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Purpose: This studys purpose is to examine how women and men are exposed in 

commercial advertisements for beauty products. To examine this purpose two main 

questions have been formulated: 

1. What differences and similarities are there in the representation of women and 

men in the commercial advertisements? 

2. Are there any differences in the representation regarding the target audience in 

the commercial advertisements? 

Method: Quantitative content analysis 

Material: 443 commercial advertisements for beauty products in the Swedish lifestyle 

magazines Plaza Kvinna and Café Magazine from 2008 to 2012 

Main results: The result of the study shows that women and men, presented in the 

commercial advertisements for beauty products, were very much alike in most aspects. 

For example there were only insignificant differences regarding how much of the 

person’s body that was included in the advertisement, the body position and the 

activeness of passiveness of the person in question. But there were also significant 

differences regarding a few aspects like nudity, colors and smiles for example. 
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The differences in the representation of women and men regarding the target audience 

were also insignificant. In almost every commercial advertisement that was directed to 

women, a women featured, and the same for men. 

The conclusion of the study is that women and men are exposed in different ways in 

commercial advertisements for beauty products but not as different as many theories for 

commercials and gender claim. It is possible that commercial for beauty products are 

more “gender equal” than other commercials despite the fact that the products, in most 

cases are, addressed to only one gender. This may be the result of the changing 

exposure of men where they are showed more like women, which means in color, 

gazing at the viewer and dressed for success in formal wear. 

Keywords: Gender, commercial advertisements, women, men, beauty products. 
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1.  Inledning 
Reklam syftar till att påverka människor. Denna påverkan kan handla om att få 

konsumenten att införskaffa ett nytt mjällschampo med hallonextrakt eller en parfym 

som får friarna att falla på knä med en diamantring större än en glödlampa. Reklam 

behöver dock inte syfta till att få betraktaren att rusa till närmaste köpcentrum utan att 

förändra hans eller hennes uppfattning om produkten eller av samhället och relationer i 

stort. Enligt reklamforskaren Grusell (2008, s. 34) införlivas de identiteter och strukturer 

som förekommer i reklam i samhället vilket också påverkar hur människor förhåller sig 

till varandra. Detta gäller inte minst för förhållandet mellan kvinnor och män då företag 

ofta använder sig av stereotyper för att nå ut med sina budskap. 

Nationalencyklopedin.se (2013-07-15) förklarar begreppet stereotyp som ”ofta allmänt 

omfattande föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, 

t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår”. Enligt Nowak och 

Andrén (1982, s. 5) skapas ibland nya stereotyper av män och kvinnor, men vanligare är 

det att reklam förstärker redan befintliga samhällsexisterande stereotyper. Detta innebär 

att reklam påverkar människors syn på jämställdhet. 

Reklam skapar och förstärker därmed föreställningar av kvinnligt och manligt. Det 

innebär i sin tur att reklam påverkar samhällets syn på genus. Denna påverkan kan dock 

tyckas vara osynlig. Med det sagt, syftar alltid reklam till att påverka även om många 

människor inte anser sig bli påverkade av reklam enligt Grusells (2008) studie. 

Exempelvis kan en reklamannons för mascara syfta till att påverka konsumentens 

föreställning av kvinnlighet såsom att ”riktiga” kvinnor har långa, svarta ögonfransar. 

Det samma gäller reklam riktad till män. Reklam för raklödder kan syfta till att ge män 

uppfattningen om att ”riktiga” män ska vara slätrakade. 

Det har tidigare studerats hur medier och reklam framställer män och kvinnor. Ett av de 

mest uppmärksammade exemplen i Sverige är A Hirdmans (2011) Tilltalande bilder – 

Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. A Hirdmans (2011) 
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studie påvisade mycket stora skillnader gällande framställningen av kvinnor och män i 

svensk veckopress och redogjorde även kort för framställningen i reklam.  

Denna studie ämnar undersöka framställningen av kvinnor och män i reklamannonser i 

Sverige gällande produkter som gör skillnad på män och kvinnor såsom parfym, krämer 

och schampo. Med andra ord skönhetsprodukter. Dessa produkter riktar sig nästan 

uteslutande till det ena könet. Undantagen är få och förekommer ofta i form av 

solskyddsprodukter eller andra produkter som inte gör skillnad på könen. Frågan är då 

vilka skillnader det förekommer i framställningen av män och kvinnor i reklam för 

skönhetsprodukter? 

1.1 Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnor och män framställs i reklam för 

skönhetsprodukter i svenska livsstilsmagasin. För att utreda studiens syfte har följande 

frågeställningar formulerats: 

1. Vilka likheter och skillnader förekommer i framställningen av kvinnor och män? 

I denna frågeställning inkluderas klädkoder, posering, produktanvändning och andra 

variabler som berör modellerna och miljön som de figurerar i. 

 

2. Förekommer skillnader i framställningen av kvinnor och män beroende på 

produktens målgrupp? 

Denna frågeställning avser skillnader mellan vilka produkter som kvinnor respektive 

män och kvinnor/män gör reklam för, samt vilka stereotyper som är mest vanligt 

förekommande i reklam riktad till de olika könen. 

 

1.2 Disposition 
Efter detta inledande kapitel som har redogjort för studiens bakgrund och syfte, följer 

kapitel två där studiens teorier presenteras. Några av de teoretiker som är mest 

framstående i denna uppsats är Y Hirdman (2003/2009), Dyer (1982) och Conell 

(2008). Uppsatsen förankras också i en historisk kontext med fokus på bland annat 

reklam och genus. 

I det tredje kapitlet redogörs metodval och en beskrivning av det empiriska materialet. 
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I det fjärde kapitlet redogörs studiens resultat som är indelat efter studiens 

frågeställningar, det vill säga skillnader i framställningen av män och kvinnor samt, 

skillnader beroende på målgrupp. 

I det femte kapitlet analyseras resultaten från studien indelat efter studiens 

frågeställningar och med anknytning till teorierna som presenterats i kapitel två. 

I det avslutande kapitlet diskuteras eventuella orsaker bakom skillnaderna i 

framställningen. Här inkluderas även reflektioner kring metod och genomförande, och 

förslag på fortsatt forskning. 
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2. Teori 
Den teoretiska ramen för denna studie består av teorier kring genus, reklam och 

livsstilsmagasin. Teorierna förankras också i en historisk kontext. 

2.1 Genus 

2.1.1 Synen på genus 
Enligt Conell (2008, s. 52) var det först under 1800-talets slut som det inleddes 

samhällsvetenskaplig forskning på skillnaderna mellan könen. Tidigare hade kvinnan 

och mannen setts som olika då Gud hade skapat dem så och forskningen som bedrevs 

syftade till att lyfta fram vetenskapliga bevis på medfödda skillnader mellan könen. 

Anledningen till denna forskning var att begränsa kvinnors frigörelse genom att 

exempelvis utestänga kvinnor för universiteten, enligt Elvin-Nowak och Thomson 

(2003, s. 123). En ”vetenskaplig” tes var att kvinnor var oförmögna att kontrollera sin 

skörhet och sina känslor.  

Senare forskning fokuserade på de mentala, och inte de kroppsliga skillnaderna, mellan 

män och kvinnor. Denna typ av forskning resulterade i slutsatsen att skillnaderna mellan 

könen var mycket små menar Conell (2008, s. 53). 

2.1.2 Genus som begrepp 
Begreppet genus är en enklare översättning från engelskans gender som betyder socialt 

kön och avser den sociala konstruktionen, alltså inte den biologiska konstruktionen, av 

kön.  

Y Hirdman (2003, s. 11) skriver att kvinnligt och manligt alltid är varandras motsatser 

och att det manliga är normen medan det kvinnliga är avvikande. Begreppet 

genussystem myntades i Sverige 1988 av Y Hirdman och syftade till att synliggöra den 

ordningsstruktur och maktrelation som existerar mellan män och kvinnor. Y Hirdman 

(2009, s. 117) förklarar genussystemet som en modell över hur kvinnligt och manligt 
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kan tolkas utifrån olika mönster. Modellen omfattas av två grundläggande principer: 

isärhållande och hierarki. Isärhållandet, och dess tabu, innebär att manligt och kvinnligt 

inte bör blandas vilket är dikotomin. Hierarkin innebär att mannen utgör normen för det 

allmängiltiga, vilket i sin tur innebär att kvinnan blir det avvikande. Y Hirdman (2003, 

s. 12) är kritisk till genussystemet, men menar att det är så starkt förankrat i det moderna 

samhället att det skulle rasera om systemet fallerade. Y Hirdman (2003, s. 12) förklarar 

vidare att genussystemet består av grundläggande föreställningar av människan att 

människor inte skulle kunna förhålla sig till varandra om de inte kunde utgå från genus. 

Det finns ett antal egenskaper som tillskrivs som ”manliga” och ”kvinnliga”. Nikolajeva 

(2004, s. 129) har konstruerat ett schema över sådana egenskaper utifrån studier av 

barn- och ungdomslitteratur. Enligt denna klassificering är pojkar och män bland annat 

starka, tävlande, skyddande, självständiga, starka, aktiva och rationella. Detta medan 

flickor och kvinnor är vackra, sårbara, milda och beroende. Nikolajevas (2004, s. 129) 

klassificering gäller för barnlitteratur, men schemat följer samma linje som exempelvis 

Fagerström och Nilssons (2008) och Dahlqvist och Lindes (2009) teorier varför 

klassificeringen kan anses vara tillämpbar även på reklam. 

 

2.2. Reklamens funktion 
Enligt Svensson (2012, s. 13) uppstod reklam i massmedier, som människan känner till 

det idag, under 1850-talet när företag ville marknadsföra sina produkter, det vill säga 

framhäva produkternas positiva egenskaper. Enligt Dyer (1982, s. 40) var 

reklambudskapen enkla och till en början hade bildbudskapen en mindre framträdande 

roll. Det var först efter andra världskriget som bildernas symbolism tog plats i 

annonserna enligt Svensson (2012, s. 13) Det var också under denna tidsperiod som 

konkurrensen bland reklamannonserna blev allt hårdare. Idag exponeras människan för 

3 000 reklambudskap varje dag, men hon uppfattar bara 80 stycken och reagerar endast 

på tolv enligt Corbett (2002, s. 141). Detta innebär att reklamannonser har svårt att stå 

ut ur mängden vilket i sin tur medför att reklammakare måste skapa allt mer 

uppseendeväckande annonser och kampanjer. 

 

Reklam kan beskrivas som en form av kommunikation vars primära uppgift är att väcka 

människors uppmärksamhet och skapa ett intresse för produkter, tjänster eller 

samhällsfenomen enligt Dyer (1982, s. 4). Vidare förklarar Dyer (1982, s. 5) att 
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reklamens förespråkare menar att reklam som medium syftar är att hjälpa konsumenter 

att hitta de bästa produkterna samtidigt som det stimulerar ekonomin då reklam skapar 

jobb. Enligt förespråkarna har människor också möjlighet att ignorera reklamen. 

Reklamens kritiker menar dock att reklam skapar ett falskt behov hos människor där 

hon köper produkter och tjänster som hon egentligen inte behöver.  

