. 

Annars har själva bilden naturnära färger i gröna toner samt svart och 

gult som nästan ger en guldaktig känsla. Bredvid företagets namn finns 

en flagga med färgerna blå gul och röd och loggan för själva mässan är 

en grafisk bild i ljusbrunt och vitt med en fiskstjärt och djurspår från 

troligtvis rådjur och varg på.  

 

Tolkning  

Genom bildens konstruktion ser mannen ut som en hemkommen hjälte, han har 

bytet på axeln och geväret i handen och utstrålar ett lugn. Han har lyckats med 

sitt uppdrag. Solen lyser upp honom bakifrån och han får ett hjälteliknande 

nästan gudaktigt sken över sig. Hemkommen från det stora uppdraget, man kan 

likna honom vid den typiska bild som ofta återfinns i filmens värld av män som 

varit ute i strid och med bytet på axeln visar han vem som vunnit striden. Att han 

vunnit tyder på styrka, mod och skicklighet. Hans kroppsspråk säger att det här 

inte är konstigt, han vinner alltid – han är hjälten, krigaren och soldaten. Mannen 

syns ensam på bilden, själv har han åstadkommit det här stordådet, utan hjälp 

från vare sig jakthund eller andra jägare detta symboliserar en klassisk könsroll 

om mannen som självständig, orädd och stark. En riktig man reder sig själv, heter 

det ju. Att ta en annans liv vare sig det handlar om andra människor eller djur 

har alltid varit mannens roll, kvinnor anses inte klara av det psykiskt. Mannen 

står för de svåra besluten, kvinnan för de känslomässiga.  

Diskursanalys 

1. Mannen på bilden framställs genom typiska tecken på manlighet vilket 

förstärker bilden av att riktiga män är krigare, soldater och hjältar. 

Tillsammans med rubriken ”Gör drömmar till verklighet” talar annonsen 

om för andra män att de också kan bli krigare, soldater eller hjältar – att 

de också kan bli riktiga män. Rubriken följ av texten ”drömmer du också 

om att få med dig något hem?”. Att få med sig något hem för mina 

tankar direkt till kroglivet och mäns strävan efter att få med en kvinna 

hem, eller i det här fallet så är måttet på om man är en riktig man eller 

inte en trofé som man kan visa upp, som man kan ta med sig hem som 

bevis på sin manlighet. Det för också tankarna till att män genom tiderna 

sett som de som försörjer familjen, de som sätter mat på bordet. Texten 

följs av information om mässa och avslutas med meningen ”Platsen för 
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dig som vill göra drömmar till verklighet”. Nu återfinns den här 

annonsen i en jaktkontext och riktar sig till män som häller på med jakt 

eller vill bli jägare, så de som läser tidningen delar antagligen den 

drömmen. Man kan också se en tendens av makt i bilden, mannen har 

makt över djuren, det har han genom att han bevisligen kan ta deras liv. 

Att ha makt över att ta någon annans liv för oss åter tillbaka till krigaren, 

soldaten – den riktige mannen. Det gudaktiga skenet i bilden talar om att 

det är okej, han blir upplyst likt en hjälte, han har gjort något bra, han har 

gjort rätt.  

2. Det som annonsen talar om för oss är att riktiga män är jägare. 

3. Man ställs som rollen som betraktare, känslan skapas att det här skulle 

kunna vara jag som fick uppleva denna känsla av att vara hjälte. Det kan 

vara jag som lyckas. Känslan skapas av att drömmen inte är långt borta. 

Man uppmanas tänka att jakt är något fint, något som är befogat från 

högre makter. Detta här kan ses ur ett stereotypt manligt synsätt. Så här 

ser mannen på sig själv. Annonsen kunde visat på bilder från tidigare 

mässor, men man har i stället valt att glorifiera jakten. Värderingarna 

speglar människan som naturlig köttätare med makt över djur och natur. 

Om man ska stereotypisera det hela är jakt sällan en kvinnans dröm, 

medan mannen ser jakten som något mer än nödvändigt, det är för 

mannen även ett bevis på makt. Ur en djurrättsaktivists ögon är den har 

bilden antagligen barbarisk, att vandra glorifierad hem med ett lik på 

axeln som om det vore något vackert. Men annonsen vill att man ska 

tänka att jakt är naturligt, det är något vackert och nödvändigt. Just 

denna annons skulle jag säga företräds av vita män i medelklassen.  

 

5.6 Ford 

 Annonsen förekommer i inredningsmagasinet Sköna hem, nr 11/2009, 

som utkommer 14 gånger per år.  

 Målgruppen för annonsen är män i 30 årsåldern som hunnit bilda familj, 

men ändå är intresserade av en bil med sportigt utseende som ger status, 

och har en känsla för stil.  

