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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera förändringar i bilden av kvinnan i 

reklam för skönhetsprodukter de senaste tio åren. Tre forskningsfrågor har även 

formulerats vilka är följande: 

• Vilka karakteristiska inslag finns i bilden av kvinnan? 

• Hur har bilden av kvinnan i reklam förändrats och sett ut de senaste 10 åren i 

skönhetsbranschen? 

• Har bilden av kvinnan i reklam skapat en stereotypisk kvinnorepresentation? 

Metod  

Uppsatsen utgår utifrån en kvalitativ metod samt genom ett växelspel mellan deduktion 

och induktion. Studien avslutas med en analys som grundar sig i empiriskt resultat från 

en intervjustudie i tre delar samt en bildanalys av annonsbilder. 

Resultat  

Enligt arbetets resultat är bilden av kvinnan i reklamen en stereotyp sådan. Utefter 

studiens resultat har ingen egentlig förändring i bilden de senaste tio åren 

uppmärksammats utan kvinnans karaktäristiska drag förblir de samma idag som för tio 

år sedan. Däremot visar resultatet indikationer mot en mer inkluderande etnisk 

framställning av kvinnan.  

 

Nyckelord 

Könsstereotypisk reklam, kvinnans representation, sexistisk reklam, rasistisk reklam, 

brand activism, the male gaze, jämställd reklam, syftesdriven reklam, reklamens 

förändring. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to shed some light on the stereotypical ways of portraying 

women in advertising. The thesis studies and analyses the eventual change in the 

perception of the woman in pictures for advertising, but also investigates the change in 

the business of marketing and advertising. 

 

The thesis assumes a method of a qualitative approach, with both induction and 

deduction applied to the study. The data used for this study’s analytical work derives 

from three semi structured interviews with representatives for the marketing business, 

and an analysis of advertisements pictures for cosmetics products from the last ten 

years.  

 

The study’s result has shown that the perception of the woman in advertising is 

stereotypical. In addition, the study has not been able to detect any change in the 

advertisements for women for the past ten years. However, the material shows a small 

change in the attitude towards a wider range of ethnicities.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel ges en första inblick och bakgrund för ämnet som uppsatsen 

kommer att behandla. Kapitlet avslutas med att presentera studiens syfte och 

forskningsfrågor efter att en problemformulering gett en djupare förståelse för det som 

studien innefattar. 

 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring av produkter har gått från att visas i form av reklam i tidningsannonser 

till sponsrade videor på Youtube genom influencers. Solomon et al. (2016) menar att 

den tidningsbaserade reklamen tidigare riktade sig till hemmafruarna, då det var de som 

var huvudkonsumenter. Vidare förklarar författarna att än idag är det fortfarande 

kvinnor som är huvudkonsumenter i samhället. Detta menar de beror på det faktum att i 

traditionella familjer är det kvinnan som har huvudansvaret för familjens ekonomi och 

hur den fördelas på inköpen. Även om det är mannen i familjen som försörjer hushållet 

är det alltså vida åtaget att det är kvinnan som beslutar över hur pengarna spenderas. I 

skönhetsbranschen dominerar kvinnorna som huvudkonsumenter, och 

reklamkampanjerna för olika kosmetikamärken pryds av kvinnoansikten. Kampanjerna 

syns fortfarande i tidningsannonser, men stor del har också flyttats till online-kanalerna. 

Med influencers och sociala medier har annonseringen av skönhetsprodukter blivit 

större än någonsin (Lindstedt 2018). Det är däremot sällan som konsumenterna känner 

sig representerade i reklamen för de produkter de letar efter på grund av det begränsade 

skönhetsidealet i reklamen (Karlsson 2018). 

 

Det kan tänkas att sättet som personer framställs i reklam säger mycket om våra 

preferenser för hur vi faktiskt borde se ut och bete oss, vilket också är något som 

Eriksson och Göthlund (2004) skriver. Claesson (2010) beskriver en vision framtagen 

av Lindqvist (1957), vilken är att reklam är en propaganda till för att skapa en 

drömvärld där konsumenten kan försvinna in i. De menar att konsumenten då är mer än 

villig att spendera pengar och konsumera produkter. Vidare menar Claesson (2010) att 

reklam fungerar som en avskärmning från verkligheten och där problem kan lösas 

genom konsumtion. Däremot visar det sig att representationen i reklamen saknar 

alldeles för mycket realistisk anknytning vilket beror på det faktum att 

marknadsföringen utgår från samhällets stereotyper (Mayne 2000). I en undersökning 
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av GfK Norm svarade 44 procent av respondenterna att de inte uppfattade att reklamen 

motsvarade verkligheten (Karlsson 2018). Vidare framgår det att motsvarande 49 

procent menar också att reklamen skapar osunda ideal. Det är dock något som har börjat 

möta en motreaktion i branschen. Goldman, grundaren av bolaget Human berättar i en 

intervju med Resumé (Nilsson 2018) varför den nystartade reklambyrån är så viktig. De 

lägger stort fokus på att forma reklamkampanjer för företag med goda initiativ och som 

vill ge ut bra budskap, så kallad brand activism. Grundaren menar att en syftesdriven 

marknadsföring för reklam blir mer och mer relevant, samt att det i framtiden kommer 

vara ett måste för alla företag att ha en modern inställning till marknaden samt samhället 

i helhet.  

 

Åkestam skriver i en krönika på Metro.se (2016) att den största andelen reklam uppvisar 

stereotypa könsroller och beteenden. Vidare förklarar hon glappet mellan 

samhällsutvecklingen och hur vi presenterar människor i media. Till exempel så menar 

hon att redan under 1960-talet började en stor omfattning kvinnor arbeta för lön men det 

dröjde till 1990-talet innan den arbetande kvinnan började porträtteras i reklamen. Med 

denna utgångspunkt är det kvinnan i reklamen som står i centrum i mitt arbete. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Något som ger utmärkande skillnader i den traditionella segmenteringen av målgrupper 

är män och kvinnor, och de olika egenskaper vi bär på. Underhill (2010) uppvisar 

forskning gjord på män och kvinnor och hur deras roller som konsumenter speglar 

könstillhörigheten. Han har utfört flertalet studier på konsumenters beteende utifrån 

deras kön och därmed presenterat de olika könens styrkor och svagheter i egenskap av 

att vara en konsument. Vidare framgår hans åsikter om hur produkter ska 

marknadsföras, vilka är baserade på könsidentiteternas påverkan av konsumentens 

beteende. Detta tyder på ett kunskapsgap inom forskningen för reklam. Enligt 

genusforskningen och Butler (2007) är inte detta synsätt på könsidentiteter som 

presenteras i dagens konsumentforskning ett hållbart förhållningssätt. Detta eftersom 

just könsidentitet är en individuell faktor som inte alltid stämmer överens med idealen 

som uppmålas, till exempel i reklam. Butler skriver (2007, 49) “[...] Å andra sidan är 

representationen den normativa funktionen hos ett språk som sägs antingen uppenbara 

eller också förvanska vad som antas vara sanningen om kategorin kvinnor.” 
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Med detta betyder det alltså att det inte är hållbart att enbart utgå ifrån satta 

könskonstruktioner och beteendevetenskap i sin forskning om konsumentbeteende. Som 

tidigare nämnt menar Åkestam (metro.se 2016) att det gamla uttrycket sex säljer är 

förlegat och vidare även att studier visat att det inte bara är osanning, utan även är 

tvärtom; sex säljer sämre (Åkestam 2016). Hon fortsätter att förklara det fenomen om 

kraven på kvinnan, och att detta inte minst syns i hon framställs i reklamen. Tesen 

stärks av Eriksson och Göthlund (2004) som menar att sättet kvinnan avbildas på ger 

upphov till orealistiska förväntningar. Solomon et al. (2016) skriver att kvinnan alltid 

haft krav på att forma sina kroppar och sinnen för att passa in i den mall som samhället 

slagit fast.  

 

Som Claesson (2010) beskrev kan reklam fungera som en verklighetsflykt. Författaren 

fortsätter att förklara den stereotypiska bilden vi har av skönhet. Faktum är att denna 

bild skiljer sig oerhört med den verklighet som grundar i genderfluida tankebanor som 

sakta men säkert håller på att bli ett normtänkande i sig. Enligt uppslagsverket NE är en 

stereotyp något som beskriver hur någonting bör vara, och skapas således för att vi ska 

kunna begripa vår omgivning. Vidare framgår det att det är ett sätt att hantera de intryck 

vi får.  Chu et al. (2015) ser en trend i ett cross gender-fenomen där stereotypiskt 

manliga modeller antar mer kvinnligt kodade roller i reklam och menar att detta 

kommer ifrån det faktum att kvinnor har en märkbart högre position i samhället idag. 

Vidare beskriver de att fenomenet av cross gender-annonser uppkommer på grund av de 

sociala skillnader som utvecklats de senaste åren, och att kvinnans sociala status har 

förändrats. Branschen är märkbart i ständig förändring, speciellt i det rådande digitala 

klimat som vi lever i. Det blir därför intressant att analysera bilden av kvinnan i 

reklamen och om den har förändrats genom åren, samt vad det är för stereotypa drag 

som gjort bilden till vad den är. Undersökningen grundar sig i frågan om kvinnans 

mångfacetterade identitet i samhället, i motsats till Underhills (2010) teorier, återspeglas 

i reklamen för produkterna hon köper, och detta främst för kosmetika - och 

skönhetsprodukter.  

 

På denna grund är mitt intresse riktat mot att undersöka hur representationen av kvinnor 

i reklam ser ut idag och vad det säger om vår omvärld och samhället vi lever i, då det 

verkar som att mediabilden har stort bidragande till den stereotypa bilden så som det 
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beskrivs i litteraturen. Det framkommer även att det föreligger ett gap mellan verklighet 

och hur personer, och då framför allt kvinnor, presenteras i reklam. Det blir således 

intressant att undersöka varför kommunikationen mellan dem är så pass bristfällig. 