 

Williamson (1978, s. 82) anser att reklam inte bara uttrycker produktens inneboende 

kvaliteter utan också för hur produkten kan skapa ett emotionellt värde hos sin 

konsument. Enligt Starrin (2009, s. 10) är reklam ofta starkt präglad av samhällets ideal. 

 
Vanligt är att man i reklam kopplar ihop produkten med andra objekt 

eller till den möjliga konsumenten på ett sätt som verkar vara helt 

naturligt. Vad som bör påpekas är att det absolut inte förekommer något 

naturligt i skapandet av denna konstruktion. Lyckas man skapa en 

tillsynes naturlig relation mellan produkten och konsumenten framstår 

produkten som en viktig del av livet. Det faktum att sådana kopplingar 

blott är fabrikationer, blir dock osynligt. 

 

Starrin (2009, s. 13) 

 
Enligt Starrin (2009, s. 13) finns det ingen naturlig relation mellan produkt och 

konsument, men likväl försöker reklammakare att skapa en sådan relation med hjälp av 

bilder. Messaris (1997) har sammanfattat tre större roller som visuella bilder kan ha i 

reklam: 

 

1. De kan framkalla emotioner genom att simulera en riktig persons eller ett 

objekts utseende 

2. De kan fungera som fotografiskt bevis om att någonting faktiskt inträffat 

3. De kan etablera en underförstådd koppling mellan varan som ska säljas och 

andra bilder 

 

Bilder har därmed mycket stor betydelse för hur betraktaren uppfattar reklamens 

budskap. 
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2.3 Reklamannonsens utformning 
Det finns en mängd olika teorier gällande hur män och kvinnor framställs i reklam. 

Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för denna studies frågeställningar. 

2.3.1 Människa och produktplacering 
Dahlqvists och Lindes (2009, s. 95) undersökning av utomhusreklam visar att 

reklamerinran och reklamräckvidd är högst om en människa figurerar i reklamannonsen. 

Om det är fler än en människa med i bilden minskar möjligheten att skapa kontakt med 

mottagaren. Enligt Mirlas (2003, s. 13) blir en produkt desto mer attraktiv om en person 

gestaltar dess känslor då konsumenten behöver en person och ett ansikte att relatera till. 

Personen i bilden är dock inte en symbol för den verkliga kvinnan eller mannen utan en 

”omänskligt perfekt varelse”, en så kallad ”provocateur”. Cortese (2004, s. 53) 

beskriver provocateuren som en ”form eller en skugga som ska representera den 

kvinnliga figuren vars enda attribut är hennes attraktivitet”.  

Det är även viktigt att produkten inkluderas i bilden. Enligt Dahlqvist och Linde (2009, 

s. 97) förstärks kommunikationen och tydligheten om produkten syns i bild. Samtidigt 

finns det inga bevis för att reklamannonser utan en bild av produkter får bättre 

uppmärksamhet än en bild som inte inkluderar produkten i fråga. 

2.3.2 Aktivitet 
Enligt Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, s. 18) är medier ”fullproppade med 

bilder av kvinnlig passivitet trots att det är fyrtio år sedan den moderna kvinnorörelsen 

började kritisera den stereotypa kvinnosynen”. Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, 

s. 19-20) förklarar också att män oftare framstår som aktiva än kvinnor och att män 

skildras medan de gör typiskt ”manliga” saker som flyger flygplan, kör bil och idrottar 

medan kvinnor framförs som ”sensuella och upptagna av känslor”. Fagervall och 

Salomonsson-Juuso (2007, s. 20) menar dock att reklam riktad till män och med män 

blir, i likhet med reklam till kvinnor, mer utseendefixerad. 

2.3.3 Kropp 
I reklamannonser är det inte ovanligt att återfinna ”body-chopping” eller 

”dismemberment”, det vill säga stympning. Enligt Mirlas (2003, s. 12) får kvinnliga 

modeller ofta sina huvuden kapade eller ersatta med någonting annat. 

 

Advertising that depicts women´s bodies without faces, heads and 



 8 

feet implies that all that really is important lies between her neck 

and her knees. The lack of head symbolizes a woman without a 

brain.  

Cortese (2004, s. 38) 

 

Att kvinnor framställs utan huvud symboliserar alltså kvinnor utan hjärna, vilket 

återkopplar till Corteses (2004, s. 53) teori om provocateuren vars enda attribut är 

attraktiviteten. Till detta hör också att kvinnans kropp ofta framställs som lång och 

smal. Engström (2009, s. 12-13) skriver att ”en smal midja är ett tecken på sårbarhet 

som appellerar till männens självbildskapande dvs. som beskyddare” och att 

”överdriven banlängd hos en modell ger ett vuxet och därmed sexuellt intryck”. Enligt 

Mirlas (2003, s. 13) kan en bröstklyfta anses ha en sexuell laddning då de kvinnliga 

brösten framställs som ett centralt inslag i den kvinnliga sexualiteten.  

It´s easy to take a half-naked woman and place her next to a product. 

Making good ads is difficult. It is hard work. I call this point the least 

common denominator in advertising; when one can’t think of anything 

else, use sex to sell it. 

Shields and Heinecken (2002, s. 19) 

Männen framställs i sin tur ofta som vältränade och muskulösa enligt Fagervall och 

Salomonsson-Juuso (2007, s. 19). 

2.3.4 Ålder och minspel 
Enligt Fagerström och Nilsson (2008, s. 51) är män oftare äldre än kvinnor i 

reklamannonser för att utstråla erfarenhet. Även Fagervall och Salomonsson-Juuso 

(2007, s. 19) menar att unga kvinnor är extremt synliga i reklamens värld och att de ska 

vara unga för att behaga. Engström (2009, s. 12-13) förklarar att ungdomlighet ses som 

en indikator på hälsa och sexuell dragningskraft.  

Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, s. 19) förklarar att kvinnor oftare ler än män 

för att behaga sin betraktare. Enligt Mirlas (2003, s. 13) symboliserar ett leende hos en 

kvinna i reklamsammanhang ett slags godkännande eller attraktion. Cortese (2004) 

menar också att stora läppar anses vara sexuellt upphetsande då de förknippas med det 

kvinnliga könsorganets blygdläppar. 
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Enligt hemsidan Mediekompass.se (2013-07-15) förekommer det stora skillnader 

mellan kvinnor och män gällande var de fokuserar blicken i reklamannonser då kvinnor 

ofta tittar direkt in i kameran medan män porträtteras med blicken fäst på någonting 

utanför bilden, som om de vore upptagna med något viktigare. 

2.3.5 Färgval 
Bilder på män är oftare i svartvitt för att utstråla kompetens medan kvinnor framställs i 

färg för att betraktaren enklare ska kunna se hennes ögon- och hudfärg. Enligt Van 

Zoonen (1994, s. 87) blir kvinnan iakttagen av en manlig betraktare och det är han som 

kvinnan ska behaga. Enligt Dahlqvist och Linde (2009, s. 95) har färg mycket stor 

betydelse för hur mottagaren uppfattar reklamannonsen. Det har visat sig att 4-färg 

fungerar bäst erinransmässigt enligt en sammanställning från Research and Analysis of 

Media (RAM). Svartvita annonser har dock bra attitydvärden då många mottagare läser 

in högre trovärdighet i dessa annonser, enligt Dahlqvist och Linde (2009, s. 95). Män 

och kvinnor framställs dock olika beroende på målgruppen. 

Män framställs för att tilltala män, och medan kvinnor rimligtvis 

borde framställas för att tilltala kvinnor, tilltalar de istället män genom 

att visa sig tillgängliga och attraktiva för dessa. När en kvinna till 

exempel gör reklam för schampo kan hon göra detta naken i en dusch 

till tonerna av sensuell musik. Manlig reklam däremot använder ofta 

idrottsstjärnor som ansikten utåt, och demonstrerar schampot i den 

miljö där de utövar sin sport.  

Askeroth-Grundén et al. (2013, s. 16) 

 
Kvinnor framställs alltså oftare som passiva än män, och reklam riktad till män 

respektive kvinnor är olika gällande framställningen av könen. 

2.3.6 Könens roller 
Kvinnor och män kan anses fylla olika funktioner i reklamannonser, särskilt reklam för 

skönhetsprodukter. 

Kvinnan i reklamen känner och njuter, är ett med sin kropp. Mannen är 

den som tänker och har vetenskapliga belägg, han har en hjärna. 

Mannen som hjärna och kvinna som kropp går igen i alla sammanhang, 

i och utanför reklamen. 



 10 

Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, s. 20) 

Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, s. 20) förklarar vidare att i manlig 

heterosexuell sexualitet är det kvinnan som är objektet och sexualiteten. Detta är också 

ett av reklambranschens trumfkort när de vill göra betraktaren positivt inställd till 

produkten och företaget. Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, s. 20) menar att det 

är en kvinna som ska synas i reklamen medan mannen är den som ska övertyga 

konsumenten om att de gör ett bra köp. 

2.4 Livsstilsmagasin för dam och herr 
 

2.4.1 Livsstilsmagasin ur ett historiskt perspektiv 
Specialiserade tidskrifter för kvinnor har funnits sedan slutet av 1600-talet enligt White 

(1970, s. 35). Herrtidningar är dock ett relativt nytt fenomen, särskilt i jämförelse med 

damtidningar, men med ett undantag, nämligen herrtidningen The Gentlemans Journal 

som startade redan 1692. Det uppkom så kallade specialtidningar som handlade om 

specifika intressen som till exempel bilar, men det var först 1930 som Esquire, som var 

en generell tidning för män, lanserades. 1950 uppkom även Playboy i USA och trettio år 

senare följde GQ och Arena. Under 1990-talet lanserade livsstilsmagasin för män vilket 

skilde sig från andra tidningar som tidigare haft en manlig huvudmålgrupp. Till denna 

skara lanserades Loaded och FHM i USA och England. Enligt Sigurdardottir (2003, s. 

15) lanserades dessa magasin ofta som modemagasin med kända manliga modeller på 

omslaget och innehållet bestod framförallt av artiklar om mode och relationer. 

Sigurdardottir (2003, s. 15) skriver att den maskulinet som framställdes var av ”den nya 

mannen som var modemedveten och kroppsfixerad men heterosexuell”. Flera av dessa 

livsstilsmagasin ändrade sedan inriktning och började ha lättklädda kvinnliga modeller 

på omslaget. Innehållsmässigt blev magasinen mer typiskt manliga på så sätt att män 

visades med attribut som normalt förknippas med män, såsom bilar och sport. Innehållet 

blev också mer fokuserat på sport och sex.  

 

Det första svenska livsstilsmagasinet för män var tidningen Café Magazine vars senare 

nummer kommer att analyseras i denna studie. Café Magazine grundades 1990 och 

fokuserad på stereotypiskt ”manliga” ämnen såsom bilar och sport. Tidningen 

inspirerades av utländska tidningar såsom Face och Arena. Café Magazine hade 

inledningsvis kända män på omslaget, men bytte senare ut männen mot lättklädda 
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kvinnor. Enligt Thulin och Östergren (2000) tredubblades tidningens upplaga trots att 

tidningsbranschen i allmänhet minskade sin. Sedan mitten av 2000-talet pryder män åter 

omslaget till tidningen. 