Bildbeskrivning  

 På bilden syns en silverfärgad kombibil med tonade rutor av märket 

Ford Mondeo.  

 Bilen står på en asfalterad väg med en grön och lummig lövskog i 

bakgrunden. I förgrunden syns grönt gräs med ljusbruna löv på. Runt 

bakre delen av bilen hänger löv från trådar ner från himlen. Bilden är 

antagligen tagen på sensommaren efter som det finns löv både på träden 

och på marken. 

 Situationen skall föreställa att bilen rör på sig trots att den står still. Där 

av löven i trådarna som också är still fast de ser ut som de rör sig. Detta 

förstärks av rubriken ”Ger intryck av att röra sig även när den står stilla. 

Ford kinetic Design”. Texten är vit och syns väl mot bakgrunden. 
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 I nedre högra hörnet finns en vit grafisk rektangel med svart text, namnet 

på bilmodellen samt Fords logga tillsammans med deras slogan ”Feel the 

difference”. I texten talar man om att Mondeo finns att få bland annat 

som miljöbil samt att bilen är en renodlad njutning både på in- och 

utsidan. Texten avslutas med meningen ”skönhet och intelligens i 

samspel, ett självklart val för dig som söker perfektion”.  

 Fotot är taget så att bilen är placerad strax under mitten av bilden.  

 Bilden är tagen ur grodperspektiv, vilket ger en känsla av att den ser 

större ut.  

 Bilden är en översiktsbild där både produkt och miljö syns tydligt.  

 Skärpan ligger på bilen och blickriktningen i bilden är åt höger, vilket 

tyder på att den här bilen är framtiden.  

 Bilden är ganska ljus och har hög kontrast, vilket gör att bilen ser lite arg 

ut.  

 Färgerna i bilden består av mycket gröna och bruna nyanser, samt en hel 

del silver/grått. Grönt är en färg som bland annat symboliserar miljö och 

natur, medan silver står för teknikens färg.  

 

Tolkning  

Löven som i första anblick ser ut att flyga omkring runt bilen ger ett intryck av att 

bilen rör sig fastän att den står still. Tittar man noggrant så ser man att löven är 

upphängda i tunna snören och att de i själva verket också är still. Detta ger ett 

magiskt intryck av bilden och tillsammans med den lummiga skogen förs 

tankarna till en förtrollad värld. Bilens sportiga och tekniska utseende 

kombinerat med dens silvriga metalliclack konstateras mot den gröna lummiga 

bakgrunden. Bilen står för det framtida tekniska och bakgrunden för det 

miljömedvetna.  

Diskursanalys 

1. Bilen framstår som sportig, snabb och effektiv vilket förstår genom de 

upphängda bladen och bilens färg och sportiga detaljer så som tonade 

rutor, aluminiumfälgar, arga framlyktor, extraljus och grill. Sedan att det 

ligger ett skimmer över bilen gentemot det naturliga i bakgrunden 

förstärker den känslan. Att den som rubriken säger ger ett intryck av att 

röra sig även om den står stilla kan man se som en symbol för framtiden, 

att den hänger med i tiden med tanke på att mycket ändras och 

uppdateras så pass snabbt i samhället idag.  

2. Man kan sammanfatta annonsen i meningen, snabbhet syns och behöver 

inte belasta miljön.  

3. Miljödebattens påverkan syns i annonsen i valet av bakgrund. 

Värderingarna företräder det manliga synsättet att se på en bil, vilket 

innebär att snabbhet är det som räknas när det gäller transportfordon. 

Det man talar om här är att den inte bara är snabb, den ser snabb ut 
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vilket uttrycker tävlingskänsla och att tävla är främst något som angår 

män. Hela sportens värld domineras av män och genom att använda 

uttryck som ”sitt sportiga aerodynamiska yttre” vill man tilltala den 

manliga tävlingsinstinkten. Kvinnan i en historisk könsroll betraktas som 

vacker att se på men som är i behov av styrning från en man, den här 

bilen däremot har ”skönhet och intelligens i samspel för dig som söker 

perfektion” vilket kan kopplas till den kvinnliga skönhet som män söker 

men samtidigt är bilen mannens ägodel och innefattar styrka och 

självständighet, där kommer alltså intelligensen in. Med andra ord, det 

som mannen tillfredsställs med här är det bästa ur två världar. Ordet 

perfektion innebär att man inte nöjer sig med någonting annat än det 

alldra bästa vilket kan kopplas till tävlingens och sportens värld där det i 

slutändan är de bästa som betyder något, vinnarna! 

 

5.7 Nivea 

 Annonsen förekommer i Cosmopolitan, nr 05/2009, som är ett 

månadsmagasin riktat till kvinnor mellan 20 – 30 år.  

 Bilden i annonsen riktar sig till kvinnor.  