Kolman & Verćić (2012) vars undersökning om könsstereotyper i marknadsföring 

gjordes i Kroatien, menar att konsumenter inte vill spendera varken tid eller pengar hos 

ett företag som använder sig av annonser som de upplever som stötande. Detta menar 

författarna att det inte bara skulle påverka ett företags försäljning, utan varumärkets 

image skulle också skadas. Vi kan se ett exempel på trendkänsligheten i ämnet, och att 

det är något som ständigt uppmärksammas, genom att se på Åhléns lucia-kampanj 2016 

som öppnade många ögon när de presenterade en mörkhyad pojke som deras lucia. 

Törner i Dagens Media (2016) beskriver hur kampanjen fick mottaga flera rasistiska och 

sexistiska påhopp. Kampanjen var en del i varumärkets arbete för normbrytande reklam, 

kallad Bryt Klädmaktsordningen (Törner 2016). Eriksson och Göthlund (2004) ställer 

sig frågan vad för konsekvenser vi erfarar på grund av bildernas betydelse, eftersom 

bilderna runt om oss och de budskap de framför gör “både intryck och avtryck på oss”. 

Detta menar författarna i förlängning ger oss en förståelse för vår självbild om vår 

omvärld. Författarna menar också att det blir allt vanligare att man applicerar ett 

feministiskt tänk och genusteorier på den medieinriktade forskningen.   

 

Det blir intressant att analysera rollen för ett varumärkes image när det kommer till 

normbrytande reklam. Kapferer (2012) menar att ett varumärke inte kan fortsätta 

existera om fansen, kunderna, försvinner. Eftersom den svenska marknaden är relativ 

liten i jämförelse till den internationella spelplanen, väcker det stora reaktioner när 

trygga stereotypa trender bryts. Jag ser ett kunskapsgap på den svenska marknaden som 

inte har analyserats i helhet, samt inte heller i dagens klimat. Jag vill analysera hur det 

har sett ut, hur förändring tett sig samt utgå ifrån hur det ser ut nu. Den forskning och 

artiklar som återfinns utgår dessutom ofta från ett konsumentperspektiv. Kolman & 

Verćić (2012) undersökning på kroatiska konsumenters syn på könstereotyper i 

marknadsföringen visar att objektifieringen av kvinnor i reklam uppmärksammas. 

Kolman & Verćić (2012) menar att deras resultat påvisar att skillnader faktiskt 

föreligger hos de olika konsumenterna från respektive könstillhörighet. Eftersom många 

av de existerande studierna i ämnet utgår från ett konsumentperspektiv, går det således 

inte att undersöka eventuella trender i branschen, vilket är varför den här studien utgår 

från ett företagsperspektiv.  
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1.3 Problemformulering och syfte 

Det har på lång sikt skett stora förändringar i samhället för kvinnans position, men 

såsom det framgår av litteraturen så är sättet hon avbildas på fortfarande maktberövande 

och heller inte helt representativ för en bred massa. Vi är ständigt omgivna av bilder där 

människor figurerar, och framför allt bilder som har ett kommersiellt syfte. Därför kan 

det tänkas att reklambilden borde kunna mottagas av alla som ser den, och inte minst 

vara korrekt representativ för kvinnorollen. Mitt syfte med studien är således att 

undersöka annonsbilder för varumärken inom skönhetsbranschen mellan åren 2008 till 

2017 för att se om det förekommit någon förändring. Det blir intressant att utgå från ett 

företagsperspektiv vad gäller utformningen av dessa annonser och få en förståelse för 

varför bilden av kvinnan ser ut som den gör i reklam för skönhetsrelaterade produkter. 

Med denna utgångspunkt har jag formulerat följande syfte: 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera förändringar i bilden 

av kvinnan i reklam för skönhetsprodukter de senaste tio åren. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Med koppling till syftet har jag formulerat följande tre forskningsfrågor: 

 

Vilka karakteristiska inslag finns i bilden av kvinnan? 

 

Hur har bilden av kvinnan i reklam förändrats och sett ut de senaste 10 åren i 

skönhetsbranschen? 

 

Har bilden av kvinnan i reklam skapat en stereotypisk kvinnorepresentation?  
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1.5 Avgränsningar  

I denna uppsats har jag fokuserat på att analysera den svenska marknaden. Bland annat 

för att intervjuobjekten verkar inom detta område. Med den svenska marknaden menas 

svenska varumärken men även internationella varumärken som finns hos svenska 

återförsäljare. Mitt fokus kommer utgå ifrån kosmetikabranschen som är en del av 

skönhetsbranschen. Detta för att det är ett tydligt kvinnodominerat område. 

 

1.6 Definitioner  

Här följer förklaringar och definitioner för olika begrepp som används i uppsatsen. 

 

- Stereotyp: En förenklad föreställning om en eller flera personer som används för att 

underlätta tolkningen av dessa. 

 

- Skönhetsbranschen: Branschen där produkter och tjänster säljs som baserar sig i 

smink, hudvård, hårvård, hygienartiklar samt parfymer. 

 

- Genderfluid: En person vars könsidentitet inte är statisk utan plastisk. Genderfluida 

personer kan växla mellan det stereotypiska manliga och kvinnliga, eller uttrycka alla 

könsidentiteter samtidigt. 

 

- Heteronormativ: Ett narrativ som utgår ifrån att alla människor är heterosexuella 

vilket gör att allt annat blir avvikande normen.  

 

- Vithetsnormativ: Ett narrativ som utgår ifrån att alla människor är av kaukasisk 

härkomst. 
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2 Metod 

Härmed följer studiens och uppsatsens tilltänkta disposition och för vilken metod som 

appliceras på arbetet. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Den här studien har utförts utefter en kvalitativ metod. Enligt Bryman & Bell (2017) är 

en kvalitativ undersökning en sådan som först tar avstamp i generella frågeställningar 

och fortsätter i val av relevanta undersökningspersoner, vilket genererar insamling av 

data samt tolkning av data. Efter detta menar författarna att ett begreppsligt och 

teoretiskt arbete tar fart, där ytterligare data kan adderas allt eftersom arbetet fortgår, 

samt ytterligare specificering av frågeställningarna. Denna process ska sedan utmynna i 

en rapport om resultat och generera relevanta slutsatser om studien. Alvesson och 

Sköldberg (2017) beskriver den kvalitativa forskningsansatsen som sådan med en öppen 

och dubbelbottnad empiri vilket också är fallet för den här studien.  

 

I motsats finns den kvantitativa metoden vilken grundar sig mer i numeriska värden och 

hypoteser som i arbetets slut ska accepteras eller kastas (Bryman och Bell 2017). 

Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden utgår från information som ges av 

ord, och den kvantitativa utgår från siffror omkodade från den insamlade informationen. 

I det här arbetet är det viktigt att en djupare tolkningsnivå appliceras vilket inte går att 

uppnå vid en kvantitativ metod. Detta eftersom resultatet utgår utifrån tolkningen av 

respondenternas egna ord samt min tolkning av bilder, utan någon numerisk mätning 

dem emellan.  

 

Eftersom denna uppsats till viss del utgår från en grund i feministisk litteratur och teori, 

skulle det enligt Bryman & Bell (2017) passa med en kvalitativ metod. Författarna 

menar att en kvalitativ angreppsmetod lämnar ett visst utrymme för den sensitivitet som 

feminismen innefattar och har med sig. Bryman & Bell (2017) listar en rad 

komponenter som är oförenliga med den kvantitativa forskningsmetoden, och ger därför 

en klarare bild varför den kvalitativa är bäst passande för en studie likt den jag kommer 

att genomföra. Författarna menar bland annat att den  generella uppfattningen av vår 

människonatur och av samhällsregler som forskningen tar sitt fäste i, inte 

överensstämmer med den feministiska verklighet utifrån dess värderingar av social och 
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samhällsstrukturell art. Därför skulle en värdemätning utifrån enbart sifferinformation 

inte ha utrymme för en mer generell tolkning, eftersom ursprunget för nummervärdet 

inte gavs något utrymme till att tolkas innan man samlat in empiri utifrån den, som 

enligt författarna görs vid en kvantitativ forskning. Vidare menar författarna att kvinnor 

inte ses som kontrollobjekt för det tekniska förfarandet, samt att målen för feminismens 

jämbördighet förverkligas. Vidare framförs det av Eriksson och Göthlund (2004) det 

faktum att feminismen inte är en metod utan ett perspektiv som utgår från flera olika 

teorier. Slutligen menar författarna att det sedan är i tolkningsarbetet som den 

feministiska teorin tillämpas. Även om mycket av litteraturen grundar sig i åsikter från 

feministiska författare, har jag valt att förbli så objektiv som möjligt i studien för att inte 

färga studien alltför mycket med mina egna åsikter. Detta även för att kunna vidhålla ett 

öppet tolkningssätt. 

 

Ghauri & Grønhaug (2005) menar att den huvudsakliga betoningen på en kvalitativ 

undersökning är att den går ut på att insamla idéer samt att konstruera teorier. En 

kvalitativ metod menar Ghauri & Grønhaug (2005) således även vara en utforskande 

metod som baseras på uttalade idéer. Jacobsen (2002) beskriver den kvalitativa metoden 

som en metod för oväntade resultat och ett forskningssätt som är av mer öppen karaktär. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Hermeneutik menar Patel och Davidsson (2011) står för tolkningslära och används 

sedermera för att förstå människan. Historiskt sett har hermeneutik använts för 

texttolkning av religiösa verk, den utvecklades sedan under 1800- och 1900-talet till att 

tolka även den generella humanvetenskapen (Patel och Davidsson 2011). Vidare menar 

författarna att forskning utifrån ett hermeneutiskt synsätt tolkar livsyttringar och det 

mänskliga beteendet, vilket är av relevans för den här uppsatsen. Enligt författarna är 

just hermeneutik av subjektiv karaktär och är en del av det kvalitativa, öppna 

tolkningssättet. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) finns det två övergripande 

synsätt gällande hermeneutik vilka är den objektiverande och den aletiska. Den 

objektiverande kan idag karaktäriseras av källkritik, samt växlingen mellan textens delar 

och helhet vilket är elementärt för den objektiverande hermeneutiken (Alvesson och 

Sköldberg 2017). Patel och Davidsson (2011) menar också att vid det här synsättet ser 

forskaren hela tiden åt helheten i studien, istället som för det positivistiska synsättet “bit 

för bit”. Slutligen benämns detta angreppssätt som holism, det vill säga att helheten är 
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mer än summan av delarna (Patel och Davidsson 2011, 29). Författarna menar också att 

genom att tolka en text i form av intervjuer, tolkar forskaren helheten av innehållet 

genom att först analysera delarna och dess mening i texten. Alvesson och Sköldberg 

(2017) beskriver begreppet horisontfusion, vilket de menar står för att forskaren i en 

hermeneutisk metod växlar mellan sin egen meningshorisont och andras. Detta ska 

enligt författarna bidra till att forskarens tolkningsvärld presenteras i kongruens med 

andras Jag har med denna studien tolkat bilder samt studerat en eventuell förändring av 

beteenden genom data insamlad från djupintervjuer. I detta arbetet är tolkning essentiellt 

därför har jag tagit intryck av hermeneutiken. 