2.4.2 Livsstilsmagasinens funktion 
Björk (1999, s. 229) beskriver kvinnotidningen som ett ”… koncentrat av den moderna 

kvinnans universum” vilket innebär att kvinnotidningar är gjorda av kvinnor för kvinnor 

med ämnen som tilltalar kvinnor. Detta kan ske genom ett personligt och rådande tilltal 

i rubriker och artiklar vilket för övrigt är genrespecifikt, enligt Mirlas (2003, s. 18). 

 

A Hirdman (2002, s. 20) skriver att den moderna kvinnotidningen representerar en ny 

typ av journalistisk genre i form av den realistiska fiktionen som innebär att det är 

läsaren själv och hennes privatliv som lyfts fram framför kändisar och kungligheter som 

tidigare varit föremål för tidningarna. I och med tidningens nära kontakt med läsaren 

skapas en identifikation vilket ger tidningen trovärdighet. Ferguson (1983) menar att 

kvinnotidningen har makt att skapa åsikter och behov hos läsaren.  

 

Enligt A Hirdman (2002, s. 17) är den moderna herrtidningen en manlig motsvarighet 

till kvinnotidningen då den inte utgår från ett enskilt intresse hos sina läsare utan till 

läsekretsen då de är män. Enligt Elässer (1998, s. 32) handlar kvinnotidningar som 

Amelia om att bli kvinna medan tidningar som Café Magazine och Slitz handlar om att 

bli man. Skildringen av män och kvinnor skiljer sig också mellan tidningarna. Elässer 

(1998, s. 42) skriver följande om framställningen i Slitz: 

 

De kvinnor som framträder är vanligen avklädda, utvikta och passiva. 

Män, däremot, är tuffa, självständiga sexatleter på väg att erövra 

världen och kvinnorna. 

 

Elässer (1998, s. 42) 

 

Livsstilsmagasin till kvinnor och män skiljer sig därmed mycket åt. Ekman (1998, s. 30) 

menar att tidningar är en underskattad maktfaktor och att livsstilsmagasin såsom Solo 

och Slitz ger normer för hur kvinnlig och manlig sexualitet ska vara.  
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2.5 Genus i reklam 
Det finns i dagsläget omfattande forskning kring hur kvinnor och män framställs i olika 

typer av reklamsammanhang. Några av de senaste tillskotten är Askeroth-Grundén et al. 

Allt om Mat och Genus – En studie av hur tryckt reklam för livsmedel framställer 

kvinnor och män (2012) och Engströms Sex till salu? – En kvalitativ studie av 

reklamannonser ur svenska Elle (2009). Askeroth-Grundén et al. (2012) studie kretsar 

kring hur män och kvinnor framställs i reklam för livsmedel i tidningen Allt om mat från 

2008 till 2012. Resultatet av studien visade mycket stora skillnader i framställningen 

mellan könen, särskilt gällande modellernas kläder, ålder, vilka aktiviteter som de 

utförde och var de befann sig. Männen var oftare iklädda kockkläder, äldre, lagade mat 

och befann sig i ett professionellt kök. Kvinnorna i sin tur framställdes som civila 

personer, alltså inte kockar, yngre, höll i produkterna eller åt av dem och figurerade i en 

privat miljö. Enligt studien förekom det som brukar bedömas som stereotypa könsroller 

i mycket stor utsträckning. Detta framträdde inte minst genom att mannen framställdes 

som professionell medan kvinnan framställdes som privat i relation till mat. 

 

Engströms (2009) studie undersöker framställningen av kvinnor i reklamannonser för 

olika produkter, såväl klockor som kläder, ur tidningen Elle med särskilt fokus på 

stereotypisering. Resultatet av studien visade att samtliga annonser som undersöktes 

porträtterade stereotyper, och sexuella tendenser. Enligt studien var kvinnan ofta passiv, 

beroende och framställdes som ett ”sexobjekt”. 

 

I denna studie har Askeroth-Grundén et al. (2012) och Engströms (2009) resultat 

fungerat som utgångspunkt för kodschemat, se bilaga 1. De resultat som varit mest 

uppseendeväckande såsom exempelvis aktivitet och kläder, eller brist på kläder, har 

inkluderats. Askeroth-Grundén et al. (2012) och Engströms (2009) teorier används 

också i själva avhandlingen. Studien kompletteras med ett flertal reklamforskare såsom 

bland andra Cortese (2004), Dyer (1982) och Mirlas (2003). Teorierna fokuserar på 

olika typer av framställning av kön i reklam, men också på genusteorier. 

 

Som ovan beskrivit förekommer det omfattande forskning kring framställningen av 

kvinnor och män i reklam, men så vitt denna författare vet finns det dock en 

forskningslucka gällande hur kvinnor och män framställs i reklam för 

skönhetsprodukter. Detta trots att skönhetsprodukter ställer genusföreställningarna på 
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sin spets. I motsats till livsmedel som Askeroth-Grundén et al. (2012) studerat används 

nämligen inte samma skönhetsprodukter av kvinnor och män. Företagen gör därmed 

skillnad på könen genom sina produkter varför det kan antas att reklam med kvinnor 

och män är olika beroende på målgrupp.  
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3. Metod 

Detta kapitel inleder med att redogöra för val och beskrivning av metod, material och 

urval. Under rubriken ”Material och urval” ingår en längre beskrivning av valet av 

reklamannonser och tidningar samt studiens avgränsningar. Kapitlet redogör också för 

studiens reliabilitet och validitet i form av bland annat resultatet för genomförda 

reliabilitetskontroller.  

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Denna studie utgår i huvudsak från den kvantitativa innehållsanalysen som metod. Den 

kvantitativa innehållsanalysen beskrivs i Östbye et al. (2008, s. 213-214) som ett 

verktyg vid analys av ett mer omfattande material. Frekvensen av på förhand definierad 

data i materialet kartläggs och möjliggör en statistisk bearbetning. Ett annat sätt att 

förklara den kvantitativa innehållsanalysen är att den beskriver strukturerna som 

återfinns i det undersökta materialet, förklarar Nilsson (2010, s. 111). Tyngdpunkten i 

en analys som utförs kvantitativt ligger i att räkna hur ofta något förekommer, vilket 

resulterar i enkla innehållskategorier såsom exempelvis frekvens och storlek, förklarar 

Esaiasson et al. (2012, s. 198). Räknandet är därmed avgörande för materialets analys, 

men även tolkningen är ovärderlig då enheterna måste placeras in i rätt kategorier innan 

de räknas och sammanställs. Nilsson (2010, s. 113-114) menar att grunderna i en 

framgångsrik kvantitativ innehållsanalys är objektivitet, kvantitet, systematik och ett 

manifest innehåll. Nedan följer en beskrivning av begreppen med utgångspunkt från 

Nilsson (2010, s. 113-114): 

Objektivitet innebär att analysens innehåll inte är beroende av personen som utfört 

analysen. Principen uppnås genom att först definiera det undersökta objektet väl, samt 

att därefter utföra undersökningen efter ett kodschema. Det gör det möjligt för en extern 
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forskare att utföra samma analys och få samma resultat, det vill säga 

reliabilitetsprövning. 

Kvantitet innebär att variablerna i kodschemat ska redovisas i form av frekvenser eller 

omfång för att undersöka om det föreligger ett statistiskt samband. 

Systematik betyder att analysens tillvägagångssätt ska vara väldefinierat vilket innebär 

att innehållet måste vara mätbart på ett tillförlitligt sätt för att inte påverka objektivitet, 

kvantitet eller manifest. 

Manifest innebär att innehållet som analyseras måste avgränsas till vad som går att 

utläsa av bilden, utan att forskaren som utför analysen tolkar underförstådda budskap. 

Även denna princip säkerställs genom att variablerna som undersöks är väldefinierade. 

För att uppnå syftet med denna studie, alltså att undersöka hur kvinnor och män 

framställs i reklam för skönhetsprodukter, finns ett antal fördelar med att utgå från 

kvantitativ innehållsanalys som metod. En av dessa är möjligheten att analysera och se 

strukturer i ett omfattande material, såsom 443 reklamannonser. En annan förmån är de 

statistiska slutsatserna som kan utläsas från materialet. 

Nackdelarna med den kvantitativa innehållsanalysen ligger framförallt i svårigheten att 

analysera materialet på ett manifest sätt, se ovan. Ytterligare en kritik som framförts 

mot den kvantitativa innehållsanalysen är att den enbart bygger på enskilda delar i 

motsats till analys av helheten, samt att enbart förbestämda variabler tas med i analysen. 

Risken med detta är att relevanta infallsvinklar faller bort enligt Nilsson (2010, s. 116). 

För att minimera de negativa konsekvenserna av detta metodologiska problem har en 

mindre kvalitativ studie genomförts. 

3.2 Kvalitativ analys 
Kvalitativ analys syftar till att tolka ett material genom att omsorgsfullt studera 

materialets helhet, materialets delar samt materialets kontext. Metoden syftar enligt 

Esaiasson et al. (2012, s. 210) till att aktivt tolka, ställa frågor till materialet samt 

undersöka huruvida materialet eller tolkaren kan besvara frågorna. En av fördelarna 

med den kvalitativa metoden är möjligheten till en djupgående genomgång av materialet 

på flera plan. Nackdelen är omöjligheten att hitta systematik i materialet, samt att dra 

statistiska slutsatser. 
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I denna studie har det genomförts en mindre kvalitativ analys på fyra reklamannonser, 

två i Café Magazine och lika många i Plaza Kvinna, vars syfte var att undersöka vilka 

variabler som borde inkluderas i kodschemat innan den kvantitativa innehållsanalysen 

genomfördes. Reklamannonserna som valdes ut var den första reklamannonsen i det 

första numret 2008 och den sista ur det sista numret 2012. Analysen genomfördes 

genom att anteckningar togs gällande personens/personernas kön, ålder, ansiktsuttryck, 

kroppsposition, posering, placering på sidan, klädsel, sminkning, bakgrund, 

produktintegrering, aktivitet samt övriga attribut och företeelser. Sedan jämfördes de 

fyra reklamannonserna för att undersöka vilka variabler som skulle inkluderas i den 

kvantitativa analysen. Två variabler som framträdde efter den kvalitativa analysen var 

modellernas nakenhet och positionen på deras ben. 

3.3 Material och avgränsning  

3.3.1 Tidningar 
Valet av tidningar för studien grundar sig på tre egenskaper, nämligen genre, 

huvudmålgrupp och upplaga. Valet av tidningar, det vill säga Plaza Kvinna och Café 

Magazine, valdes utifrån dessa tre egenskaper för att vara så lika varandra som möjligt. 

När det gäller genre och upplaga så var det väsentligt att tidningarna var ungefär lika 

stora och att de fokuserade på samma ämne, det vill säga livsstil, för att det skulle 

förekomma reklam för skönhetsprodukter i stor utsträckning. Det var också mycket 

viktigt att tidningarnas målgrupper överensstämde när det gällde ålder då det påverkar 

vilka reklamannonsörer som väljer att nyttja tidningarna för att nå ut med sina 

reklamannonser. 