 Nivea som är avsändare av annonsen anses vara ett respektabelt märke 

som säljer produkter för bland annat smink och hudvård. Man säljer inte 

allt för dyra produkter utan vänder sig till medelsvensson. 

 

Bildbeskrivning  

 På bilden syns två yngre kvinnor som uppskattningsvis är i 20 årsåldern. 

Båda skrattar och ler, den ena mer än den andra. En av dem har brunt 

längre rakt hår och den andra har ljusare lockigt hår. De har 

sommarkläder på sig i form av linnen och shorts/kjol. Båda bär bruna 

läder skärp. De har gyllenbrun hy och perfekta tänder.  

 Miljön de befinner sig i ser ut att vara ett ljust sovrum, då man skymtar 

en kudde på något som liknar en säng. De båda tjejerna sitter på huk i 

sängen.   

 Det ser ut som dem flamsar eller busar, den ena skrattar hejdlöst och den 

andra spelar luftgitarr.  

 Slogan lyder ”skönhet är lycka”, som följs av en rubrik mitt i bilden som 

säger ”Bli glad med hela din kropp”. 

 Föremål som förekommer i annonsen är en Nivea Happy time body 

lotion, samt en apelsinskiva och tre vita blommor som troligen skall 

föreställa vit apelsinblomma. 

 Det finns en liten orange textruta med vita stora bokstäver där det står 

nyhet, och en svart där det står ”Upplev silkesmjuk hud och en härlig må 

bra-känlsa” i den rutan tar man också upp att lotionen innehåller 

bambumjölk för att göra huden mjuk som silke och doft av 
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apelsinblomma som gör att må bra-känslan vara hela dagen. Ytterligare 

en ruta syns i annonsen även den är orange och beskriver en ”skratta och 

vinn tävling” där man kan vinna en spa vistelse.  

 Kvinnorna är placerade i mitten av bilden och täcker i stort sätt hela 

annonsen.  

 Bilden är tagen ur grodperspektiv vilken ger en känsla av att man det här 

är kvinnor att se upp till. De är båda fotograferade i halvbild.  

 Skärpan ligger på kvinnorna och den ena blundar medan den andras 

blickriktning går snett uppåt höger. Att blicken riktas mot höger kan ses 

som ett tecken på framtiden, att man är på väg mot ett mål eller liknande.  

 Bilden är ljus och färgerna milda, förutom tjejernas shorts/kjol och skärp.  

 Runt halsen har den ena tjejen ett silverhjärta. Hjärtat är en symbol för 

kärlek och anses vara en kvinnlig symbol.  

 

Tolkning 

Bilden är konstruerad så att man ser två lyckliga kvinnor som skrattar och ger 

intrycket av att livet leker för dem. Av deras kroppsspråk att döma ser de ut att 

ha en lite rockig attityd. Detta förstärks även av deras brunna läder skärp, varav 

ett har nitar på och de andra ett större spänne där det står ”square”. Kvinnorna 

på bilden är vackra och därmed lyckliga, detta förstärks av texten ”skönhet är 

lycka”. Att vara lycklig innebär också att må bra och det framhävs att man gör 

om man använder Happy time lotion. På flaskan står det ”feel good sensation” 

och texten i rutan bredvid talar om att det är apelsinblomman som gör att man 

mår bra hela dagen. Apelsin är ju ett tecken på vitaminer och anses vara en 

uppfriskande och nyttig frukt, men apelsinblomma har väl ingen tidigare hört 

talas om? Hur som helst så är de vackra på bilden och låter väldigt fint när man 

skriver det. Bambumjölk finns också nämnt i annonsen och mjölk i alla de former 

brukar finnas med i skönhetsannonser. Det ger en känsla av något bekant 

samtidigt som det är exotiskt. Man vet helt enkelt inte vad varken apelsinblomma 

och bambu mjölk egentligen är för något och kanske av den anledningen känns 

det så exklusivt. Apelsinblomman är vit på bilden och det föreställer man sig 

även att mjölken är. Den vita färgen symboliserar renhet och oskuldsfullhet. 

Orange används på flera ställen i annonsen och fungerar som en signalfärg och 

kan förknippas med något starkt positivt, i det här fallet att produkten är en 

nyhet samt att man kan vara med och tävla med Nivea. Orange och även gult kan 

associeras med glädje, solen och lycka.  

 

Diskursanalys  

1. Produkten framställs som en produkt som hjälper kvinnor att må bra. 

Produkten i kombination med texten ”skönhet är lycka” ska uppfattas 

som att man blir lyckligare ju vackrare man är samt att den här 

produkten är en bit på vägen.  
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2. Annosen kan sammanfattas som en värdering om att om kvinnor 

använder Happy time body lotion blir de lyckliga. 