 

2.3 Induktion, deduktion och samspelet mellan dem  

Bryman & Bell (2017) beskriver att ett induktivt angreppssätt är passande för en 

kvalitativ analysmetod eftersom denna ansats bygger på att få en förståelse för tidigare 

mönster istället för att applicera sitt material, samt strävar efter data som passar redan 

satta idéer av författaren i fråga. På denna grund tar den här studien sin början i 

deduktion, eftersom det föreligger viss förkunskap som appliceras på arbetets tidiga 

utformning. Med deduktiv forskningsansats betyder enligt Bryman & Bell (2017) att 

forskaren använder sig av den teoretiska referensramen för att presentera ett resultat. 

Detta betyder att resultatet ska kunnas kopplas tillbaka till de teorier som presenterats 

eftersom den bakomliggande teorin styrt forskningsarbetet. En studie som utgår från det 

deduktiva arbetssättet menar Patel och Davidsson (2011) följer bevisandets väg. Vidare 

framgår det att det ligger i forskarens intresse att jämföra verkligheten med teori, att 

relatera dem till varandra. Patel och Davidsson (2011) menar att det induktiva 

arbetssättet är att följa upptäckandets väg, vilket gör det möjligt att göra en studie utan 

att först ha anbringat det som önskas studera i en redan etablerad teori. Vidare framgår 

att författaren sedan kan formulera en teori genom det egna insamlade materialet, det 

vill säga empirin. Enligt författarna är risken med en induktiv ansats att forskaren i 

förväg inte kan ha vetskap om den insamlade teorin täcker de frågor vill besvara i sin 

studie.  

 

Sammanfattningsvis betyder deduktion att observationerna grundar sig i en teori, när det 

vid induktion är observationerna som leder till en teori. Utefter den givna informationen 

består dock min studie av både deduktiv och induktiv ansats. Djupintervjuerna är en del 

av empirin som utgör en utmärkande induktiv ansats eftersom det inte är mina 
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tolkningar som ska stå i fokus utan det ska ges plats för intervjuobjektens åsikter, samt 

för vad bildanalysen kan ge för resultat. Däremot kan uppsatsen också tänkas vara 

deduktiv eftersom detta enligt Bryman & Bell (2017) betyder att författaren beskriver 

förhållandet mellan teorin och praktiken, inom ett samhällsvetenskapligt ämne. Däremot 

är studien ingen hypotetisk-deduktiv sådan då detta då ska grundas i början av arbetet 

med satta hypoteser som sedan förkastas eller bekräftas i samband med forskningens 

resultat vilket som är mer utmärkande för en kvantitativ studie (Patel och Davidsson 

2011).  

 

Den deduktiva metodens svaghet anser Jacobsen (2002) är det faktum att resultatet ofta 

grundar sig i forskarens uppfattning av verkligheten, istället för de undersöktas egna 

uppfattning. Under operationaliseringen är därför avsikten inte att styra intervjuerna, 

eftersom arbetet utgår från en kvalitativ forskningsansats är det intervjuobjektens egna 

åsikter och tankar som ligger till grund för empirin. Detta gör därför som tidigare nämnt 

att ambitionen för studiens andra steg är att vara induktiv. Detta genom att utforma en 

intervjuguide för den semistrukturerade intervjun, likaså bildanalysen som också utgår 

från ett operationaliseringsschema. Patel och Davidsson (2011) menar att detta 

växelspel mellan deduktion och induktion benämns som abduktion. Då början utgår från 

ett deduktivt synsätt och empirin från ett induktiv, återgår arbetet åter till ett deduktivt 

arbetssätt vid analysen eftersom den är förankrad i teorin och mina tolkningar. Detta 

karaktäriserar det abduktiva växelspelet.  

 

2.4 Operationalisering  

Patel och Davidsson (2011) skriver att det med en operationalisering menas att översätta 

ett teoretiskt begrepp till enkät- eller intervjufrågor. Vidare menar författarna att vid en 

studie för ett fenomen passar det bäst att låta respondenter svara med egna ord vilket 

också är relevant för den här studien då den inte kan utgå ifrån numerisk data. Detta 

betyder alltså att frågorna som utformas är efter en verbal, kvalitativ analys, istället för 

en kvantitativ där en mängd data mäts genom en numerisk form (Patel och Davidsson 

2011).  

 

 Intervjun kommer vara av en semistrukturerad karaktär vilket Jacobsen (2002) menar 

består av olika teman som är förutbestämda, och frågorna i intervjun utgår från dessa 

teman. Vidare framgår det att det går även att lägga till fler teman under intervjuns gång 
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för att på så sätt få ett bra flyt i samtalet, detta därför frågorna är av öppen karaktär och 

ger öppna svar, däremot kan ordningsföljden på temana vara fast. I intervjuarbetet 

kommer jag utgå från en intervjuguide. Bryman och Bell (2017) beskriver att en 

intervjuguide ska vara utformad utifrån uppsatsen syfte och forskningsfrågor, med en 

utgångspunkt i att de utvalda respondenterna ska kunna svara på frågorna. Anledningen 

till operationaliseringen är semistrukturerad är för att forskaren önskar flexibilitet i 

svaren från respondenterna. För detta krävs dock en tydlig uppfattning om i vilken 

riktning intervjun ska utvecklas i (Bryman och Bell 2017). Vidare beskriver författarna 

att på detta sätt blir det enklare för forskaren att sedan kunna analysera sin data, och 

koppla till den tidigare framtagna teoretiska grunden denne också utgått ifrån. Jag har 

tagit fram ett antal huvudområden som jag önskar som grund för intervjuerna. Dessa är 

följande: Bildens betydelse, varumärke, förändringar i branschen, kvinnor i reklam och 

normbrytande reklam.  

 

Huvudämne Undermännen Exempel på frågor 

Bildens betydelse Historisk betydelse i 

reklam 

Förändringar  

Nutid 

Framtid 

Hur viktig är bilden? Vad kan den säga? Hur 

används den? 

Varumärke Image 

Professionalitet 

Betydelsen  

Inflytande 

Fokus 

Hur respekterar man varumärket när man vill 

förändra? Hur påverkas imagen av reklam? 

Är det skillnad på tillverkare och 

tjänsteföretag?  

Förändringar i 

branschen 

Reklamens utformning 

Företags visioner 

Normer och stereotyper 

Digitala kanaler och 

influencers 

Vad är de största skillnaderna nu och för 5-10 

år sedan? 

Vad har internet för betydelse? 

Kvinnor i reklam Representationen  Hur tycker du de framställs? 
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Framställningen 

Förändringar 

Ideal och stereotyper 

Finns det några förändringar i bilden? 

Normbrytande 

reklam 

Stereotyper 

Förändringar i 

branschen  

Betydelsen av  

Urvalet och hur det 

används 

Är företag rädda? Är det vanligt att visionen 

finns? 

 

 

Huvudrubrikerna ska utmynna i frågor för besvarande av respondenterna, vilka grundar 

sig i det som jag vill analysera i arbetet. Genom att använda sig av öppna frågor menar 

också Bryman och Bell (2017) att respondenterna kan ledas in på ett ämne men får 

möjligheten att kunna svara fritt. Jag har valt detta tillvägagångssätt som empiriskt 

underlag för primärdata eftersom respondenterna arbetar inom samma fält, men de 

innefattar olika sorters kompetens, erfarenheter samt arbetande år i branschen. Syftet 

med intervjuerna blir att undersöka samt erhålla en djupare förståelse av hur 

verkligheten ser ut i jämförelse med litteraturen och den övriga teoretiska 

referensramen. 

 

Bildanalysen har utförts efter den kunskapen som ansamlas utifrån den insamlade 

teorin, exempelvis semiotik. Syftet med bildtolkningen är att undersöka om finns en 

påtaglig förändring för hur personerna i bilderna uppmålas utifrån en tioårig tidsram. 

Det empiriska resultatet från intervjuerna har sedan använts för att komplettera 

bildtolkningen och för att göra en välgrundad analys för uppsatsens huvudsyfte och 

sedermera kunna framföra slutsatser för hur verkligheten ser ut, men anknytning till, 

samt jämförelse av den teoretiska referensramen.   

 

Det är viktigt att förstå att vid analys av bilder uppkommer en irrationell och emotionell 

aspekt som måste tas i beaktning även om den ger svårigheter i att formulera den. För 

att kunna bryta ner bilden i en ordentlig analys kan konstvetenskapliga verktyg 

användas (Eriksson och Göthlund 2004). Författarna menar att de verktygen kan ses 
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som mer “mekaniska” och gör det lättare för undersökaren att utforska de föreställande 

värderingarna för bildens budskap. Efter att ha använt de metoder kan det sedan görs en 

analys på vad de värderingarna kan betyda i vårt samhälle och för oss som människor. 

Bildanalysen operationaliseras också genom att utgå från ett tolkningsschema. De 

huvudämnen som jag utgått utifrån i bildanalysen är följande; ideal och utseende, 

objektifiering, kvinnans person, semiotik samt metaforer och metonymier. Alla för vilka 

förklaras i kapitlet för teoretiskt ramverk. 

 

Huvudämne Underämne Exempel på frågor 

Ideal och utseende  Stereotyper.  

Normbrytande 

Varför ser personen ut såhär? 

Objektifiering Subjekt och objekt 

Den manliga blicken 

För vem är personen i bilden? 

Kvinnans person Utseende 

Aktiviteter  

Vilken attityd? 

Vad gör ho? 

Ansiktsuttryck? 

Semiotik Tecken.  

Symboler. 

Tolkningar av dem 

Vad symboliserar kvinnan?  