Nedan följer en kort presentation av tidningarna: 

3.3.2 Plaza Kvinna 
Plaza Kvinna grundades 1994 och ges ut av Plaza Publishing Group AB som producerar 

sammanlagt 18 tidningar i 48 länder. I Sverige ger Plaza Publishing Group AB ut 

tidningarna Plaza Magazine, Plaza Interiör, Plaza Kvinna, Plazas Stora Kök & 

Badguiden och Plaza Stora Husguiden. Plaza Kvinna beskrivs med följande 

beskrivning av hemsidan Sveriges tidskrifter (2013-03-11): 

 

Plaza Kvinna innehåller allt som intresserar den nyfikna och medvetna 

2000-talskvinnan. Tidningen innehåller alltid mode, hår och skönhet, 
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shopping, sex och relationer, träning och hälsa, mat, inredning och 

resor. Vi tipsar om och testar nyheter från skönhetsvärlden, guidar rätt i 

märkesdjungeln och inspirerar med det senaste från modescenen - alltid 

med lyx och flärd till budgetpris! Plaza Kvinna är tidningen som bjuder 

på precis rätt mix av härlig glamour och praktisk vardag. Vi bjuder i 

varje nummer också på närgångna intervjuer med de hetaste svenska 

och utländska stjärnorna. 

Plaza Kvinnas huvudmålgrupp är, enligt Sveriges tidskrifter (2013-03-11), 

trendmedvetna kvinnor i åldrarna 25 till 40 år. Tidningen är rikstäckande och utkommer 

en gång per månad. TS-upplaga 2012 är 32 900 nummer per månad. Enligt Sveriges 

tidskrifter (2013-03-11) är antalet fullbetalda abonnemangsexemplar 1 800 år 2012 och 

antalet sålda lösnummer 28 600. Övriga friexemplar är 400 stycken. I bild 1 och 2 visas 

omslag till tidningen. 
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Bild 1. Omslag till Plaza Kvinna med sångerskan Amanda Jenssen i juni 2010. Bild 2. Omslag till 
Plaza Kvinna med skådespelerskan Josephine Bornebusch i november 2010.  

 

3.3.3 Café Magazine 
Café Magazine, kallas i folkmun för Café, och grundades 1990. I december 1991 köptes 

tidningen upp av Hachette Sverige AB som är en del av världens största magasinförlag, 

Hachette Filipacci Médias. Förlaget har utgivning i 34 länder över hela världen och 

bland varumärkena finns tidningarna Elle, Quo och Match med flera. 2007 köpte Allers 

förlag Hachettes svenska del och tog över utgivningen av tidningarna Café Magazine 

och Elle.  

Enligt Sveriges tidskrifter (2013-03-11) är Café Magazine Sveriges ledande mode- och 

livsstilsmagasin för män. Sveriges tidskrifter (2013-03-11) beskriver tidningen med 

följande ord: 

Café är Sveriges ledande mode- och livsstilsmagasin för män. Tung 

intervjujournalistik, sport, äventyr, politik och samhällsreportage 

blandas med prylar, resor, mat, teknik samt Sveriges kunnigaste 

bevakning av stil och trender för män. Den bästa läsningen och det 

snyggaste modet, helt enkelt! 
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TS-kontrollerad upplaga är 29 800 per månad år 2012. Enligt Sveriges tidskrifter (2013-

03-11) är Café Magazines huvudsakliga målgrupp män i åldrarna 20 till 40 år som är 

aktiva och välutbildade stadsbor med hög inkomst och som är extra intresserade av 

mode, resor, mat, prylar och sport. I bild 3 och 4 presenteras omslag till Café Magazine. 

 

Bild 3. Omslag till Café Magazine med skådespelaren Alexander Skarsgård i december 2009. Bild 4. 
Omslag till Café Magazine med fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovich i juli 2009. 

 

3.5 Genomförande  
Samtliga tillgängliga reklamannonser för skönhetsprodukter i Café Magazine och Plaza 

Kvinna från 2008 till 2012 har fotograferats på Centralbiblioteket i Göteborg 

tillsammans med information om tidningens årgång och nummer. Fotografierna har 

sedan analyserats med hjälp av ett kodschema, och statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Sammanlagt har 443 reklamannonser med 346 

i Plaza Kvinna och 97 i Café Magazine kartlagts och analyserats. Antalet 

reklamannonser i Plaza Kvinna var därmed betydligt större än antalet i Café Magazine. 

Anledningen till detta är att kvinnliga skönhetsprodukter dominerar marknaden, och så 

även när det gäller reklam för skönhetsprodukter. 

 

Vissa variabler i kodschemat har varit mer svårklassificerade än andra. Detta gäller 

exempelvis för variabeln ”ålder”. Det är mycket svårt att avgöra en persons ålder i 
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verkligheten, och ännu svårare i en reklamannons då personen dels är sminkad, dels inte 

rör på sig och pratar vilket avslöjar en del om ålder. Det är omöjligt att vara hundra 

procent säker på personens ålder genom att endast utgå från bilden. Det handlar därmed 

om att klassificera åldern baserat på den information som finns såsom exempelvis har 

personen rynkor, hur ser hårkvaliteten ut? 

3.5.1 Tidsperiod 
Som tidigare nämnt har samtliga tillgängliga nummer analyserats av Café Magazine och 

Plaza Kvinna. Mellan åren 2008 till 2012 saknas det sju nummer av Café Magazine och 

tolv nummer av Plaza Kvinna på Centralbiblioteket i Göteborg. Dessa saknade nummer 

har ingen betydelse för studiens validitet eller reliabilitet då syftet inte är att undersöka 

hur frekvent kvinnor respektive män framställs i reklamannonser för skönhetsprodukter, 

utan hur de framställs. 

Reklamannonserna i studien är publicerade under fem år, 2008 och 2012. 

Avgränsningen kretsar kring att få ett tillräckligt stort antal reklamannonser för att 

kunna få ett statistiskt säkerställt underlag. Samtidigt var det inte önskvärt att det 

varierade allt för många år mellan den första och sista reklamannonsen då studien inte 

syftar till att undersöka skillnader i framställningen av kvinnor och män under tid. 

3.5.2 Val av reklamannonser 
Avgränsning har vid sidan om tidsperiod också skett gällande produkterna i 

reklamannonserna. Endast reklamannonser där en eller flera personer framträder har 

analyserats, det vill säga ej annonser som endast visar en bild på en produkt. 

Reklamannonserna som har analyserats har varit en sida till ett uppslag stora. Annonser 

som varit mindre än en sida har exkluderats. 

I denna studie avser skönhetsprodukt olika produkter som på ett eller annat utger sig 

från att förbättra köparens utseende. Till detta ingår hud- och hårvårdsprodukter. Parfym 

och deodorant har också inkluderats då produkterna har betydelse för hur en persons 

yttre uppfattas av andra. I denna studie ingår inte kläder som skönhetsprodukt, eller 

medicinska produkter såsom tandkräm. Tandkräm är dock något av en gråzon då 

tandkräm kan förbättra utseendet. I materialet förekommer det dock inga 

reklamannonser som marknadsfördes som att de skulle ge vita tänder eller på annat sätt 

förbättra användarens utseende.  
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Reklamannonser för företag som säljer skönhetsprodukter, men där annonsen inte 

presenterar någon produkt, har exkluderats ur studien då studien syftar till att undersöka 

hur män och kvinnor framställs i reklam för skönhetsprodukter, inte framställningen i 

reklam för företag som säljer skönhetsprodukter. Reklamannonser för kirurgiska 

ingrepp och laserbehandlingar utförda i salong, har också exkluderats då dessa inte 

erbjuder en produkt som köparen kan ta hem utan en tjänst. Reklamannonser som gör 

reklam för en produkt, men inget särskilt företag har också uteslutits. Exempel på 

sådana reklamannonser är Restylane.  

3.6 Reliabilitet och validitet 
Intersubjektivitet innebär att samma vetenskapliga resultat ska kunna uppnås oberoende 

av forskaren som genomför studien. Förutsättningarna för detta är att studien uppnår 

hög validitet och hög reliabilitet, enligt Esaiasson (2004, s. 110).  Nedan förklaras 

begreppen kortfattat. 

Reliabilitet mäter hur noggrann en undersökning är. Hög reliabilitet innebär inte att 

studien har hög validitet då en studie kan vara noggrant genomfört, men utan att 

forskaren har mätt det som studien avser att mätta. För att en undersökning ska få hög 

reliabilitet måste det empiriska materialet redovisas tydligt förklarar Nilsson (2010, s. 

79). 

Validitet innebär att studien undersöker vad som avses undersökas, enligt Nilsson 

(2010, s. 79). För att en studie ska vara valid måste den dock ha hög reliabilitet. 

Den kvantitativa innehållsanalysen har fördelen att det är relativt enkelt att undersöka 

studiens reliabilitet. Enligt Esaiasson et al. (2010, s. 234) finns det två metoder för att 

kontrollera en studies reliabilitet och då genom intrakodarreliabilitet och 

interkodarreliabilitet. Den förstnämnda går ut på att forskaren kodar en mindre mängd 

av det kodade materialet på nytt. Om den andra kodningen sker på samma sätt som den 

första och resultatet blir det samma tyder det på att kodningen har genomförts på ett 

korrekt vis. Den sistnämnda går ut på att forskaren låter en utomstående part koda en 

mindre mängd av materialet. Blir resultatet av denna kodning samstämmigt med den 

första kodningen tyder även detta på att kodningen har genomförts på ett korrekt vis. 

I denna studie har det genomförts två reliabilitetskontroller i form av 

intrakodarreliabilitet och interkodarreliabilitet. Intrakodarreliabilitet genomfördes 
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genom en granskning av tio reklamannonser per tidning, alltså sammanlagt 20 

reklamannonser. Reklamannonserna var den första och den sista kodade annonsen från 

varje år. Reliabilitetskontrollen påvisade inga skillnader i det kodade materialet. 

Interkodarreliabilitet genomfördes genom att en utomstående person kodade samma 

reklamannonser som författaren till denna uppsats. Även denna reliabilitetskontroll 

påvisade inga skillnader i det kodade materialet. Dessa två kontrollkodningar tyder på 

att studien har god reliabilitet. 

Författaren anser också att studien har god validitet då metoden är vald med hänsyn till 

studiens syfte och frågeställningar. Varje enskild frågeställning har kunnat besvaras 

med hjälp av metoden. 

Vad som däremot bör tas i beaktande är att kvinnorna dominerar reklam för 

skönhetsprodukter. Det förekommer därför betydligt mer reklam för skönhetsprodukter 

till kvinnor och med kvinnor än reklam för manliga produkter med män. I denna studie 

figurerade kvinnor i 323 reklamannonser, män i 77 och kvinnor och män tillsammans i 

43 reklamannonser av sammanlagt 443 reklamannonser. Med andra ord syns endast en 

eller flera kvinnor i 73 procent av reklamannonserna. 
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4. Resultat 
 
Detta kapitel redogör för studiens resultat. Resultaten är indelade efter studiens 

frågeställningar, det vill säga skillnader i framställningen mellan kvinnor och män, 

skillnader beroende på målgrupp och stereotypisering i materialet. 

4.1 Framställningen av kvinnor och män 

4.1.1 Produkt 
Den produkt som män oftast gjorde reklam för är parfym, 46 procent. Bland kvinnor var 

det lika vanligt att de gjorde reklam för parfym som för krämer och puder, 21 procent. 