3. Den har annonser skildrar definitivt synsättet på kvinnor som ett objekt. 

Att livet för en kvinna går ut på att vara så vacker som möjligt – för som 

annonsen säger ”skönhet är lycka”. Frukter och blommor är saker som 

förknippas med kvinnor. Frukt för att de tyder på en sund hälsa och är 

nyttigt att äta, och kvinnor ska äta nyttigt för att hålla formen. Blommor 

är vackra och är växter som enligt kulturen attraherar kvinnor, kvinnor 

gillar att få blommor då det är tecken på att de är omtyckta. Dessa två 

saker skapar associationer hos kvinnor som ser annonsen och de 

uppfattar lotionen som en intressant produkt.  I alla fall om man ska 

tolka annonsen utifrån vad samhället anser att kvinnan kopplas ihop 

med. En annan diskurs som framkommer är att kvinnor köper sig lycka 

genom att konsumera skönhetsprodukter. Alltså med andra ord behöver 

kvinnor produkter för att bättra på sin skönhet och dessa produkter 

måste köpas, genom att bli vackrare får de mer uppmärksamhet från 

män och det ger lycka, för det är i mäns ögon deras värde mäts.  
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6. Sammanfattande analys 
I detta kapitel kommer jag att redovisa det jag har kommit fram till i min studie. 

Jag kommer här att utgå från fyra olika teman som jag anser att de här sju 

annonserna kan anknytas till. De fyra olika teman är följande: ordval, färgval, 

symbolik och genus. 

Ordval  

I annonserna fanns flera olika typer av ordval som jag anser anspelar på glädje 

och i förlängningen ett lyckligare förhållningssätt till livet. I Lättas reklam för 

smörgåsmargarin talar man om att ”Frukost ger glädje”, och frågar betraktaren 

”vill du börja dagen på ett skönt sätt?”. I en annons för Securitas hemlarm vill 

man påstå att om du har säkrat ditt hus så får du en trygghetskänsla under 

semestern. Frasen ”Don´t worry… be happy” antyder att det finns en oro i 

samband med att resa i väg under semestern, men att problemet går att lösa så att 

man kan känna mer glädje.  ”Var glad! Du är i Spanien” är Spanska resebyråns 

slogan och Elmia mässarrangör talar om hur man ”Gör drömmar till verklighet” i 

sin reklam för Jakt och fiskemässan i Jönköping. Ford Mondeo är bilen som är 

”ett självklart val för dig som söker perfektion”, synonym för perfektion är 

fullkomlighet och en som är fullkomlig har allt – även lycka? Perfektion kan även 

kopplas till att man inte nöjer sig med något annat än det bästa, vilket i sin tur 

kan kopplas till sporten och tävlingens värld. I tävlingens värld är det i slutändan 

bara en som betyder något, vinnaren! Och en vinnare antas känna glädje och 

lycka. Nivea säljer ”Happy time body lotion” som har effekten ”feel good 

sensation” och skriver uttryckligen i sin annons att ”skönhet är lycka” samt ”bli 

glad med hela din kropp”.  Annonsen uppmanar även betraktaren till att tävla 

genom ”Skratta - och vinn en Spa vistelse”, en tävling som går ut på att man skall 

skicka in en videosnutt av när en själv och ens vän skrattar. Tävlingen är riktad 

till kvinnor och för att vinna skall man lyckas se så glad ut som möjligt. 

Skillnaden i ordval mellan de två annonser jag valt ut som var direkt riktade mot 

män respektive kvinnor visade sig tydligt. Typiska manliga ordval som förekom i 

annonsen för Brauns rakapparat, var ”shaving technology”, där rakning ska 

associeras med teknologi samt ”Bodycruzer” där ”cruz” är ett amerikanskt 

uttryck som kan förknippas med hollywoodfilmens grabbiga värld när man 

”hänger runt”. Även uttryck som ”Slående utseende” och ”garanterad 

uppmärksamhet” skiljer sig mot Niveas reklam för Happy time body lotion, då 

det där fanns ordval som ”Upplev silkesmjuk hud”, ”apelsinblomman ger må 

bra-känsla” och ”vårdande bambumjölk”. Ordvalen i samband med 

rakapparaten var mer hårda och kraftfulla (slående, garanterad) medan de i 

samband med body lotionen var mjukare och associerar till naturen (silkesmjuk, 

apelsinblomma, vårdande). 