Underliggande meningar? 

Generella tolkningen? 

Metaforer och 

metonymier 

Bildens faktiska samband mellan 

produkt och funktion 

Utgår bildens tema utifrån 

produktens funktion och utseende? 

 

 

2.5 Urval   

Jacobsen (2002) menar att urvalsbeslut är essentiellt eftersom det är omöjligt att 

undersöka för vad allt som är möjligt för en studie. Vidare menar han att forskaren 

måste utgå från att urvalet som görs i arbetet är ett utsnitt av olika faktorer, menade att 

varje undersökning måste vara begränsad. Jacobsen (2002) menar att vid urval av 

intervjupersoner är det lättare att utgå från färre än fler, detta eftersom djupintervjuer 

med öppna frågor är ett tidskrävande arbete. Detta i sin tur menar författaren resulterar i 

att det inte går att uppnå en bred representation på studiens urval, vilket är viktigt att ta i 
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beaktning. Däremot fortsätter han med att förklara att detta ju också är en av den 

kvalitativa studiens karaktärsdrag, att få fram information om det unika och speciella, 

inte det generella och typiska. Just de kvaliteterna är något som den här studien byggs 

utifrån, därav har arbetet inte varit behov av en större urvalsgrupp 

 

2.5.1 Intervjupersoner 

Jacobsen (2002) menar att med en kvalitativ studie kan val av urval styras av vilken 

information forskaren vill få. Jag har kontaktat reklambyråer för djupintervjuer med 

personer som innefattar lång erfarenhet inom marknadsföring. Detta eftersom med en 

lång erfarenhet kommer också vetskapen om eventuella förändringar i branschen. De 

här intervjuerna kan också få mer generella och övergripande svar gentemot någon som 

arbetar med att direkt sälja produkterna. Genom att intervjua personer som arbetar med 

reklam så får jag också tillgång till deras erfarenheter av företags önskningar, således ett 

företagsperspektiv. Personerna på de olika byråerna kommer ha olika befattningar och 

olika arbetslivserfarenheter, det vill säga att de har arbetat i olika fält inom 

marknadsföring. Bryman & Bell (2017) menar att ett urval med så stor variation som 

möjligt kan användas för att försäkra sig om att arbetet täcker en maximal variation av 

termer samt att det ger större djup. Följande respondenter har valts ut för djupintervjuer: 

 

Respondent 1 - Jeanette Lindström, delägare och VD för Lindmarkmedia som 

grundades 2009 av Jeanette och Peter Marklund. Företaget är ett säljbolag som hjälper 

andra företag att förstärka eller att ta över deras säljorganisation. De driver bland annat 

försäljningen för hitta.se i hela södra Sverige genom att sälja in deras kunder på bra 

positioner på hitta.se. I huvudsak specialiserar de sig på försäljning av digitala medier 

mellan företag. (Lindmarkmedia.se 2018). Lindström är även VD för Lindmark & 

Partner samt jobbar för 24sverige.se som är en av Lindmarkmedias kunder.  

 

Respondent 2 - Lotta Bergkrantz, projektledare och copywriter för Levelseven. 

Reklambyrån arbetar med all form av kommunikation. De jobbar från grunden med 

idéer och strategier till kommunikationsplattformar och slutligen design och produktion. 

Styrkan är idé och design då Levelseven fokuserar mycket på utformning och design av 

kampanjer (Levelseven.se 2018)  

 

Respondent 3 -  Ann-Louise Sjöström, grundare för SocialMatch. Företaget är ett 
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nystartat bolag som kopplar ihop företag med influencers. De säljer även sponsrade 

inlägg. Företaget startade 2017. Ann-Louise har tidigare under tio års tid arbetat med 

bloggar på blogg.se innan hon var med i uppstarten av Socialmatch med kollegan 

Roland Karlsson. Genom socialmatchs plattform kan marknadsförare administrera sin 

strategi (Beanloop.se 2018), dessutom ger plattformen ett säkert och tryggt sätt för 

influencers att komma i kontakt med seriösa samarbetspartners. 

 

2.5.2 Företag vars annonsbilder har analyserats  

Jag har utfört en bildanalys av utvalda annonsbilder publicerade de senaste tio åren, för 

att kunna kartlägga en eventuell förändring, samt tolka sättet som en annonsbild kan 

utföras på. Annonserna som valts ut kommer från företag som arbetar inom samma gren 

i branschen, samt har liknande målgrupper. Genom att studera flera olika exempel från 

likvärdiga företag ges en variation (Bryman och Bell 2017). Det kommer också 

resultera i en tolkning av just den delen av branschen vilket gör att urvalet inte är för 

brett (Jacobsen 2002). De företag jag valde skulle ha en stor påverkan på branschen, 

och/eller påverkas av genomgående trender för varumärkena inom samma genre. Därför 

valde jag att analysera bilder från L’Oréal, Max Factor, Isadora och Maybelline. 

L’Oréal är ett varumärke som säljer kosmetika och skönhetsartiklar i 130 länder. De 

menar att de utgår från en respekt för människors olikheter, och vill kunna erbjuda både 

män och kvinnor kvalitativa produkter (loreal.com, 2018). Max Factor utgår från idén 

att luxuös stil ska vara tillgänglig alla kvinnor och deras produkter finns att tillgå 

världen över (maxfactor.com 2018). Isadora grundades i Sverige 1983 men finns idag i 

över 40 länder, de säger sig vilja ligga i framkant gällande färgsprakande kollektioner 

och högkvalitativa produkter (isadora.com 2018). Maybellines produkter annonseras 

och säljs i 129 länder och har ett sortiment på över 200 produkter (Maybelline.co.uk 

2018). Företaget säger sig profileras av den innovativa teknologin och professionalitet 

som genomsyrar deras produkter. En bild per år mellan 2008 och 2017 har valts ut och 

vilket företag som har fått representera vilket år har tagits fram slumpmässigt. 

 

2.6 Datainsamling  

För processen för datainsamling kan datan kategoriseras i två kategorier vilka är 

primärdata och sekundärdata (Bryman och Bell 2017). Primärdata är sådan data som 

insamlas för första gången, från den eller de personer som utför studien (Jacobsen 

2002). Vidare menar författaren att primärdata insamlas direkt från källan där forskaren 
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önskar uppsamla information, ofta är den också skräddarsydd för att passa studiens 

problemställning. Jacobsen (2002) menar att primärdata kan samlas in från intervjuer, 

enkäter eller observationer. Den här studien har bestått av primärdata i form av 

djupintervjuer med personer i reklambranschen. Intervjuerna har varit av 

semistrukturerad karaktär och har genomförts i personliga möten. För att kunna spara en 

okomplicerad version av den insamlade datan spelades även samtliga intervjuer in, med 

godkännande från intervjuobjekten. Med hjälp av inspelningen transkriberas sedan 

intervjun vilket går att finna i bilagor. Primärdata i uppsatsen kommer att bestå av 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Parallellt med intervjustudien utförs 

således också bildanalysen.  

 

Sekundärdata är i motsats till primärdata information som studiens upphovsman inte 

mottager direkt från informationskällan (Jacobsen 2002). Vidare framgår det att 

sekundärdata är information som blivit insamlad av andra och även tolkade av andra. 

Således blir informationen upplockad efter forskarens egen tolkning av dess relevans. 

Patel och Davidsson (2011) beskriver vikten av att se till källkritiken när sekundärdata 

väljs ut, vilket betyder att säkerhetsställa att informationen kommer från en pålitlig och 

relevant källa för studiens syfte. Jacobsen (2002) trycker också på det faktum att den 

datan som väljs ut är uppkommen från en studie med andra problemställningar och 

forskningsfrågor. Han menar att det ska tas i beaktning att detta kan ha kommit att vrida 

studiens resultat vilket således inte behöver betyda att datan blir gångbar för 

datainsamlarens egen studie. Den här studien har bestått av sekundärdata i form av 

tidskriftsartiklar och intervjuer i elektroniska tidningar, annan övergripande information 

från Internet. Precis som primärdatan så har sekundärdatan använts i syfte för att stödja 

samt utveckla befintliga teorier, och som hjälpmedel för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor.  

 

2.7 Analysering av data 

Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det inget satt tillvägagångssätt för den 

kvalitativa metoden gällande bearbetningen av insamlad data i en kvalitativ analys. 

Därför menar författarna att det är upp till forskaren själv att utforma metoden samt 

tillvägagångssätt som bäst passar arbetet. Enligt Bryman och Bell (2017) finns det 

skillnader mellan den kvantitativa och den kvalitativa studien gällande hur datan 

analyseras. Det framgår att skillnader föreligger i att vid en kvalitativ forskningsansats 
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kan datan reflekteras över och analyseras under arbetets gång eftersom processen kan 

löpa parallellt med datainsamlingen och ansamlandet av relevant teori. Vid en 

kvantitativ studie kan datan bara analyseras när fullständig data finns att tillgå 

forskaren, vilket är i slutet på arbetet. Bryman och Bell (2017) menar fortsättningsvis att 

det finns två strategier för analys av kvalitativ data vilka är den analytiska induktionen 

och grundad teori. Vid en analytisk induktion inleder forskaren sin studie genom att 

framföra en rå definition av frågeställningen där datainsamlingen sedan påbörjats. 

Vartefter arbetets gång kan det som uppkom i inledningsfasen formuleras om för att helt 

utesluta avvikande fall, eller för att omforma de satta frågeställningarna (Bryman och 

Bell 2017).  Fortsättningsvis beskriver författarna grundad teori som ett 

tillvägagångssätt där data samlas in för att kunna utveckla teorin. De två 

karaktärsdragen för grundad teori är att insamlingen och analysen av datan sker 

parallellt i vad författarna kallar för en växelverkan, sedan sker en utveckling av teorin, 

vilket således är relevant för den här studien. 