De produkter som oftast riktade sig till såväl kvinnor som män var parfym, 35 procent. I 

figur 1 redovisas den procentuella uppdelningen av kön och produkt.  

 

Figur 1. Procentuell uppdelning av produkt och kön i reklamannonserna. Figuren avser 443 
reklamannonser. 
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4.1.2 Produktpresentation 
I cirka 85 procent av samtliga reklamannonser där det figurerade kvinnor, män eller 

kvinnor och män, visades produkten utan att personen i fråga höll i den. Det var enbart i 

åtta procent av reklamannonserna som kvinnan eller mannen använde produkten och 

som den visades separerat. I figur 2 redovisas den procentuella uppdelningen av kön och 

produktpresentation. I bild 5 presenteras exempel på den mest vanligt förekommande 

produktpresentationen i reklamannonserna, nämligen att produkten visas utan att 

användas. 

 

 
Figur 2. Procentuell uppdelning av produktpresentation och kön i reklamannonsen. Figuren avser 
443 reklamannonser. 
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Bild 5. Exempel på vanligaste förekommande produktpresentation, det vill säga att 
personen/personerna på bilden inte höll i/använde produkten utan att den visades separat. Här 
Renati hårgele i Café Magazine i oktober 2012.  

 

4.1.3 Miljö 
I majoriteten av reklamannonserna förekom ingen bakgrund, 28 procent. Den näst 

största kategorin var ”annan miljö” där kvinnor figurerade i 16 procent av 

reklamannonserna. För männen var den näst vanligaste miljön ”vid vatten/strand”, 14 

procent. Kategorin ”annan miljö” var mestadels datoranimerade bakgrunder i form av 

exempelvis grafiska figurer. I figur 3 redovisas den procentuella uppdelningen av kön 

och miljö. I bild 6 presenteras exempel på den mest vanligt förekommande miljön i 

reklamannonserna, nämligen ”syns ingen miljö”. 
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Figur 3. Procentuell uppdelning av miljö och kön i reklamannonserna. Figuren avser 221 

reklamannonser 

 

Bild 6. Exempel på vanligast förekommande miljön i samtliga reklamannonser, det vill säga att det 
inte fanns någon bakgrund. Här Björn Borg reklam i Café Magazine i november 2012.  
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4.1.4 Aktivitet 
I de flesta reklamannonserna poserade personen på bilden, vilket skedde i 46 procent av 

reklamannonserna med kvinnor och 38 procent av reklamannonserna med män. I 24 

procent av reklamannonserna rörde kvinnorna vid sig själva och i 17 procent av 

reklamannonserna rörde männen vid sig själva. Sju procent av kvinnorna och fyra 

procent av männen gjorde något ”annat”. I de resterande reklamannonserna skedde en 

aktivitet som inte klassificerades som ”poserar”, ”rör vid sig själv” eller ”annat”. Den 

vanligaste förekommande vid sidan om tidigare nämnda aktiviteter var ”vilar” bland 

kvinnorna, 21 procent, och ”duschar”, 29 procent, bland männen. I figur 4 redovisas den 

procentuella uppdelningen av aktivitet, dock ej ”poserar”, ”rör vid sig själv”, ”annat” 

och kön. 

 

Figur 4. Procentuell uppdelning av aktivitet och kön i reklamannonserna. Figuren avser 134 
reklamannonser. 

 

4.1.5 Aktivitet/passivitet 
Såväl männen som kvinnorna var oftare passiva än aktiva i reklamannonserna. Männen 

var marginellt mer passiva än kvinnorna, 82 respektive 77 procent. Kvinnorna var 

aktiva i 22 procent av reklamannonserna och männen i 18 procent. Det bör dock tas i 

beaktande att aktiv och passiv är relativa begrepp. I den här studien inkluderas 

aktiviteter där modellen gör någonting, det finns dock mer och mindre aktiva 
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hällde vatten över sig själv eller klädde av sig. Aktiviteterna i reklamannonserna skilde 

sig därmed mycket åt. I bild 11 och 12 presenteras exempel på skillnader i aktiviteter 

mellan kvinnor och män i de undersöka reklamannonserna. 

 

 
Bild 7. Exempel på aktiv man i reklam för Boss parfym i Café Magazine i juli 2008. Bild 8. Exempel 
på aktiv kvinna i reklam för Braun borste i Plaza Kvinna i januari 2012. 

 

4.1.6 Antal personer i bild 
Det mest vanligt förekommande gällande antal personer i reklamannonserna var att 

enbart en person figurerade. I 86 procent av reklamannonser där en kvinna figurerade 

var hon ensam i bilden. Bland männen var 88 procent av dem ensamma. I mindre än tio 

procent av reklamannonserna figurerade två kvinnor eller två män. I figur 5 redovisas 

den procentuella uppdelningen kvinnor och män i reklamannonserna. 
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Figur 5. Procentuell uppdelning av personer i reklamannonsen beroende på kön.  Figuren avser 
443 reklamannonser. 

 

I 32 av samtliga reklamannonser framträdde såväl en man och en kvinna tillsammans. I 
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än mannen och då i 54 procent av fallen. Mannen var mer framstående i 33 procent av 

reklamannonserna. I 14 procent av var kvinnorna och männen lika framstående. I bild 

13 presenteras ett av undantagen i de undersökta reklamannonserna, nämligen en bild 
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   Bild 9. Tre kvinnor och lika många män i reklam  
   för Dolce & Gabbana parfym i Café Magazine i  
   oktober 2009. 

 

4.1.7 Kropp 
Såväl kvinnorna som männen i reklamannonserna framställdes vanligtvis i halvkropp, 

dock framställdes män oftare i halvkropp, 62 procent, än kvinnorna, 53 procent. 

Kvinnorna framställdes oftare med en enskild kroppsdel, sju procent. Bland männen 

förekom detta endast i en procent. I tre procent av reklamannonserna förekom kvinnor i 

hel- eller halvkropp utan huvud och i en procent av reklamannonserna män. I figur 6 

redovisas den procentuella uppdelningen av kvinnornas och männens kroppar i 

reklamannonserna.  
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Figur 6. Procentuell uppdelning  av kropp och kön i reklamannonserna. Figuren avser 397 

reklamannonser.  

I bild 14 och 15 presenteras den enda reklamannonsen med män utan huvud, och en av 
annonserna med kvinna utan huvud. 

 

Bild 10. Enda exemplet på män i helkropp utan huvud i reklam för Rexonas deodorant publicerad i 

Café Magazine i maj 2010. Bild 11. Exempel på kvinna i helkropp utan huvud i reklam för Decléor 

solprodukter i Plaza Kvinna i juni 2012. 
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4.1.8 Kroppsposition 
Majoriteten av kvinnorna och männen, inklusive kvinnor och män tillsammans, stod 

upp i reklamannonserna, 61 procent bland männen och 57 procent bland kvinnorna. 

Variabeln ”ej kodbara” förekom i cirka 20 procent av reklamannonserna. Anledningen 

bakom det stora antalet ”ej kodbara” reklamannonser gällande denna variabel berodde 

på att personens kropp inte syntes alls eller tillräckligt för att göra klassificeringen. I 

figur 7 redovisas den procentuella uppdelningen av kön och kroppsposition. 

 

Figur 7. Procentuell uppdelning av kroppsposition och kön i reklamannonserna. Figuren avser 443 
reklamannonser. 

 

4.1.9 Ålder 
I majoriteten av reklamannonserna bedömdes kvinnorna och männen vara mellan 15 

och 30 år, 81 procent av kvinnorna och 69 procent av männen. 26 procent av männen 

var dock mellan 31 och 55 år. I samma åldersgrupp var tolv procent kvinnor. I cirka fem 

procent av såväl kvinnorna som männen var det inte möjligt att klassificera ålder vilket 

berodde på antingen att bilden endast inkluderade en enskild kroppsdel eller att 

personens ansikte inte syntes. 

4.1.10 Minspel 
Den vanligaste typen av minspel för kvinnor var särade läppar, 34 procent, medan det 

vanligaste för männen var att de log med stängd mun, 28 procent. Männen hade också 

särade läppar i en stor andel av reklamannonserna, 23 procent. I figur 8 redovisas den 

procentuella uppdelningen av kön och minspel.  
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Figur 8. Procentuell uppdelning av minspel och kön i reklamannonserna. Figuren avser 443 
reklamannonser. 

 

I bild 16 och 17 presenteras exempel på reklamannonser med de vanligaste minspelen 
bland män och kvinnor. 

 

Bild 12. Exempel på man som ler med stängd mun i reklam för Cliniderm kräm i Café Magazine i 
december 2010. Bild 13. Exempel på kvinna med särade läppar i reklam för Dior läppstift i Plaza 

Kvinna i mars 2011. 
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4.1.11 Blick 
I 67 procent av reklamannonserna med kvinnor såg kvinnorna på betraktaren. Männen 

såg på betraktaren i 60 procent av reklamannonserna. I 26 procent av reklamannonserna 

hade kvinnorna ett ”annat fokus” och 36 procent av männen. Det var enbart i 0,6 

procent av fallen som kvinnorna tittade på produkten och i lika många reklamannonser 

på en annan person i bilden. Bland männen förekom endast ”betraktaren” och ”annat 

fokus”. I cirka fem procent av fallen bland såväl männen som kvinnorna var det 

okodbart att klassificera vem eller vad som personen betraktade då personens ansikte 

inte syntes.  

 

4.1.12 Kläder och nakenhet 
Det mest vanligt förekommande plagget som kvinnorna använde i reklamannonserna 

var finkläder och vardagskläder, båda 23 procent. Bland männen var det vanligast 

plagget finkläder, 26. Lika ofta figurerade männen utan några kläder. Vardagskläder 

användes i nästan lika stor omfattning, 25 procent. I majoriteten av reklamannonserna 

med män syntes det inga kläder, 39 procent, vilket var betydligt mer ovanligt bland 

kvinnorna, 17 procent. I de fall där inga kläder syntes framträdde vanligtvis enbart 

personens huvud och hals varför det inte var möjligt att klassificera eventuella kläder. I 

figur 9 redovisas den procentuella uppdelningen av kön och kläder. 

 
Figur 9. Procentuell uppdelning av kläder och kön i reklamannonserna. Figuren avser 443 
reklamannonser. 
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De flesta männen i reklamannonserna hade påklädd överkropp, 49 procent, medan 

majoriteten av kvinnorna, 33 procent, hade halvnaken överkropp. En större andel män 

hade naken överkropp, 36 procent, i jämförelse med kvinnorna, 20 procent. Det var 

också en större andel kvinnor i reklamannonserna som inte var möjliga att koda än 

männen. Detta beror på att fler kvinnor än män framställdes med enskilda kroppsdelar 

såsom enbart huvudet/halsen och händer och så vidare. I figur 9 redovisas den 

procentuella uppdelningen av överkropp och kön, ”ej kodbara” är exkluderade ur 

figuren. 

 

 
Figur 10. Procentuell uppdelning av överkroppar och kön i reklamannonserna. Figuren avser 338 

reklamannonser. 