Färgval  

I annonserna ger olika färger uttryck åt olika känslor och kännetecken. Den blå 

himlen får symbolisera friget, lugn och harmoni vilket man kan se i Lätta 

annonsen och Securitas annonsen, men den blåa färgen på himlen antyder även 

ett vackert sommarväder efter som det på bilden även förekommer lättklädda 

människor. Sommaren är den tiden på året som svensken förknippar med glädje, 

värme, sol och semester, det är tiden de flesta människor förknippar med 

någonting positivt. Men blått förekommer även på kvinnans klänning i Brauns 
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rakapparatsreklam och ska där tillsammans med en fjäderdräkt symbolisera en 

påfågel. I det fallet symboliserar den blåa färgen istället påfågelns färger 

samtidigt som att blått ses som en färg som tilltalar män – en manlig färg.  

I Fords annons förekommer en grön lövskog i bakgrunden vilket talar om för 

betraktaren att bilen är miljövänlig. Grön är naturen och miljöns färg och ett 

positivt miljötänkande och bevarandet av naturen ligger i tiden. Den gröna 

färgen representerar även sommaren, vilket man kan se i Elmias (grön skog och 

äng), Securitas (grönt gräs) och Spanska turistbyråns (gröna skogsbeklädda 

områden) annonser. I Brauns annons får den gröna färgen symbolisera avund 

över hur vacker mannen på bilden är.  

Ett guldaktigt ljus förekommer i två annonser, Elmias och Lättas, genom att 

människorna på bilderna lyses upp bakifrån. Effekten blir att mannen i Elmias 

annons framställs som en hjälte och kvinnan i Lätta reklamen som en ängel. Gult 

är i övrigt en glad färg som ofta förknippas med sol och solsken, i Nivea 

annonsen bär en av tjejerna ett gult linne och där förekommer även en gul/orange 

apelsin, vilket får symbolisera nyttighet och vitaminer samt värme. I Spanska 

turistbyråns annons bär en av männen en gul pikétröja och han tillsammans med 

de andra personerna runt bordet som även dem bär färgglada kläder. Färgglada 

kläder förknippas ofta med sommar och värme.  

Tre av de sju annonserna tolkar jag är riktade mer till män än kvinnor, de 

annonserna är Ford, Elmia samt Braun. Alla de tre annonserna har mörkare 

färgtoner överlag i hela annonsen än de andra fyra annonserna och det är även i 

dessa tre annonser det förekommer mest svart färg. Möjligen skulle Spanska 

turistbyråns annons kunna uppfattas som mörk men frånskiljer sig ändå mot de 

andra tre genom att det på den bilden finns fyra personer med färgglada kläder.  

I Nivea reklamen och Lätta reklamen är färgerna ljusare och färggladare. Det är i 

de annonserna som bara kvinnor förekommer på bilderna.  

Vitt återkommer i alla annonser och får representera drömmar, renlighet, 

barnslighet, frigjordhet och oskuldsfullhet. En vit klädsel förstärker en solad hy 

vilket man kan se på personernas klädsel i annonserna för Nivea, Securitas, 

Braun och Lätta.   

Symbolik  

I annonsen för Lätta smörgåsmargarin ler kvinnan, blundar och ger ett intryck av 

att vara nöjd med tillvaron. Håret blåser i vinden och hon blir upplyst bakifrån i 

ett änglalikt sken och genom hennes ansiktsuttryck skapas en känsla av lycka 

som förstärks av det gudomliga skenet. I Nivea annonsen skrattar och ler de båda 

kvinnorna medan håret svajar, de ser ut att röra sig och känslan man får är att de 

har väldigt trevligt tillsammans – de ser glada och nöjda ut. Ett hjärta pryder den 

ena kvinnans hals som en symbol för kärlek. Alla unga kvinnor som syns på 

bilderna är smala och vackra, de har alla långt hår och perfekta leenden. Deras 

utseende tillsammans med texter som ”Lätta och …go”, som är en liknelse för 

aktivitet och hälsa , samt ”bli glad med hela din kropp”, som talar om hur en 

glad kropp ser ut, och förstärker därmed bilden av hur idealkvinnan ser ut.  

Slogan ”Lätta och …go” kan också liknas med tävlingens one, two, three, go! Ett 

tecken på att det handlar om starten på en tävling.  
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I Brauns annons förekommer en hel del intressant symbolik. En kort klänning 

som markerar midjan är en klassisk symbol för en sexig kvinna. Den grå 

bakgrunden kan ses som en liknelse till berg och sten. Sten är ett hårt material 

och har använts av män i alla tider för allt ifrån verktyg till husbyggen, och är ett 

material som används av män mer än kvinnor och kan därför ses som ett tecken 

på manlighet. Mannen på bilden liknar i sitt utförande en grekisk staty av en 

atlet, hans skäggstubb är tecken på manlighet och hans kala bringa och 

vältränade kropp liknar bilden av en ung kämpe. Vitt, vilket är färgen på hans 

uppknäppta skjorta, kan förknippas med oskuldsfullhet, renlighet men även 

anses vara ett sexigt attribut i samband men en solkysst hy. Färgvalet på 

kvinnans klädsel och fjäderdräkt kan symboliseras som avundsjuka och vemod, 

som tillsammans med hennes kroppsspråk, att hon har händerna på höftbenen 

ger betraktaren det intrycket. Att kvinnans är utklädd till en påfågel är en 

metafor för gudinnan Hera, mannen kan då liknas vid hjälten och gudasonen 

Herkules som enligt den grekiska myten var föremål för hennes vrede då hon 

förföljde honom ständigt.  