 

2.8 Undersökningskvalité    

2.8.1  Reliabilitet    

Med reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, menar Patel och Davidsson (2011) har 

olika betydelser i kvantitativa och i kvalitativa studier. I den kvantitativa menar 

författarna att man mest ser till hur väl mätinstrumentet motarbetar de slumpmässiga 

variablerna. I kvalitativa studier grundar sig reliabiliteten på andra faktorer vilka 

författarna menar kan vara hur forskaren tolkar innebörden av olika företeelser och 

beskriver beteenden och kulturella förhållanden. Enligt Trost (2010) betecknas 

reliabilitet i kvalitativ forskning den tolkning av förändringar och dess processer som 

görs. På grund av dessa tolkningar som den kvalitativa ansatsen i huvudsak består av, 

menar också författaren att tillförlitligheten inte är nödvändig på lika hög frekvens som 

vid mätmetoder i en kvantitativ forskning. Patel och Davidson (2011) menar att 

tillförlitligheten borde ses transparant på med tanke på den unika situation som 

djupintervjuer frambringar, det blir således svårt att utforma en konkret datainsamling 

då intervjuobjekt under intervjun kan ändra åsikt, till exempel. Vidare framgår det att i 

en kvantitativ studie skulle detta skapa problem i mätnings-stadiet och således dra ned 

på arbetets reliabilitet, men så är alltså inte fallet med en uppsats som utgår efter en 

kvalitativ ansats. 
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 Det som är av större vikt i en kvalitativ studie menar Trost (2010) är trovärdigheten, 

specifikt för den insamlade datan. Därför menar författaren att det är av högsta relevans 

att forskaren tydligt kan redogöra för datans härstammande och varför den är relevant 

för studien. Genom att utföra och utgå ifrån en intervjuguide, där tydliga teman och 

underkategorier målats upp, visas en öppenhet om hur studien är utförd vilket enligt 

Trost (2010) bidrar till tillförlitligheten. Bildanalysen har således utgått från vedertagna 

teorier som presenterats i kapitlet för insamlad teori, och inte endast tankar tagna direkt 

från mig som undersökare. Även om tolkningsarbetet som tidigare nämnt är centralt i en 

kvalitativ forskningsstudie så skulle det då bidra till reliabiliteten att utgå från teorier för 

bildtolkning för att ge mer tyngd till den utförda analysen.  

 

2.8.2 Validitet   

Eftersom uppsatsen har ansats i den kvalitativa metoden, läggs inte fokus på 

tillförlitlighet på noggrann mätning eller mätningsvaliditeten eftersom detta i huvudsak 

är avsikten för en studie som behandlar numeriska värden såsom i den kvantitativa 

forskningen (Bryman och Bell 2017). Vidare framgår det att begreppen även appliceras 

på en kvalitativ forskningsansats, om än inget fokus på nummermätning. Validiteten 

betyder således forskningens giltighet och detta menar Bryman och Bell (2017) bland 

annat handlar om att granska en studies slutresultat är sammanhängande. Vidare 

framgår det att validitet är ett verktyg som används för att mäta begreppsgiltligheten. 

Jacobsen (2002) menar att validitet och även reliabilitet länge hört den kvantitativa 

studien till. Däremot menar han att det finns flera sätt att mäta och analysera en 

kvalitativ studies slutsatser. Vidare menar författaren att det går att se till den interna 

giltigheten vilket betyder att bedöma om den insamlade datan är tillräckligt samt om 

den är relevant. Vid en kvalitativ studie översätts begreppet istället till bekräftbarhet 

(Jacobsen 2002). Att bedöma den externa giltigheten menar Jacobsen (2002) betyder att 

göra en bedömning av datan huruvida den går att föra över i andra kontexter. Vid en 

kvalitativ studie översätts begreppet då till överförbarhet (Jacobsen 2002). Slutligen 

menar författaren att även tillförlitligheten kan mätas vid en kvalitativ studie, det vill 

säga att se till datans trovärdighet. 

 

Genom att ställa liknande frågor till alla intervjuobjekt, går det således att göra en 

mätning på ett fenomen samt huruvida riktigt det är. Jacobsen (2002) talar om 

subjektivitet vilket han menar betyder att ju fler individer som är överens om en åsikt 
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eller värdering gällande ett ämne, desto närmare en sanning kan studien komma. 

Slutligen menar författaren att tillvägagångssättet för att undersöka om en studie inger 

validitet är genom att jämföra den genomförda undersökningen och de slutsatser som 

satts, samt att analysera resultaten. 

 

2.9 Metodkritik    

 Jacobsen (2002) menar att det finns vissa etiska aspekter att ta i beaktning vid en studie 

innehållande empiri grundande på personintervjuer. Detta menar han eftersom forskaren 

vid undersökningen inkräktar på dessa personers privatsfär. Detta faktum menas således 

även kunna påverka undersökningens resultat då intervjuobjekten kan uppleva 

svårigheter med att vara bekväma, och då bete sig på ett sådant sätt att de inte håller sig 

helt ärliga eller objektiva. För att intervjuobjekten skulle känna sig bekväma fick de 

välja om de ville vara anonyma eller ej, de blev informerade om att intervjun spelades in 

samt att inspelningen bara skulle användas i syfte för den senare transkriberingen. 

Precis som Bryman och Bell (2017) rekommenderar så bör de personer som bidrar till 

studien bli informerade om undersökningens premisser, vilket de också blev genom de 

mail som skickades ut i uppsatsens inledningsfas. Således var de som tackade ja till 

intervju med på omständigheterna, samt ansåg de att ämnet för dem var av personligt 

intresse och att de kunde bidra med sina tankar och kunskap. 

 

De tre personer i branschen som tackade ja till intervjuer var alla kvinnor, vilket kan 

tänkas ge riktade svar och resultat för undersökningen då ämnet grundar sig i 

jämställdhetsfrågor. Jag kontaktade även personer i branschen av manligt kön då den 

här aspekten togs i beaktning redan i arbetets början, dock var ingen av dem 

intresserade av en intervju. Slutligen hade det också kunnat vara av fördel att få kontakt 

med fler än tre respondenter för djupintervjuer, men det är heller inte av största vikt då 

delar av uppsatsen grundar sig i en bildanalys av annonsbilder, vilket utgör minst lika 

stor del av det empiriska resultatet. 

 

Gällande bildanalysen kan det diskuteras för huruvida rättfärdigad den är samt för hur 

hög reliabilitet den innefattar. Detta eftersom den utgår från min egen tolkning, även om 

tolkningarna formas efter en tydlig förankring i litteraturen. Solomon et al (2016) menar 

att tolkningar av bilder alltid utgår utifrån interpretens tidiga associationer och 
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värderingar. Med anledning av detta har jag utformat ett operationaliseringsschema, 

vilket har sin grund i teorins konceptuella referensram, att utgå ifrån. 

 

2.10 Forskningsprocessen    

Jag som utför den här studien har studerat marknadsföring på en akademisk nivå under 

tre års tid vilket också ger grunden i mitt arbete. Studien inledningsfas är således 

deduktiv på grund av denna förkunskap i formuleringen av ämnet. Skrivprocessen tog 

sin början i att samla in och läsa teoretiskt material. Utefter att den teoretiska grunden 

lagts formulerades forskningsfrågor och syfte. Efter detta kontaktades önskade 

intervjuobjekt och intervjuguide upprättades. När empirin var insamlad började 

sedermera sammanställning av materialet och så även transkriberingsarbetet. Relevanta 

bilder för en bildanalys samlades ihop. Efter detta påbörjades analysen genom att väga 

det teoretiska materialet som tidigare hade ansamlats. Forskningsfrågorna och syftet har 

vidare formulerats under arbetets gång eftersom tolkningsarbetet är en naturlig del för 

den kvalitativa metoden. Resultaten från analysen sammanställdes slutligen i en 

diskussion och därefter kunde min slutsats presenteras utifrån det uppnådda resultatet. 
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3 Teoretiskt ramverk      

I det här kapitlet redovisas de teorier och litteratur som är relevant och intressant för 

studiens syfte. Kapitlet avslutas med en konceptuell referensram som förklarar 

teoriernas komposition och samverkan med varandra, se vidare 3.6. 

 

 

3.1 Reklam 

 

“Don’t tell me how good you make it; tell me how good it makes me when I use it.” 

 

 Leo Burnett (u.å) 

 

3.1.1 Reklam ur en historisk synpunkt     

Enligt Godson (2013) tog det som härleder till den moderna marknadsföringen fart i 60-

talets USA. Författaren menar att de tidiga strategierna fick mycket kritik för att den 

karaktäriserades av den blomstrande kapitalismen. Kapitalismen och den trend i 

reklamvärlden som efterföljde menar Hultén (2014) var ett resultat av år av 

samhällsdepression och förtvivlan efter krigen, och som tidigare nämnt av Claesson 

(2010) så blev reklamen en värld konsumenten kunde drömma sig bort i, samt råda bot 

på sina problem genom att köpa produkterna som erbjöds.  

 

Hultén (2014) beskriver den ekonomiska utveckling som tog fart, fler hade nu möjlighet 

att öka sin livskvalité och levnadsstandard, det blev sedermera statussymbol att kunna 

investera i till ytan egentligen värdelösa produkter när befolkningen tidigare varit 

tvungen att ransonera sina tillgångar, och det som införskaffades var endast det absolut 

nödvändigaste. Det var också ett sätt att få liv i samhället igen efter de förödande 

efterföljderna från kriget (Hultén 2014). Vidare menar författaren att den 

massproduktion som ägde rum banade väg för distribution till större områden rent 

geografiskt vilket betydde att kommunikation och annonsering behövdes. 

Fortsättningsvis menar Godson (2013) att sättet vi annonserar och distribuerar till 

konsumenter har förändrats från den traditionella 4P-modellen som uppfördes under den 

här tiden. Författaren beskriver att konsumenter tidigare litade blint på de varumärken 

som blev presenterade för dem, tilliten och lojaliteten företag och konsumenter emellan 
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var starkare än idag, detta dels på att mängden existerande varumärken var mer skral. 

Vidare framgår det att konsumenter har blivit allt mer sofistikerade, vilket betyder att 

varumärken måste hitta nya sätt att ge en värdefrämjande upplevelse till kunden som 

matchar dennes livsstil.  

 

Godson (2013) fastslår att relationen mellan varumärke och kund är den viktigaste 

grundstenen i ett framgångsrikt försäljningsföretag. Hultén (2014) menar att den 

relationsbaserade marknadsföringen som uppkom gjorde att branschen kom ut ur den 

medelålderskris som det menades att den hade uppnått under tidigt 90-tal. Vidare 

beskriver Hultén (2014, 37) att branschen hade fastnat i tillvägagångssätt som saknade 

“det strategiska perspektivet ur såväl teoretiskt som praktiskt synvinkel” Han menar att 

den nya strategin och synsättet löste upp stagnationen.  