 

Majoriteten av såväl männen som kvinnorna syntes inte i helkropp, 334 stycken 

reklamannonser. I 94 reklamannonser inkluderades en man eller kvinna med synlig 

nederdel. Figur 10 visar den procentuella uppdelningen av överkropp och kön i 

reklamannonserna. Bild 18 och 19 visar exempel på en man med naken överkropp och 

en kvinna med halvnaken överkropp.  
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Bild 14. Exempel på man med naken överkropp i reklam för Dolce & Gabbana parfym i Café 

Magazine i maj 2012. 

 

Bild 15. Exempel på kvinna med halnaken överkropp i reklam för Dior parfym i Plaza Kvinna i 
december 2010. 

 

Majoriteten av kvinnorna i reklamannonserna hade bara ben, 74 procent, medan 

majoritet av männen, 68 procent, var påklädda nertill. 
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I de flesta reklamannonserna, 55 procent, hade kvinnorna bara armar, medan männen 

hade bara armar i 35 procent av reklamannonserna. Männen hade oftare påklädda armar, 

57 procent, medan kvinnorna hade påkläda armar i 20 procent av reklamannonsera.  

4.1.13 Position på ben 
Som tidigare beskrivit var det endast i 94 reklamannonser som personens nederdel var 

synlig. I de reklamannonser där nederdelen var synlig hade kvinnorna oftare ihop sina 

ben, 73 procent, än männen, 43 procent. Kvinnorna hade mer sällan särade ben, 27 

procent, medan männen oftare hade dem särade, 57 procent. 

 

Figur 16. Exempel på man med särade ben i reklam för Marc Jacobs parfym i Cafè Magazine i 
december 2010. Bild 17. Exempel på kvinna med ben ihop i reklam för Marc Jacobs parfym i Plaza 
Kvinna i januari 2012. 

 

4.1.14 Färgsättning 

I majoriteten av reklamannonserna var kvinnorna och männen i färg. Männen förekom 

dock betydligt oftare i svartvitt, 35 procent, än kvinnor, sju procent. I figur 11 redovisas 

den procentuella andelen kön och färgsättning.  
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Figur 11. Procentuell uppdelning av färg/svartvitt och kön i reklamannonserna. Figuren avser 443 
reklamannonser. 

 

I bild 9 och 10 visas exempel på en man i svartvitt och en kvinna i färg. 
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4.2 Målgrupp 

4.2.1 Kön och målgrupp 
Det var nästan uteslutande kvinnor som gjorde reklam för kvinnliga skönhetsprodukter 

och män som gjorde reklam för manliga skönhetsprodukter. Gällande produkter för 

kvinnor figurerade kvinnor i 99 procent av reklamannonserna, och för produkter för 

män figurerade män i 95 procent av reklamannonserna. När det gäller produkter för 

såväl män som kvinnor figurerade vanligtvis män och kvinnor tillsammans, 26 procent. 

Det är enbart i fyra procent av reklamannonser för kvinnliga produkter som en man 

figurerade istället för en kvinna. Det förekom endast en reklamannons, 0,3 procent av 

samtligt material, där endast en kvinna gjorde reklam för en produkt riktad till män. I 

figur 12 redovisas den procentuella uppdelningen av bild och produktens målgrupp.  

 

 
Figur 12. Procentuell uppdelning av kön i bild och produktens målgrupp. Figuren avser 443 
reklamannonser. 

 

I bild 20 visas exempel på en man och kvinna som gör reklam för parfym till kvinnor 
och män. 
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Bild 18. Exempel på kvinna och man i reklam för Dolce & Gabbana parfym till kvinnor och män i 
Plaza Kvinna i juni 2012. 
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5. Analys 
 
Resultatet av studien påvisade markanta skillnader i vissa avseenden och mindre 

skillnader i andra. Nedan presenteras en översikt över de huvudsakliga resultaten med 

utgångspunkt från varje enskild frågeställning. 

 

5.1 Skillnader i framställningen av kvinnor och män 

5.1.1 Produkt och produktpresentation 
Resultatet av studien visade att det förekom vissa skillnader mellan vilka 

skönhetsprodukter som kvinnor och män gjorde reklam för. Såväl männen som 

kvinnorna figurerade ofta i reklam för parfym och schampo/balsam/tvål. Dock 

figurerade män betydligt oftare i reklam för parfym än kvinnor som oftare förekom i 

reklam för flertalet olika skönhetsprodukter. Vad som är uppseendeväckande är att både 

kvinnorna och männen gjorde reklam för krämer/puder i stor utsträckning. Detta tyder 

på att det inte längre är tabu för män att bära smink och krämer. 

I majoriteten av reklamannonserna, oavsett målgrupp och kön på personen som 

figurerade i den, syntes produkten. Detta stödjer Dahlqvists och Lindes (2009, s. 97) 

teori om att produkter som syns i reklamannonsen stärker kommunikationen och 

tydligheten och att konsumenten behöver ett ansikte att relatera till. Dock förekom det i 

fyra procent av reklamannonserna att produkten inte visades. 

Det förekom vissa skillnader mellan könen gällande vilka produkter som kvinnor 

respektive män gjorde reklam för, vilket inte är uppseendeväckande i och med att 

kvinnor ofta använder fler och delvis andra skönhetsprodukter än män. Skillnaderna 

mellan hur produkten presenterades varierade obetydligt. 
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5.1.2 Miljö 
Den miljö som var mest vanligt förekommande bland kvinnor var ”annan miljö”, vilket 

i majoritet av reklamannonserna var en grafisk och datorgjord miljö med exempelvis en 

nyansskillnad i färg eller grafiska former, medan männen befann sig ”vid vatten”. Detta 

tyder på att i reklamannonser med kvinnor har miljön mindre betydelse än i annonser 

med män. Enligt Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, s. 20) representerar män 

trovärdighet och det är möjligt att män framställs som mer trovärdiga och pålitliga om 

de figurerar i en naturlig miljö såsom ”vid vatten”. Dahlqvist och Linde (2009, s. 95) 

menar att kvinnor ofta framställs i färg för att betraktaren ska kunna se hennes ögon- 

och hudfärger varför det är möjligt att bakgrunden har mindre betydelse med kvinnor i 

förgrunden. 

5.1.3 Aktivitet och aktivitet/passivitet 
Den vanligaste aktiviteten bland såväl män som kvinnor var att de antingen ”poserade” 

eller ”rörde vid sig själva”, och att det var ej kodbart att göra klassificeringen. I de 

reklamannonser där modellerna utförde en påtaglig aktivitet så var det bland kvinnorna 

vanligast att de ”vilade”, vilket kan likställas med liggande posering. Aktiviteten 

”vilande” är dessutom passiv. Bland männen var den vanligaste aktiviteten att de 

duschade vilket är en aktiv aktivitet. Det näst vanligaste var att männen körde ett 

motorfordon. Samtidigt klassificerades kvinnorna som mer aktiva än männen. Som 

förklarat i resultatkapitlet så är dock aktiv och passiv relativa begrepp och aktiviteterna 

som kvinnorna utförde har inte varit de samma som männens. Det är därmed svårt att 

avgöra huruvida kvinnorna är mer aktiva än männen eller inte. Enligt Fagervall och 

Salomonsson-Juuso (2007, s. 18) är medier fulla av bilder av kvinnlig passivitet och 

män är oftare aktiva än kvinnor. Detta stämmer alltså inte till fullo in på framställningen 

av kvinnorna och männen i reklamannonserna. Dock skildras männen medan de gör 

typiskt ”manliga” aktivitet som kör bilar och idrottar medan kvinnorna framställs som 

sensuella och upptagna av känslor enligt Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, s. 

19).  

5.1.4 Antalet personer och mest framträdande kön 
Enligt Dahlqvist och Linde (2009, s. 95) får en reklamannons bäst erinran och räckvidd 

om enbart en människa figurerar i bild. När fler människor inkluderas minskar 

möjligheten att skapa kontakt med mottagaren. I majoritet av reklamannonserna i 

studien, oavsett kön på personen i reklamannonsen, figurerade endast en person. Det var 
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i mindre än tio procent av reklamannonserna där det figurerade två personer och desto 

mer sällan tre eller fler personer.  

I de fall där det förekom minst en man och en kvinna i reklamannonsen var kvinnan 

oftare mer utmärkand än mannen vilket är uppseendeväckande då kvinnan anses vara 

underlägsen mannen enligt den traditionella könsordningen. Enligt Fagervall och 

Salomonsson-Juuso (2007, s. 20) använder sig ofta reklambranschen av kvinnor och 

kvinnliga stereotyper när de vill sälja just skönhetsprodukter. Det kan vara en orsak till 

varför kvinnan är mer utmärkande i reklamannonser med såväl kvinnor som män. 

Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007, s. 20) menar också att kvinnans roll är att 

synas medan mannen ska övertyga konsumenten om att göra ett köp. 

5.1.5 Kropp och kroppsposition 
I majoritet av reklamannonserna framträdde såväl kvinnor som män i halvkropp. Detta 

är inte särskilt uppseendeväckande då skönhetsprodukter ofta fokuserar på överkroppen 

med produkter som rakhyvlar, eyeliner och parfym. Vad som däremot är 

anmärkningsvärt är att kvinnor oftare framställs med en enskild kroppsdel än männen. 

Den procentuella skillnaden, fem procentenheter, kan ses som liten, men kan kopplas 

samman med det mindre omfattande materialet med män i fokus. Det är också märkvärt 

att i tre procent av reklamannonserna förekommer kvinnor i halv- eller helkropp utan 

huvud. Männen förekommer i en procent av fallen och då i en reklamannons. Enligt 

Cortese (2004, s. 38) är det inte ovanligt att återfinna ”body-chopping” eller 

”dismemberment”, det vill säga stympning i reklamannonser med kvinnor. Enligt Mirlas 

(2003, s. 13) får kvinnliga modeller ofta sina huvuden kapade eller ersätta med 

någonting annat. Cortese (2004, s. 38) menar att denna stympning symboliserar en 

kvinna utan hjärna. Detta förekommer inte i stor utsträckning i materialet, men ändå i 

åtta reklamannonser. Det förekommer även i en reklamannons för män vilket stärker 

Fagervall och Salomonsson-Juusos (2007, s. 20) teori om att reklam riktad till män och 

med män blir mer lik reklam till kvinnor.  

5.1.6 Ålder 
Enligt Fagerström och Nilsson (2008, s. 51) är män ofta äldre än kvinnor i 

reklamannonserna för att utstråla erfarenhet medan kvinnorna är yngre och vackrare. 

Detta stämmer till viss del in på resultatet av studien. Förvisso bedöms männen oftare 

som äldre än kvinnorna, 26 procent av männen bedömdes mellan 31-50, medan samma 

åldersgrupp för kvinnorna är 12 procent. Dock är majoriteten av såväl kvinnorna som 
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männen mellan 15-30 år. Detta kan också härledas till Fagervall och Salomonsson-

Juusos (2007, s. 20) teori om att reklam riktad till män och med män blir mer lik reklam 

till kvinnor. En hypotes är att även männen ska vara yngre. Enligt Fagervall och 

Salomonsson-Juuso (2007, s. 19) är unga kvinnor extremt synliga i reklamens värld. De 

ska vara unga för att behaga. Detta verkar stämma in på även männen. Enligt Engström 

(2009, s. 13) ses dessutom ungdomlighet som en indikator på hälsa och sexuell 

dragningskraft. 