En annan man som symboliseras på ett hjälteliknande sätt är jägaren i Elmia 

reklamen. Han syns ensam på bilden, hemkommandes från fältet, upplyst 

bakifrån med ett gudaktigt sken, han är hjälten, krigaren och soldaten. Bytet på 

hans axel visar att han är en vinnare som har makt – makt över djuren, och över 

att ta deras liv, men bytet fungerar även som ett tecken på vinst, mannen har 

vunnit gentemot djuret, överlistat eller överrumplat det. 

För att återgå till Lätta reklamen så utspelar sig miljön på bilden vid havet eller 

vid en sjö som tillsammans med solskenet, den blåa himlen och kvinnans tunna 

klädsel symboliserar sommar och värme. Vattnet och himlens blåa färg 

sammankopplas med stillhet, lugn och trygghet. Samma symbolik framkommer i 

Securitas hemlarmsreklam – en blå himmel, nära havet och människor i 

sommarkläder. Ytterligare symbolik kan ses, att stranden som paret befinner sig 

på får stå som symbol för friheten samt att det äldre paret som hoppar fungerar 

som en metafor för att inget är omöjligt. I både Lätta och Securitas reklamen är 

det sommar. Sommaren står för tiden då ro, lycka och harmoni råder samt livets 

höjdpunkter.  

Sommaren förekommer även i Spanska turistbyråns annons, vilket föreställs 

genom solparasollerna, solglasögonen, människornas lätta klädsel men även 

alkohol i olika former som människorna tycks dricka mitt på dagen. Alkohol 

förknippas med semester och är inget som öppet konsumeras mitt på dagen 

under andra omständigheter än vid semestertider enligt den svenska kulturen. 

Människorna runt bordet är en symbol för vänner, gemenskap och glädje. 

I Fords, Elmias och Spanska turistbyråns annons symboliseras natur och miljö av 

de gröna skogarna. Bilen i Fords annons är silverfärgar vilket står som symbol för 

teknik och framtid, den har även ett sportigt utförande som genom sina attribut 

tonade rutor, aluminiumfälgar, arga framrutor, extraljus och grill för tankarna till 

sportens värld, därmed tävling och i slutändan en vinnare.  

Blommor och frukt förekommer i Nivea reklamen, närmare bestämt tre vita 

apelsinblommor och en skiva apelsin. Frukt för tankarna till vitaminer och att 

vara nyttigt och hälsosamt. Blommor står för skönhet och anses fånga kvinnors 

uppmärksamhet.  
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Genus 

De yngre kvinnorna som förekommer i annonserna har alla långt hår, 

sommarkläder som visar mycket hud och smala kroppar utan födelsemärken 

eller andra skavanker, samt en solkysst hy.  Tre av de fyra yngre kvinnorna ler 

med då undantag för kvinnan i Braun reklamen som har en mer sammanbiten 

min. De två lite äldre kvinnor som förekommer i annonserna, har båda kortare 

hår. På bilden för Spanska turistbyrån och Securitas förekommer både män och 

kvinnor, kvinnorna på bilderna har benen ihop medan männen här benen isär. 

Även de två ensamma kvinnorna i Nivea reklamen har benen ihop, vilket är ett 

tecken på vem som får lov att ta plats och vem som inte får det.  

I Lätta reklamen har kvinnan på sig en vit lätt genomskinlig blus med små 

broderade vita blommor. I Braun reklamen har mannen även han en vit skjorta, 

fast inte genomskinlig och i en enkel modell. Både i Braun reklamen samt 

Securitas reklamen syns männen i förgrunden och kvinnorna i bakgrunden på 

bilderna, gemensamt har också de båda männen att de bär vitt upptill och 

mörkblått ner till.  

På Securitas bilden är mannen mer centralt placerad i bilden än kvinnan. Han 

hoppar högre och med större gester, mannen har även ett lekfullt uttryck medan 

kvinnan visar oro, vilket gör att han framstår som pigg och spänstig medan hon 

framstår som försiktig. Kvinnan som försiktig och mannen som framåt är typiska 

könsroller. Hon njuter heller inte lika mycket som mannen av situationen. Detta 

kan tolkas som ett sätt att påvisa att mannen har större ansvar än kvinnan, vilket 

gör att han känner mer glädje än henne när ansvaret inte längre är hans 

bekymmer, samt att en kvinna förlitar sig på en mans beslut – hon hoppar om 

han hoppar!  