 

3.1.2 Definition av reklam       

Reklam är kommunikation som används i ett försäljningsrelaterat syfte för att fånga 

konsumentens intresse och uppmuntra till köp genom att informera, utbilda eller 

motivera. (Juska, 2018). Fortsättningsvis marknadsförs produkter för att skapa ett 

erbjudande till kunden för att främja ett värdeskapande (Baines et al. 2013).  Enligt 

statens medieråd (statensmediarad.se, 2017) finns det två typer av reklam vilka är den 

tydliga och den dolda. Med en reklam som har en tydlig avsändare menas att det är till 

exempel sådan annonsreklam som sänds genom de traditionella medierna, exempelvis 

på TV. I den digitala miljön menar de att en tydlig reklam kan vara pop up-ads. Det 

framgår att den generella formuleringen för tydlig reklam från en tydlig avsändare är 

visuellt åtskild från de övriga intryck vi som konsumenter ges på den plats där annonsen 

ges. Vidare framgår det att eftersom reklam har till syfte att sälja, så är tydlig reklam 

sådan som är lätt att identifiera från det övriga innehållet. Den dolda reklamen menar 

statens medieråd (statensmedieråd.se, 2017) blir allt mer nödvändig eftersom 

konsumenterna också blir mer medvetna om hur reklamen påverkar dem. De menar att 

en dold reklam är integrerad i de medier vi använder och är ett budskap som 

konsumenten inte kan skilja från mediets egentliga innehåll. Statens medieråd 

(statensmedieråd.se, 2017) menar att det idag ofta sker missförstånd gällande 

annonsarbeten, därför har nya regler skapats. Det är idag till exempel förbjudet att inte 

nämna att ett inlägg eller en video på sociala medier är sponsrat, eller att det är ett 

samarbete med ett företag. I traditionell reklam såsom för TV, menar de att 
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informationen om att program är sponsrat, måste synas före och efter ett program. Som 

tidigare nämnt av Hultén (2014) så blev partner-inriktad reklam allt större under 90-talet 

vilket även Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) fastslår. Tjänstemarknadsföring och PR 

är sätt att använda mänskliga resurser för att marknadsföra sig själv och för att ge 

kunden det högsta möjliga värdet (Godson 2013). Grönroos (2015) beskriver just 

tjänstemarknadsföring något som borde finnas både i tjänsteföretag och produktföretag 

eftersom just partnerskapet företag och kund emellan är en nyckel till ett framgångsrikt 

försäljningsföretag. 

 

3.1.3 Digital reklam     

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) menar att internet och det digitala mediet har varit 

fördelaktigt för business sedan den första hemsidan lanserades 1991. Vidare framgår det 

att internet är världens största marknad någonsin, då den innefattar över tre miljarder 

användare. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016, 11) definierar digital marknadsföring 

som “achieving marketing objectives through applying digital technologies and media” 

Författarna menar att i dagens digitala klimat är möjligheterna oändliga eftersom det 

finns så många olika plattformar som kan föra fram samma budskap, men på olika sätt. 

De beskriver också begreppet online company presence, det vill säga vikten av ett 

företags närvaro på digitala plattformar. Företagen måste hela tiden vistas på samma 

ställe som sina kunder (Chaffey och Ellis-Chadwick 2016). Vidare framgår det att med 

en digital marknadsföring använder företagen sig av strategin för multichannel 

marketing, det vill säga marknadsföring över flera kanaler, vilket de menar gå ut på att 

stödja kundens “resa” genom varumärket. Slutligen menar författarna att 

internetkanalerna inte bara fungerar som onlinebutiker idag, utan en kund kan sköta hela 

sin konsumentprocess online. Med detta menas att hela köpbeteendeprocessen äger rum 

på internet genom de digitala kanalerna. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) beskriver 

också värdet av word-of-mouth, vilket de menar är större än någonsin på grund av 

internets snabbhet och stora omfång av miljarder av användare världen över. 
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3.2 Varumärke och image     

 

”No fans, no brand!” 

Kapferer (2012, 11) 

 

Kapferer (2012) skriver att allt eftersom marknadsföringsstrategier använde sig av idéer 

från kognitiv psykologi, har sättet vi marknadsför våra produkter förändrats. Tidigare 

bestod också ett varumärke av endast en produkt. Förändringen tedde sig på så vis att 

varumärkesbyggandet tog form i att utgå från kundens värde, sedan att konstant upprepa 

detta värde i reklamkampanjer (Kapferer 2012). Författaren menar att idéen om ett 

varumärke utvecklades senare till en mer konceptuell företeelse, vilken i sin tur bidrog 

till kärnvärdet av produkterna. En produkt måste uttrycka de värderingar som 

varumärket står för (Kapferer 2012). Vidare menar han att varumärken är känslostyrda 

vilket ska resultera i lojala och engagerade kunder.  

 

Hultén (2014) beskriver också varumärket och dess image som ett företags kärna och 

identitet. Vidare beskrivs varumärkesidentiteten som ett symboliskt element som ska 

representera en specifik mening för konsumenter. Dessa egenskaper som varumärket 

kan besitta medverkar således till att en stark identitet byggs upp (Hultén 2014). Vidare 

framgår det att syftet med att bygga en stark varumärkesidentitet är för att starkare 

kunna framgå i konsumentens tankar. Detta fenomen i konsumentbeteende har det länge 

forskats i och den mest utmärkande forskningen menar Duff (2017) är teorier för den så 

kallade black box. Teorin grundar sig i att en konsuments black box agerar utifrån olika 

stimulin som denne exponeras av. Hur de olika stimulusen sedan mottages styrs av 

konsumentens situation och värderingar gällande ekonomi, politik, teknologi samt 

sociologiska faktorer (Duff 2017). Vidare framgår det att teorin fortsätter i köpbeteende 

och att de karaktäristiska dragen för detta innefattade bland andra attityder och 

motivationer. Detta är även något som Solomon et al. (2016) rör vid.  Författarna 

beskriver forskning som visar på att ett intensivt bildspråk i reklam kan utlösa känslor 

och reaktioner som konsumenten sedan applicerar på hur de uppfattar varumärket, vilket 

i sin tur pekar på en uppfattad attityd emot dess image. Vidare framgår det att 

konsumenter tenderar att föredra varumärken som genererar en positiv attityd, och då en 

stark sådan. Sammanfattningsvis menar Duff (2017) att en konsuments black box består 
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av sådana budskap, bilder och idéer som gjort speciellt intryck på denne, samt att en 

produktannonsering är framgångsrik om den lyckas stanna i kundens black box.  

 

Solomon et al. (2016) tar även upp det faktum att identifikation är en stor del i den 

affektivt styrda marknadsföringen. Författarna menar att en annons säljer mer om 

konsumenten kan identifiera sig med de budskap som presenteras. Identitetsfaktorer går 

till sin spets där konsumenten känner en likhet mellan sig och personen som presenteras 

i reklamen, och ett härmningsbeteende utlöses. Detta i sig utlöser således konsumentens 

köpimpuls, då denne vill efterlikna det budskap som hen kände positivt inför (Solomon 

et al. 2016). Hultén (2014) menar att användandet av känslor i utformningen av reklam 

absolut triggar en positiv attityd hos konsumenten gentemot varumärket.   

 

3.3 Bildens betydelse    

 

“I never read, I just look at pictures.” 

Andy Warhol (1968) 

 

Det som Warhol (1968) menar är det kända uttrycket om att en bild är värd mer än tusen 

ord. Eriksson och Göthlund (2004) menar att med en bild går det att berätta en historia. 

Vidare framgår det att bilden kan beskriva ett utseende, framföra information om en 

produkts funktion samt ha ett berättelsenarrativ. Cornell et al. (1985, 58) beskriver 

reklambildens retorik som något som ska fånga åskådaren genom att smycka bilden och 

färga bildens framställning. Vidare menar författarna att reklambilden används som ett 

språkverktyg där text är överflödigt, om “retoriken” bakom den stämmer. 

 

3.3.1 Bildtolkning    

Eriksson och Göthlund (2004) beskriver förhållandet mellan synen och hjärnan. Vi 

mottager otaliga uttryck dagligen, och vi ser mer än vad hjärnan bearbetar. Vidare 

menar författarna att det är informationen som hjärnan bearbetar, som vi sedan tolkar 

utifrån vårt eget perspektiv av det vi ser framför oss. Eriksson och Göthlund (2004) 

menar att den visuella kommunikationen är otroligt komplex och de skriver att ”bilden 

är öppen till sin karaktär”. Med detta menar författarna att en bild är mångsidig, precis 

som att man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord. Vidare framgår det att vi 

som åskådare även utgår från de tidigare föreställningar vi redan har om ett objekt, när 
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vi utläser bildinformation. Det ska också nämnas att sättet vi avläser bilder oftast är 

utifrån vår kulturella uppfattning vilken är att vi tittar från vänster till höger, precis som 

vid läsning av text (Eriksson och Göthlund 2004).  

 

Eriksson och Göthlund (2004) menar att ett vanligt narrativ i bilder för reklam och 

konst, och speciellt rörande den kvinnliga kroppen och hennes ansikte, är den manliga 

blicken. De menar att den manliga betraktaren kan anas, även om han inte är en del av 

bilden rent visuellt. Författarna beskriver att det i hela vägen från konsthistorien till 

dagens bildklimat så framställs kvinnan som ett objekt för just den manliga blicken, att 

det kvinnliga utseendet skapats för att framföra för vad författarna benämner som 

estetiskt värde. Vidare framgår det att även vid annonser för funktionella produkter, 

författarna tar upp exemplet med menstruationsskydd, visas inte kvinnans utseende upp 

alls. De menar att detta är ett återkommande tema, där kvinnans kropp och ansikte 

används just för det estetiska värdet men inte i ett “funktionellt” anseende. Vidare tas 

diskussioner om det skadliga idealet upp. Eriksson och Göthlund (2004) beskriver att 

kvinnans funktionella egenskaper försummas för det estetiska värdet, exempelvis den 

runda och mjuka kroppen som är nödvändig för kvinnokroppens biologiska uppgifter 

förskjuts för det hårda och smala idealet. Vidare framgår det att samma ideal även gäller 

för den manliga kroppen, dock att det sagda idealet skulle vara mer nåbart för honom.  