5.1.7 Minspel 
Enligt Fagerström och Nilsson (2008, s. 51) ler kvinnor oftare för att behaga sin 

betraktare. Det stämmer inte in på kvinnorna i denna studie. Istället är det männen som 

”ler/skrattar med tänder” i 21 procent av fallen och i 28 procent av fallen ”ler/skrattar 

med stängd mun”. Detta medan kvinnorna ”ler med tänder” i 16 procent, och ”ler med 

stängd mun” i 13 procent. Kvinnorna har dock oftare stängd mun eller särade läppar. 

Det faktum att männen oftare ler än kvinnorna kan möjligtvis härledas till produkternas 

natur. Skönhet är starkt förknippat till attraktion och sexualitet, och en kvinnas stora 

läppar kan förknippas med det kvinnliga könsorganets blygdläppar enligt Cortese 

(2004). Detta associerande förstärkts troligtvis av särade läppar som då skulle 

symbolisera särade blygdläppar. Samtidigt menar Mirlas (2003, s. 13) att ett leende hos 

en kvinna i reklamsammanhang symboliserar ett slags godkännande eller attraktion.  

5.1.8 Betraktar 
Skillnaderna mellan vilket fokus som personerna hade i reklamannonserna varierade 

obetydligt. I sex procentenheter fler reklamannonser såg kvinnan rakt på betraktaren än 

männen. Enligt Van Zoonen (1994, s. 87) blir kvinnan iakttagen av en manlig betraktare 

och det är han som kvinnan ska behaga, det vill säga det manliga ögat. Detta verkar inte 

stämma in på reklamannonserna i studien. Nog för att kvinnorna betydligt oftare ser 

direkt på sin betraktare än på exempelvis en annan person i bilden, men männen såg 

också betydligt oftare på sin betraktare. Enligt Mirlas (2003, s. 13) blir produkter desto 

mer attraktiva om en person gestaltar dess känslor. Om en person ser rakt på sin 

betraktare är det lättare att utläsa känslor och reagera. Detta kan vara en orsak till varför 

såväl kvinnorna som männen oftast ser direkt på sin betraktare. 

5.1.9 Kläder och nakenhet 
Det förekom överlag små skillnader mellan vilka kläder som kvinnorna och männen bar 

i reklamannonserna. Männen var dock oftare nakna än kvinnorna, särskilt på 
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överkroppen. Kvinnorna var dock oftare halvnakna. Enligt Mirlas (2003, s. 13) anses en 

bröstklyfta också ha en sexuell laddning då de kvinnliga brösten framställs som ett 

centralt inslag i den kvinnliga sexualiteten. Detta innebär att en naken överkropp skulle 

kunna anses pornografisk. Genom att kvinnan framställs halvnaken blir hon istället för 

pornografisk, sensuell.  

Att mannen oftare har ett naket bröst kan härledas till att män i reklam ofta framställs 

som snygga och vältränade. En vältränad man får markerade arm-, bröst- och 

magmuskler som bäst visas om han har naket bröst.  Med det sagt så var mannens armar 

oftare påklädda än avklädda. Detta medan kvinnornas armar oftare var bara. Denna 

skillnad kan bero på at kvinnor oftare har klänningar som inte täcker axlarna och 

armarna, medan männen antingen bär t-shirt eller tröja. Mannen måste antingen ha ett 

naket bröst eller linne på sig för att klassificeras som att han har nakna armar. 

Kvinnorna i studien hade oftare nakna ben än männen. Detta kan härledas till att långa 

ben ger ett vuxet och sexuellt intryck enligt Engström (2009, s. 13). Detta medan mäns 

ben inte har samma sexappeal som kvinnors.  

5.1.10 Position på ben 
Kvinnorna i studien hade oftare benen ihop är särade, detta medan männen oftare hade 

särade ben. Särade ben är en typisk sexuell posering. En kvinna som särar på sina ben 

kan tolkas som sexuellt inbjudande medan en man kan tolkas som sexuellt intresserad 

eller enbart bekväm. Även detta kan härledas till att reklammakare vill framställa 

kvinnan som sexuell och inte pornografisk. 

5.1.11 Färgsättning 
Enligt Fagerström och Nilsson (2008, s. 51) är bilder på män oftare i svartvitt för att 

utstråla kompetens medan kvinnor framställs i färg för att betraktaren enklare ska kunna 

se kvinnans ögon- och hudfärg. Detta stämmer väl in på männen i studien. De är i 

mycket högre grad än kvinnorna framställda i svartvitt. De är dock oftare i färg än 

svartvitt. Detta är inte underligt enligt Dahlqvist och Linde (2009, s. 95) som förklarar 

att4-färg fungerar bäst erinransmässigt. Samtidigt har svartvita annonser dock bra 

attitydvärden då många mottagare läser in högre trovärdighet i dessa annonser.  

 

Männen i undersökningen framställdes oftare i svartvitt än kvinnorna och det kan med 

stor sannolikhet härledas till Fagerström och Nilssons (2008, s. 51) hypotes att männen 



 46 

ska representera kompetens och att deras ögonfärg då har mindre betydelse. Färger har 

mycket stor påverkan för hur en person uppfattas, i likhet med Dahlqvist och Lindes 

(2009, s. 95) teorier. Att mannen bör, och framställs, som mer kompetent än kvinnor 

kan härledas till en äldre genusordning. I Nikolajevas (2004, s. 129) schema över 

”manliga” och ”kvinnliga” egenskaper beskrivs mannen som självständig, aktiv och 

rationell medan kvinnan är vacker, sårbar och mild.  

 

5.2 Skillnader i framställningen gällande målgrupp 
 

5.2.1 Kön i bild och produktens målgrupp 
Det förekom nästan uteslutande bara kvinnor i reklam för kvinnliga produkter och män i 

reklam för manliga produkter. Undantagen var få. Vanligare var det att män och kvinnor 

figurerade tillsammans i reklam för kvinnliga produkter. Detta motsäger såväl Ekmans 

(1998, s. 93) som Fagervalls och Salomonsson-Juusos (2007, s. 20) teori att 

reklambranschen använder kvinnor och kvinnliga stereotyper i mycket stor omfattning 

när de vill sälja skönhetsprodukter. Istället verkar det som att det är könet på 

målgruppen som bestämmer könet på personen i reklamannonsen. 
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6. Slutdiskussion 
Resultatet av studien visade såväl skillnader som likheter i framställningen av män och 

kvinnor i reklam för skönhetsprodukter. Nedan presenteras slutsatserna av studien 

gällande varje enskild frågeställning. 

6.1 Skillnader i framställningen av kvinnor och män 
Resultatet av studien påvisade att det förekom vissa markanta skillnader i 

framställningen mellan män och kvinnor i reklam för skönhetsprodukter, men 

framförallt stora likheter. Trots att skönhetsprodukter gör skillnad på könen så är 

skillnaderna i framställningen av könen mycket liten. Detta gäller allt ifrån antalet 

personer i bild till miljön som personen figurerade i. Orsaken bakom dessa likheter kan 

möjligtvis härledas till Fagervalls och Salomonsson-Juusos (2007, s. 20) teori om att 

reklam riktad till män och med män blir mer lika reklam till, och med, kvinnor. Männen 

ska exempelvis vara snygga och vältränade. Detta kan vara en orsak till att skillnaderna 

mellan könen är små; män framställs mer som kvinnor i reklamannonserna. Detta kan 

vara ett resultat av ett mer jämställt samhälle och en mer jämställd syn på könen. 

 

Det förekom dock också skillnader i framställningen. En av de största skillnaderna var 

nakenhet då mannen oftare skildrades med naken överkropp medan kvinnan hade bara 

ben och armar. Denna skillnad kan med största sannolikhet sammankopplas med 

rådande skönhetsideal. Mannen bör enligt rådande ideal vara muskulös och vältränad, 

vilket syns allra tydligast på en naken överkropp. Detta medan kvinnan bör ha en smal 

midja, överdriven benlängd och stora bröst. Det är därför logiskt att kvinnan framställs 

med bara ben och halvnaken överkropp, det vill säga så att bröstklyftan blottas. 

 

Ytterligare en variabel med markanta skillnader var männens och kvinnornas minspel. 

Kvinnorna log mer sällan än männen, trots att Fagerström och Nilsson (2008, s. 51) 
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menar att kvinnor ler oftare för att behaga sin betraktare och Mirlas (2003, s. 13) som 

förklarar att ett kvinnligt leende symboliserar ett slags godkännande eller attraktion. 

Detta stämmer alltså inte in på kvinnorna i de undersöka reklamannonserna utan de har 

istället särade läppar. Detta kan möjligtvis kopplas samman med Corteses (2004) 

hypotes om att stora läppar anses vara sexigt då det förknippas med det kvinnliga 

könsorganets blygdläppar. Detta bör särskilt gälla för särade läppar. I detta avseende 

förekommer därmed sexualitet i reklamannonserna. En möjlig orsak bakom detta är 

kopplingen mellan skönhetsprodukter och sexualitet. Skönhetsprodukter till kvinnor 

presenteras på största allvar. Läppglans används på läpparna som kan förknippas med 

det kvinnliga könsorganet och som används för såväl kyssar som oralsex. Ögonskugga 

och mascara används för att framhäva färgen på kvinnans ögon och hennes långa 

ögonfransar vilket är ett tecken på kvinnlighet. Puder, krämer och vaxningsprodukter 

syftar till att ge en föryngrande effekt och unga kvinnor anses ofta vara mer attraktiva 

än äldre. Engström (2009, s. 12-13) menar att ungdomlighet ses som en indikator på 

hälsa och sexuell dragningskraft. Att kvinnorna då har särade läppar i majoritet av 

reklamannonserna kan därmed härledas till en kombination av produktens natur, en 

förhöjande attraktionsfaktor, i kombination med att kvinnor inte bör framställas som 

alltför sensuella eller till och med sexuellt utmanande. Om kvinnorna ändå framställs 

som alltför sensuella kan det dels resultatera i en anmälning till Reklamombudsmannen 

(RO), dels till negativ uppmärksamhet där betraktarna och de potentiella kunderna anser 

att företaget försöker sälja produkter med hjälp av sex. 

 

Det var vanligare att kvinnan var mest framträdande när en kvinna och man figurerade i 

reklam tillsammans i reklam för Edström och Jacobson kvinnliga produkter. Detta kan 

handla om att framhäva kvinnan, som representerar produkternas sexappeal. Kvinnan är 

len, mjuk i likhet med krämer och läppglans. Hon doftar ofta naturligt gott och svettas 

inte lika lätt som mannen vilket gör henne lämplig att marknadsföra väldoftande 

produkter som parfym. Det var dock vanligare att mannen var mer framträdande än 

kvinnan när en eller flera kvinnor och män figurerade tillsammans vilket tyder på 

ojämlikhet i bilduttrycket, det vill säga att ett kön måste ta mer plats än det andra. Det 

faktum att det var mannen som var mer framträdande än kvinnan tyder på att mannen är 

det dominerande könet. 
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6.2 Skillnader i framställningen beroende på målgrupp 
I nästan samtliga reklamannonser som riktar sig till kvinnor figurerar en eller flera 

kvinnor och vice versa gällande reklam för män. Enligt Edström och Jacobson (1994, s. 