I Braun reklamen har mannen lyckats fånga kvinnans uppmärksamhet, hon 

riktar blicken på honom men han ser inte på henne.  Även han får större plats än 

kvinnan i annonsen.  

I Elmia reklamen har mannen en trofé att visa upp som ett bevis på sin 

manlighet. Han går som en hemkommen hjälte och trots vapen i handen utstrålar 

han ett lugn. Genom tiderna så har mannens uppgift ansetts vara att försörja 

familjen och skaffa mat på bordet, vilket denna bild skulle kunna visa på. Han ses 

även som självständig, orädd och stark när han ensam kommer bärandes på ett 

tungt dött djur.  

Bilden av de två kärleksparen i Spanien reklamen visar att kvinnorna ler mer än 

vad männen gör. Båda kvinnorna håller sina män i handen, eftersom kvinnans 

hand i båda fallen är överst så visar det tecken på en kvinnas ömhet och omtanke 

gentemot mannen men också tacksamhet. 

I Fords reklam företräds det manliga sättet att se på en bil. Både text och bild 

visar på att det är snabbhet som räknas kombinerat med ett sportigt utseende. 

Man talar här inte bara om att bilen är snabb utan även att den ser snabb ut vilket 

uttrycker tävlingskänsla och att tävla är främst något som angår män. Hela 

sportens värld domineras av män och genom att använda uttryck som ”sitt 

sportiga aerodynamiska yttre” vill man tilltala den manliga tävlingsinstinkten. 

Kvinnan i en historisk könsroll betraktas som vacker att se på men som är i behov 

av styrning från en man. Den här bilen har ”skönhet och intelligens i samspel för 
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dig som söker perfektion”, vilket kan kopplas till den kvinnliga skönhet som män 

söker men samtidigt är bilen mannens ägodel som innefattar styrka och 

självständighet, där kommer alltså intelligensen in. Med andra ord, det som 

mannen tillfredsställs med här är det bästa ur två världar. Ordet perfektion 

innebär att man inte nöjer sig med någonting annat än det alldra bästa vilket kan 

kopplas till tävlingens och sportens värld där det i slutändan bara är de bästa 

som betyder något - vinnarna! 
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7. Reflektioner och diskussion  
I det här kapitlet kommer jag att föra en diskussion med intressanta reflektioner 

kring mina frågeställningar: hur reklamannonser framställer vad som gör en lycklig, 

samt hur framställer reklamvärlden manlig respektive kvinnlig lycka? 

Enligt min studie utformas annonser på ett sådant sätt att många av produkterna 

marknadsförs som att bringa mer glädje i tillvaron, vilket visas genom bildernas 

uttryck och ordval i texter. Flera utav annonserna anspelar på en tävlingskänsla, 

man uppmanas på så vis anamma produkter för att bli bättre än andra eller att i 

förlängningen mäta sig med andras egendom, hälsa eller status. Flera av dessa 

reklamannonser uppmanar indirekt till svaret på hur du blir en vinnare. Detta 

förstärker det antagande om att vi genom att jämföra vår levnadsstandard med 

reklamens idealbilder ökar ambitionerna och förväntningarna över vad vi anses 

bör äga och känna.  Just denna tävlings- och vinnarkänsla som anspelas på i flera 

av dessa annonser var inget som jag tidigare förväntat mig att jag skulle upptäcka 

genom mina tolkningar, vilket jag därmed finner väldigt intressant. Bilen, smöret, 

jaktmässan, rakapparaten och body lotionen är alla produkter eller händelser 

som i sin annons på ett eller annat sätt förknippas med tävling. Som jag ser det 

kan det även tänkas höra ihop med att det i denna individualistiska kultur som vi 

lever i innefattar, som tidigare nämnt, en fokusering på sig själv som individ och 

ett stort värde i att klara sig på egen hand.  

Flera av annonserna uttrycker att man ska förknippa produkterna eller händelser 

med ord som glädje, perfektion och drömmar i kombination med text som 

uppmanar till förändring. De budskap som reklamannonserna talade om för 

betraktaren var i själva verket:  

Ät smör – bli gladare!  

Kör Ford, få perfektion!  

I Spanien är alla glada, kom hit!  

Jakt gör drömmar till verklighet!  

Skönhet är lycka, använd Nivea!  

Apelsindoft glädjer din kropp! 

Ingen oro, bara glädje. Allt du behöver är ett hemlarm!  

Köp rakhyveln och uppmärksamhet garanteras!  