 

Eriksson och Göthlund (2004) beskriver vikten av betraktarens position, att det är den 

som avgör från vems vinkel åskådaren blir inbjuden att se bilden och ur vilket 

perspektiv. Författarna menar att man med blickens position, både betraktaren och den 

som betraktas, kan måla upp en situation. Som exempel så menar författarna att en 

person i en bild som blir porträtterad ovanifrån uttrycker makt, eftersom denne då ställs 

“över” betraktaren. Vidare menar Eriksson och Göthlund (2004) att i ett porträtt får 

ansiktet och blicken spegla hela personens identitet, i förlängning utgår de från uttrycket 

att ögonen speglar själen. Författarna menar också att genom det faktum att personen i 

bilden innefattar en blick, har de också en röst. Motsatsen menar de blir således att en 

person vars blick som inte är avbildad blir avhumaniserad. De menar också att även i 

situationer där personens blick är vänd från kameran, upplevs denne mer tillgänglig för 

betraktaren att betrakta “ostört.” Enligt författarna är det här ett sätt att avväpna den 

kvinnliga blicken i bilder. Om personen i bilden tittar in i kameran blir denne också ett 

subjekt och innehar en viss makt över betraktaren (Eriksson och Göthlund 2004).  
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Eriksson och Göthlund (2004) beskriver även den inbjudande blicken som något som är 

vanligt förekommande i reklambilder. De menar också att den förstärks genom 

utstuderade positioner som ofta signalerar underkastelse vilket också kan göra bilden 

sexuellt laddad då en objektifiering av kvinnan uppstår. Vidare menar författarna att 

självberöring är vanligt förekommande i sådana sammanhang. Eriksson och Göthlund 

(2004) beskriver att det också finns skillnader i hur män och kvinnors beröring ter sig i 

reklambilden. De beskriver fenomenet the feminine touch vilken kommer från att 

kvinnor porträtteras med en mjuk beröring, när männen vid beröring istället håller ett 

hårt grepp om något vilket de menar tyder på härskande och äganderätt. Vidare 

beskriver även författarna en uppsyn som de kallar the come one look, vilket de menar 

är ett efterföljande element av den manliga blicken där kvinnan är inbjudande men ändå 

upprätthåller en viss form av kontroll. 

 

Johnson (2008) beskriver att ord sällan är nödvändigt i annons-sammanhang eftersom 

bilden är så pass talande. Han menar att en utförlig information sällan visas i samband 

med en annonsbild. Vidare framgår det att mottagaren själv tolkar de symboler som 

denne blir exponerad av, och skapar en mening i budskapet presenterat i annonsen. 

Författaren menar att vi gått från en annonserings-kultur där verbal information är i 

fokus, till en mer bild-orienterad kultur där det som visas upp i samband med produkten 

inte är direkt relaterad till den. Vidare framgår att istället använder vi oss av koncept, 

idéer och egna tolkningar för visuella symboler. Eriksson och Göthlund (2004, 165) 

menar att människans utseende “kan ses som en yta för kulturella inskriptioner” och 

menar att detta resulterar i att våra kroppar blir vårt yttersta verktyg för kommunikation. 

Författarna beskriver att kroppen ges en iscensatt identitet. Slutligen menar de att 

dagens livsstilsreklam resulterar i att även små detaljer ger upphov till identitetsuttryck, 

vilket skapar ideal rörande allting i människans liv och att det blir allt svårare att 

undvika det växande antalet budskap som berättar för oss hur vi bör vara. Eriksson och 

Göthlund (2004) tar upp begreppet visuell kommunikation. Detta menar de utgår ifrån 

att ett objekt säger oss något om vår samtid, precis som personliga attribut gör såsom 

uttryck, poser och kläder, det vill säga den identitet någon skapar (Eriksson och 

Göthlund 2004). Detta menar de också är betydelsebärande i analysarbetet, vidare 

menar de också att bilden kan analyseras i mindre delar vilka är tecken och symboler.  
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Eriksson och Göthlund (2004) menar att en förändring skett i och med framfarten av de 

digitala medierna och hur bildspråket behandlas med dem. Vidare menar det är av vikt 

att kunna analysera dem tillsammans och förstå integrationen mellan dem. Bild, ljud, 

text och rörlig bild arbetar hela tiden tillsammans på till exempel sociala medier och 

andra online-kanaler. För reklam online menar författarna att ljudet samspelar med 

bilden vilket betyder att det inte går att bortser från de olika elementen som hör bilden 

till på detta sätt. Författarna nämner också att det som är säreget för just digitala medier 

är att åskådaren är medskapare för budskapet som framförs. 

 

3.3.2 Semiotik    

Enligt Eriksson och Göthlund (2004) är semiotik användandet av symboler och hur vi 

människor tolkar dem. Författarna menar att semiotik rör framställningen av 

symboliken och även brukandet av den.  Betydelsen av semiotik menar författarna utgår 

ifrån att det ges ut ett budskap till den som tar till sig bilden, och att budskapet sedan 

tolkar det, därför blir det objekt som tolkas något som ges möjlighet att kommunicera 

med. Solomon et al. (2016) menar att det är genom tolkningen av budskapets betydelse 

som vi i slutändan också kan förstå vad det är reklamen vill förmedla. Tolkningen sker 

då med hjälp av de associationer som vi redan har med de bilder som vi ser. Vidare 

framgår att det är symboliken bakom som influerar oss. Solomon et al. (2016) menar 

också att det är sällan som de bilder som används för att marknadsföra produkter sällan 

har någon egentlig, direkt anknytning till sagda produkter. Istället menar författarna att 

vi som åskådare och konsumenter tolkar det budskap som företaget vill förmedla med 

bilden, och får oss sedan att associera detta med varumärket och/eller produkten som 

säljs.  

 

Solomon et al. (2016) menar att semiotik är läran om överensstämmelsen mellan 

symboler och tecken, samt hur vi tolkar dessa på de grunder som de spelar tillsammans. 

Vidare menar författarna att just användandet av semiotik är ett viktigt verktyg för att 

förstå sina konsumenter, eftersom vi använder produkter för att uttrycka våra identiteter 

och vår önskade status. Vidare framgår det att produkter har något som författarna kallar 

inlärd mening. På så sätt menar de att just marknadsföring har kommit att bli en egen 

kultur med ett eget “konsumtionslexikon” där produkterna är uppslagsord med 

definitioner från kulturens egna betydelse.   
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Semiotik grundar sig i ett framfört meddelande, och meddelandet består av tre 

beståndsdelar (Solomon et al. 2016.  Dessa beståndsdelar menar författarna är objektet, 

symbol och tolkning. En annonsbild kan utläsas i olika nivåer, där man i den första 

nivån börjar läsa av den direkta bilden. Det första man då ser är objektet, objektet menar 

författarna är produkten som annonsen ska sälja till konsumenten. Symbolen är sedan 

den sinnesbild som i sin tur ska framföra det underliggande budskapet för produkten. 

Författarna framför ett exempel från en Marlboro-annons där en cowboy används som 

symbolen för att sälja deras cigaretter. Det framgår att tolkningen i detta fall är att den 

här tuffa mannen röker de här cigaretterna, alltså måste det vara ett coolt märke. 

(Solomon et al. 2016). I den andra tolkningsnivån görs en djupare tolkning av det 

budskap som framgått i den lägre nivån. Vi vet nu att den här produkten brukas av en 

person som anses vara tuff och cool, vilket i sin tur lockar till sig en publik som önskar 

vara likadana (Solomon et al. 2016). Vidare beskriver författarna att en cowboy också 

kan tolkas som en sorts idealbild för den amerikanska mannen med en fri livsstil, något 

som kan tänkas locka många. Detta leder således in på den tredje nivån, som författarna 

menar har en ideologisk utgångspunkt. Cowboyen symboliserar vilda västern, och vilda 

västern i sin tur symboliserar det fria, styrka, tuffhet och individualism (Solomon et al. 

2016). Budskapet som annonsen vill ge ut till sin publik blir alltså att du kan också vara 

den här personen med allt vad det innebär (Solomon et al. 2016).  

 

Solomon et al. (2016) menar också att det finns tre olika sorters symboler. En ikon är 

något som representerar ett varumärkes namn, till exempel Apples äpple som används i 

association till alla produkter. De andra två är index och tecken. När en produkt 

använder sig av en bild som symboliserar något med en egenskap som man vill 

associera med saga produkt, är detta en indexsymbol (Solomon et al. 2016). Ett exempel 

på tecken menar författarna är Mercedes-Benz stjärna som kommit att symbolisera tysk 

ingenjörskonst eftersom stjärnan länge associerats med den tyska bilen och dess 

varumärke. Sammanfattningsvis så är användandet av symboler och tolkningen av dem 

i marknadsföringen kraftfullt och effektivt. Vidare framgår det att objekt som anses 

symbolisera framgång, såsom dyra bilar och smycken, kan användas för att få produkter 

att upplevas som sofistikerade ge ett intryck av ett liv i överflöd, något som i sin tur 

uppfattas som väldigt positivt. 
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Solomon et al. (2016) presenterar också symbolisk konsumtion. Med detta begrepp 

menas mer själva aktiviteten i att konsumera en produkt, och vad det symboliserar, än 

själva produktens symbolik i sig. Hit hör bland annat trender och femininitet. Index-

symboliken kommer fram i de attribut som en produkt förmedlar för den som köper den. 

Dessa attribut säger således något om konsumenten, till exempel att hen är trendig 

genom att köpa den här produkten (Solomon et al. 2016). I förlängning har detta 

kommit att betyda att vi som konsumenter nu skapar vårt eget budskap, vi 

kommunicerar vilka vi är genom de produkter vi väljer att köpa (Solomon et al. 2016). 

Vidare menar också författarna att vi kommit till den punkt där vissa symboler numera 

är artificiella, och fått en egen mening. Relationen mellan symboliken och verkligheten 

blir allt svårare att urskilja.  