35) framställs kvinnan ofta som en sexsymbol som ska tillfredsställa det manliga ögat. 

Detta verkar inte stämma in på framställningen av kvinnor och män i reklamannonser 

för skönhetsprodukter. I majoriteten av reklamannonserna annonseras en produkt till 

enbart ett kön, och det är samma kön som figurerar i reklamannonsen. I de fall där 

kvinnan är målgruppen förekommer oftare män och kvinnor tillsammans än reklam med 

mannen som målgrupp. Detta motsäger såväl Ekmans (1998, s. 93) som Fagervalls och 

Salomonsson-Juusos (2007, s. 20) påstående om att reklambranschen använder kvinnor 

och kvinnliga stereotyper i mycket stor omfattning när de vill sälja skönhetsprodukter. 

Resultatet av denna studie visar att det finns tendenser som tyder på att det är könet på 

målgruppen som bestämmer könet på personen i reklamannonsen. Att Ekmans (1998, s. 

93) och Fagervalls och Salomonsson-Juusos (2007, s. 20) teori inte stämmer in på de 

undersökta reklamannonserna kan handla om särskilt två faktorer: mediet och en 

förändrad syn på kvinnor och män i reklam för skönhetsprodukter.  

Den första faktorn, mediet, innebär att det kan förekomma skillnader i framställningen 

av män och kvinnor, och en eventuell stereotypisering, beroende på om hon eller han 

framställs i tidnings- eller tevereklam. Det finns en sannolikhet att kvinnor oftare 

förekommer i tevereklam för skönhetsprodukter än i tidningsreklam. Detta bör dock inte 

spekuleras i utan vidare studier.  

Den andra faktorn, den förändrade synen på kvinnor och män och skönhetsprodukter 

innebär att skildringen av könen och synen på manliga skönhetsprodukter såsom krämer 

har förändrats sedan Ekman (1998) och Fagervall och Salomonsson-Juuso (2007) 

publicerade sin forskning. Detta gäller särskilt för Ekman. Fagervall och Salomonsson-

Juuso (2007, s. 20) menar dock att reklam riktad till män och med män blir, i likhet med 

reklam till kvinnor, alltmer utseendefixerad då betoningen på mäns utseende numera 

anses vara mer viktig än tidigare. Detta skulle kunna vara orsaken bakom dessa mycket 

små skillnader mellan framställningen av könen. Att det dessutom är mer accepterat för 

heterosexuella män att bära smink än tidigare kan också ha inneburit skillnader i 

framställningen. Om det inte är avvikande att köpa krämer utan trendigt kan en 

muskulös, manlig förebild göra reklam för produkten. 



 50 

 

6.4 Reflektioner kring metod och genomförande 
Denna studie har syftat till att undersöka hur kvinnor och män framställs i reklam för 

skönhetsprodukter. Metodvalet har visat sig vara förtjänstfullt och det har varit mycket 

fördelaktigt att kunna jämföra ett stort material såsom 443 stycken reklamannonser och 

särskilt med ett stort antal variabler. Genom att kombinera en mindre omfattande 

kvalitativ innehållsanalys med en kvantitativ innehållsanalys minskade risken att gå 

miste om viktiga variabler såsom exempelvis hur mycket naken hud som modellerna 

uppvisade som skapades efter den mindre omfattande kvalitativa innehållsanalysen. 

Valet att analysera reklamannonser i två mycket lika livsstilsmagasin, Plaza Kvinna och 

Café Magazine, visade sig även det vara fruktbart då målgruppen för tidningarna, och 

då även reklamannonserna, var den samma. Om två mycket olika tidningar hade 

analyserats hade resultatet kunnat bli missvisande, det samma om enbart en tidning hade 

analyserats då skönhetsprodukter vanligtvis riktar sig till enbart ett kön, vilket då skulle 

bli tidningens målgrupp. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har studerat hur kvinnor och män framställs i reklamannonser för 

skönhetsprodukter i svenska livsstilsmagasin. Det vore mycket intressant att undersöka 

framställningen med samma produkter, men i svensk tevereklam. Sannolikheten är stor 

att det förekommer markanta skillnader i framställningen mellan män och kvinnor 

beroende på mediet. Särskilt då kvinnor och män ofta talar i reklamfilmer och rör på sig. 
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Bilaga 1. 
 

1. Tidning: 

Tidningen tilldelas ett nummer enligt nedanstående system: 

Plaza Kvinna = 1 

Café Magazine = 2 

 

2. År: 

Tidningen tilldelas ett nummer enligt nedanstående system: 

2008 = 1 

2009 = 2 

2010 = 3 

2011 = 4 

2012 = 5 

 

3. Månad: 

Tidningen tilldelas ett nummer enligt nedanstående system: 

Januari = 1 

Februari = 2 

Mars = 3 

April = 4 

Maj = 5 

Juni = 6 

juli = 7 

Augusti = 8 
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September = 9 

Oktober = 10 

November = 11 

December = 12 

 

4. Vem är produktens målgrupp? 

Bedömning sker genom att dels läsa eventuell information om produkten, dels granska personen 

som gör reklam för produkten. 

Kvinna = 1 

Man = 2 

Kvinna och man = 3 

Ej kodbart = 4 

 

5. Reklamannonsen gör reklam för: 

Endast ett alternativ väljs. 

Parfym = 1 

Schampo/balsam/tvål/deodorant = 2 

Raklödder/rakhyvel/aftershave/vaxningsprodukter = 3 

Ögonsmink (mascara/eyeliner/ögonskugga) = 4 

Läppsmink (läppglans, läppstift, cerat) = 5 

Krämer/puder = 6 

Hårstyling (vax osv.)  = 7 

Lösnaglar/nagellack/nagelförstärkning: = 8 

Solskydd och andra solprodukter: = 9 

Andra skönhetsprodukter = 11 
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Flera olika skönhetsprodukter = 12 

 

6. Hur många personer syns i reklamannonsen? 

Samtliga personer räknas in, även personer som endast framställs med enskild kroppsdel.  

En = 1 

Två = 2 

Tre = 3 

Fler än tre = 4 

 

7. Vilket kön har person/personerna i reklamannonsen? 

Kvinna = 1 

Man = 2 

Både kvinnor och män = 3 

 

8. Vilket kön har personen/personerna som är mest framstående? 

Bedömning sker genom att klassificera vilken person som fångar betraktarens uppmärksamhet 

mest. Detta kan exempelvis ske genom att den ena personen står framför den andra. 

Kvinna = 1 

Man = 2 

Både kvinna och man = 3 

Ej kodbart = 4 

 

10. Hur presenteras produkten i reklamannonsen? 

Använder produkten (om personen/personerna använder produkten, bortse från nedanstående 

alternativ) = 1 
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Håller i produkten (men använder den inte) = 2 

Produkten visas utan att personen/personerna håller i/använder den = 3  

Produkten används/hålls i och visas utan att personen/personerna håller i/använder den = 4 

Produkten visas inte = 5 

 

11. Vad gör personen/personerna i reklamannonsen? 

Bedömning sker efter vilken aktivitet som är mest framträdande.  

Utför en sport/dansar = 1 

Umgås = 2 

Duschar/badar = 3 

Kramas/kysser/smeker (någon annan än sig själv) = 4 

Promenerar/springer/cyklar = 5 

Sitter eller kör ett motorfordon (bild, motorcykel, båt etc.) = 6 

Poserar = 7 

Rör vid sig själv = 8 

Annat = 9 

Ej kodbart = 10 

 

12. Vilken kroppsposition har personen/personerna i reklamannonsen? 

I de fall där personen ser ut att stå upp, men där personen inte syns i helkropp, klassificeras hon 

eller han som ståendes. Det samma gäller sittandet och liggandes. Personens position framträder 

ofta genom vinklingen på hals och huvud. 

Står: = 1 

Sitter: = 2 

Ligger: = 3 
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Annat = 4 

Ej kodbart: = 5 

 

13. Hur mycket av personen/personerna syns i reklamannonsen? 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

Halvkropp (gäller även om fötterna/händerna är bortskurna) = 1 

Helkropp = 2 

Helkropp utan huvud = 3 

Endast huvudet/halsen = 4 

Enskild kroppsdel = 5 

 

14. Vilka kläder har personen/personerna på sig i reklamannonsen? 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. Alternativet ”inga” väljs när personen på bilden framträder utan någon antydan 

till kläder. Personen behöver därmed inte synas i helkropp. Alternativet ”det syns inga kläder” 

väljs när personen i reklamannonsen är beskuren innan eventuella kläder blir synliga, 

exempelvis vid halsen. 

Inga = 1 

Underkläder/nattplagg = 2 

Badkläder/handduk = 3 

Finklänning/kostym= 4  

Vardagskläder = 5 

Sommarkläder (shorts/t-shirt) = 6 

Det syns inga kläder = 7 

Ej kodbart = 8 
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15. Vilken sminkning har personen/personerna i reklamannonsen? 

Naturlig look (inga starka färger på sminket) = 1 

Mycket smink (markerade ögon, starka färger) = 2 

Ej kodbart (inget ansikte, ansiktet syns inte) = 3 

 

16. I vilken miljö agerar personen/personerna i reklamannonsen? 

I de reklamannonser där flera miljöer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

Hemma-/hotellmiljö = 1 

Salong (frisörsalong etcetera) = 2 

Inomhus (dock ej i hemmamiljö, hotellmiljö, salongsmiljö) = 3 

I/vid en stad = 4 

Vid vatten/strand = 5 

Utomhus (dock ej vid en stad/vatten/strand) = 6 

Syns ingen miljö = 7 

Annan miljö (exempelvis datoranimerad miljö) = 8 

 

17. Är personen/personerna på bilden huvudsakligen aktiva eller passiva i reklamannonsen? 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

Aktiv = 1 

Passiv = 2 

Ej kodbart = 3 
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18. Vad betraktar personen/personerna i annonsen? 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

Betraktaren = 1 

Annan person i annonsen = 2 

Annat fokus = 3 

Går inte att utläsa = 4 

 

19. Vilket minspel har personen/personerna i reklamannonsen? 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

Ler/skrattar med tänder = 1 

Ler med stängd mun = 2 

Stängd mun = 3 

Öppen mun = 4 

Särade läppar = 5 

Går inte att utläsa = 6 

 

20. Hur gammal är personen/personerna i reklamannonsen? 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

Barn (0-14) år = 1 

Yngre (15-30) = 2 

Medelålder (31-55) = 3 

Äldre (56 -) = 4 
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Går inte att utläsa = 5 

 

21. Är personen/personerna svartvita eller i färg? 

Färg = 1 

Svart/vitt = 2 

Både och/delar av = 3 

 

22. Överkropp hud 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

Naken överkropp = 1 

Halvnaken överkropp = 2 

Påklädd = 3 

Ej kodbart = 4 

 

23. Nederdel hud 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

 

Bara ben = 1 

Påklädd = 2 

Ej kodbart = 3 

 

24. Armar/axlar hud 
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I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande. 

Bara armar = 1 

Påklädda armar = 2 

Ej kodbart = 3 

 

25. Position ben 

I de reklamannonser där flera personer syns olika mycket väljs det alternativ som är mest 

framträdande.  

Ihop = 1 

Särade = 2 

Ej kodbart = 3 
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