Om man definierar lyckobegreppet utifrån Brüldes (2007) resonemang så handlar 

det om en strävan efter ett bättre liv, samt att en persons livskvalitet i det 

västerländska samhället idag mäts i grader av konsumtion, ideal, hälsa och 

status.  Detta anser jag återspeglas tydligt i annonserna.  

Högre livskvalitet skildras som uppnåeligt genom förbättring och/eller 

förändring, vilket dels har att göra med att det är reklamens roll att få människor 

att ”inse” att det behöver saker men samtidigt kombineras känslor med 

produkter vilket ger produkten en ”magisk innebörd” och ett syfte att fylla 

möjligen påhittade tomrum för betraktaren.   
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Den individualistiska samhällssynen visar sig påtagligt genom att hela tiden 

tilltala läsaren i du form. Annonserna är uppbyggda för att se till individen, de 

handlar om att definiera sig i termer av vad man själv åstadkommit och hur man 

själv mår och som betraktare ställs man som ensam. Vad jag menar är att 

annonsen är utformad för betraktaren som individualist och inte som kollektivist. 

Precis som jag tog upp i kapitlet om tidigare forskning så har vi en tendens att 

döma vår egen livssituation utifrån jämförelser med andras levnadsstandard och 

materiella status. Det annonserna förespråkar är att det är upp till en själv att 

skapa en förändring och om du förbättras kan du vinna över ”de andra”. Detta 

mönster bekräftas i alla annonserna i studien.  

Det som reklam gör är ju att tala om vad man behöver och varför. I denna studie 

är svaret på varför lika med att man uppnår någonting och genom representation 

av bilder som vill få en att uppnå saker skapas bilden av att ständig förändring är 

vital. Lycka framställs som något som går att konsumera och som en känsla som 

garanteras bli större vid köp av specifika produkter. 

Stereotypa manliga och kvinnliga könsroller återfinns i annonserna men även 

med undantag som den mer metrosexuelle mannen i Braun annonsen. Männen 

tar i regel större plats i annonserna än kvinnorna, de ler heller inte lika mycket 

samt att färgval i samband med reklam riktat till män är mörkare och till kvinnor 

ljusare och gladare nyanser. Vad som framställer göra mannen ”lyckligare” visar 

sig i Ford, Elmia och Securitas reklamen anspela på typiska manliga företeelser 

som sport och teknik samt känslan av att åstadkomma någonting.  I två av 

annonserna tilltalas kvinnor mer explicit om att köpa produkter som ger glädje. 

Sundhet och hälsa framkommer även bara i de annonser som riktas till kvinnor, 

vilket visar på den nutida idealbilen av kvinnan. Eftersom reklam förmedlar, 

förstärker och reproducerar föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt, samtidigt som att modellen på reklambilden fungerar som en förebild 

och förespråkar ideal till mottagaren, så förstärker dessa annonser kvinnan som 

ett objekt. Som jag tidigare tagit upp så handlar kvinnlighet många gånger om att 

förändra och därigenom förbättra sig själv och sin kropp i allt och ingenting, 

vilket visar sig i Nivea och Lätta reklamen. 
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8. Avslutande diskussion  
Att få en fullkomlig bild av hur vad annonserna kan tänkas representera för bild 

av verkligheten är ett projekt större än väntat och analysen går att ta till mycket 

högre höjder. Man skulle kunnat utveckla hela studien med att titta närmare och 

mer på själva retoriken och kvantitativt räknat vilka ord som förekommer i vilka 

sammanhang, och där med få en större inblick i hur produkter kombineras med 

ord och uttryck. Att bortse från sitt egna kulturella arv och fördomar, för att 

försöka uppnå en så objektivt syn som möjligt är en inte allt för enkel uppgift 

som kräver distans och uppmärksamhet. Jag anser att jag genom den 

medvetenheten har gjort en rättfärdig analys men att annonserna kan studeras 

mycket djupare och ge fler intressanta infallsvinklar än de jag kommit fram till. 

Vidare skulle man kunna titta närmare på annonser som rör sig inom samma 

område. I det här fallet valde jag att ha ett så varierat urval som möjligt (under 

rimliga gränser med tanke på tidsaspekten) när det kommer till olika typer av 

produkter som marknadsförs i reklamen. Men om man i stället riktar in sig mer 

på varje område (reseannonser, bilannonser, matannonser osv.) så har man 

antagligen större möjlighet att få ut mer intressant fakta och flera infallsvinklar 

om den världsbild som konstrueras idag. Studien har varit mycket intressant 

men känts väldigt komplex. En del av resultaten som jag tolkat fram upplevs på 

något sätt väntade, vilket kan betyda att jag antingen inte vidgat mina vyer och 

vart tillräckligt kreativ i mina antaganden eller att jag på grund av de kriterier jag 

valt att gå efter i samband urvalet har påverkat mitt resultat.  
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