 

Cornell et al. (1985) menar att den upplevda associationen är individuell men att vi har 

ett gemensamt förhållningssätt till vad vi upplever som likhet och närhet rörande det 

bestämda verklighetsförhållandet. De menar att detta är anledningen till att det i 

reklamen rekonstrueras positiva värden, eftersom konsumenterna associerar det med 

verkligheten även om de egentligen är medvetna om att det är en uppmålad idealbild 

som inte är verklig. Författarna menar att det återfinns två grundbegrepp gällande 

bildtolkning av reklam vilka är metaforisk och metonymisk. Det metaforiska 

förhållandet mellan objekt och positivt värde menar de utspelas på så sätt att en produkt 

ska få konsumenten att associera den med något som hen mår bra av. Författarna tar upp 

ett exempel för en flaska schampo i anknytning till en skön naturbild. De menar då att 

bilden betyder att produkten har liknande egenskaper som naturen på bilden, till 

exempel goda dofter och organiskt innehåll, vilket kan inge en positiv känsla hos 

konsumenten som därför vill köpa flaskan. Det metonymiska fenomenet i en reklambild 

menar Cornell et al. (1984) utgår ifrån en produkt som ger narrativ till en miljö och/eller 

en situation i bilden. Produkten blir således huvudrollen i historien som målas upp. 

Författarna ger ett exempel på en bild där Coca Cola figurerar i förgrunden i en bild där 

en grupp personer är på utflykt, skrattar och har roligt. Detta menar författarna avläses 

som att den här situationen blir såhär bra på grund av produkten som är i bildens fokus. 
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3.4 Könsstereotyper i reklam    

 

“A man’s face is his autobiography. A woman’s face is her work of fiction.” 

 

Oscar Wilde (u.å) 

 

Enligt uppslagsverket NE (ne.se 2018) är en stereotyp en förenklad och oprövad om 

korrekt, framställning av en person som tillhör en viss grupp människor. Exempel på 

olika grupper menar NE (ne.se 2018) kan vara tillhörigheter gällande nationer, ras, 

religion och kön. Vidare menar uppslagsverket NE (ne.se 2018) att en stereotyp bidrar 

till uppfattningen av en person som sällan stämmer, vilket också kan bidra till att sagda 

persons identitet blir kränkt. Detta också eftersom en stereotyp säger hur någon “bör” 

vara (ne.se 2018). Hofstede et al. (2002, se Barker 1999) menar att en stereotyp är en 

förminskad bild av en persons verkliga, fulla potential, en bild som även lämnar en 

negativ eftersmak. De karaktärsdrag som en stereotyp betonar, påvisar således 

skillnaderna av den från det normativa. Detta i sin tur betyder enligt Hofstede et al. 

(2002) att könsstereotyper baseras på tolkningen av att, samt svarar på varför, kvinnor 

och män är olika.  

 

Mayne (2000) menar att anledningen till varför stereotyper används i reklam är av den 

enkla anledningen att vår bild av samhället styrs av dem. Författaren menar att reklamen 

speglar samhället. Som tidigare nämnt visar stereotyper oss vad som borde vara, en 

kultur och dess värden översätts till ideal som bör följas. Allt annat är normbrytande och 

anses inte lika värdefullt som den eftersträvade idealbilden. Mayne (2000) menar att en 

lyckad marknadsföringskampanj beror på hur väl de kulturella värdena efterföljs och 

visas upp. Detta menar författaren är på grund av tanken om stereotyper som utgår från 

antaganden om personer av en viss kultur beter sig på ett visst sätt, och det är detta ett 

marknadssegment grundar sig på. Vidare framgår det att detta skulle göra att en 

målgrupp har lättare att ta till sig information som en kampanj ger om denna grupp 

känner igen sig i kulturen som målas upp.  

 

Kolman och Verćić (2012) menar att flertalet studier för genus och stereotyper resulterat 

i det faktum att när män porträtteras som personer med positiva egenskaper, porträtteras 

kvinnorna som passiva varelser och sexobjekt. Här föreligger således den största och 
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mest vitala skillnaden mellan de olika genus som framträder i reklam. Vidare framgår 

det att detta också gör att detta är de könsstereotyper vi upplever skildrar de olika 

könen.  

 

Det skulle kunna gå att påvisa för två olika läror om huruvida reklam påverkar 

samhället eller om strukturer i samhället påverkar reklamen.  Khairullah och Khairullah 

(2009) menar att sättet som könsstereotyper företer sig i reklamen påverkar vårt 

tankemönster mer än vad vi tror. Kolman och Verćić (2012) påpekar istället att det är 

vida känt genom flera experter inom marknadsföringsstrategi att reklamens budskap 

gällande mänskliga relationer och hur vi beter oss bara är en återspegling av vad som 

redan förekommer i samhället, dock så går det inte att frångå överanvändandet av 

könsstereotyper samt att stereotyper överlag kan tänkas vara skadliga.  Åkestam 

intervjuas i tidningen Resumé (Färlin 2018) och blir frågad om vad vi är “rädda för” när 

det kommer till normbrytande reklam. Färlin (Resumé.se 2018) menar att enligt 

Åkestams studie mår vi som bäst när reklamen visar livet så som vi upplever det, alltså 

en bild med ett budskap som uppvisar stereotypa drag. Däremot menar Åkestam att en 

normbrytande reklam inte väcker anstöt, utan enbart ignoreras. Vidare så framhåller hon 

det faktum att konsumenter kan känna mer social samhörighet när de exponeras för 

budskap som inte är styrda av stereotyper. Dessutom menar hon att det också 

frambringar en mer positiv bild för företaget. 

 

Åkestam skriver också i Metro.se (2016) att i försäljningssyfte är användandet av 

stereotyper inget främjande, hon menar att en stereotyp-fri bild säljer bäst. Hon menar 

att det är den typen av reklam som gemene man känner igen sig, och att den uppkallar 

på uppmärksamhet. Slutligen menar hon att företagen drar en fördel av att inte 

porträttera den “vita, smala, rika” bilden av människor eftersom den är så pass 

överanvänd att publiken inte längre ser den, även om det är bilden de flesta är mest 

bekväm med på grund av att vi är vana vid den. I en tidigare krönika beskriver Åkestam 

(Metro.se 2016) fenomenet om varför utvecklingen av reklambilden inte går fortare 

framåt. Hon menar att många har fastnat i uttrycket “sex säljer” och inte vågar bryta loss 

från idén och testa nya idéer.  

 

 

 



  
 

38 

 

3.5 Kvinnan i reklamen   

 

“I hope she’ll be a fool, that’s the best thing a girl can be in this world,  

a beautiful little fool.” 

F. Scott Fitzgerald (1925) 

 

 

Statens medieråd (statensmedierad.se 2018) beskriver problemet med att 

kvinnorepresentationen är tunn och ibland saknas helt, och när den inte saknas är den 

felaktig. De menar att problemet blir att det kvinnliga perspektivet “kommer i 

skymundan” och att det går att bekräfta en maktstruktur med analys av representationen 

i reklamen, vilken ter sig på sådant vis att kvinnan är underordnad mannen. Vidare har 

statens medieråd (statensmedierad.se 2018) tagit fram en så kallad “checklista för 

medieanvändare för könsstereotyper” vilken grundar sig i de tre frågorna vem, var och 

hur? Listan är utformad i syfte för medieanvändare när de utformar nytt innehåll som ett 

hjälpmedel till att inte fastna i stereotypa mönster (statensmediebyrå.se 2018). Vidare 

ges frågor på vilken roll som personen i fråga presenterar, är hen privat- eller 

yrkesperson, relationsexpert eller idrottsstjärna?, et cetera, under rubriken Vem. Under 

Var vill de beskriva i vilken miljö personen befinner sig i, till exempel i hemmet eller på 

gymmet. Sedan presenterar de den tredje kategorin, Hur, där man vill fråga sig just hur 

personen framställs; aktiv eller passiv.  

 

Lindner (2004) skriver att de stereotypa rollerna som används kommer från synen på 

kvinnans roll i samhället. Lidner (2004) diskuterar denna negativt laddade blick som 

den moderna kvinnan fortfarande ständigt har på sig, samt de föreställningar hur hon 

borde bete sig fortfarande finns och att detta inte minst syns i hur hon porträtteras i 

reklamen. Chu et al (2016) diskuterar att historiskt sett så har kvinnor alltid framställts 

som mjuka, empatiska och omhändertagande. Vidare menar de att narrativet för reklam 

riktat mot kvinnan utgår från att produkten i fråga ska göra hennes liv lättare och mer 

hanterbart. Chu et al (2016) beskriver vidare fenomenet med representationen av 

kvinnan i reklamen. Precis som tidigare nämnt så är det i huvudsak kvinnan som står för 

inköpen i hushållet. Trots detta är de presenterade mer som objekt i den generella 

reklamen, förutom produkter i hälso - och skönhetsbranschen. I de större 
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reklamfilmerna och annonserna menar författarna att kvinnan inte är den huvudsakliga 

karaktären, även om hon gärna används för att fånga tittarens intresse. Lindner (2004) 

menar dock att det har skett några små förändringar i bildspråket när det kommer till 

kvinnor i tidningsannonser. Däremot beskriver hon att den könsstereotypiska 

kvinnorollen är mer eller mindre oförändrad. Författaren menar att denna trend är 

förvånande då det har, som tidigare nämnt, skett förändringar i kvinnans verkliga liv. 

Lindner (2004) påpekar således också att den sociala makt som kvinnan tillslut lyckats 

erhålla, blir motarbetad genom den berövning av makt som kvinnan fortfarande erfarar i 

hur hon framställs visuellt i reklam.  

 

Solomon et al. (2016) menar att det inte är ovanligt att i reklam spela på kvinnans 

osäkerhet på hennes eget utseende. Vidare framgår det att konsumentens självbild blivit 

allt mer förvrängd, mycket på grund av hur ett accepterat utseende framställs i reklam. 

Detta betyder att det bildas ett gap mellan verkligheten vilket kan fyllas genom att 

konsumera produkter för att uppnå det önskade resultatet (Solomon et al. 2016). Som 

tidigare nämnt kan bilder och budskap i reklam skapa en drömvärld för oss, som blir 

nåbar endast genom att konsumera de produkter som annonsen föreslår (Claesson 

2010). Vidare menar han att gamla studier visar på att det är nödvändigt att använda det 

kvinnliga utseendet. Detta eftersom hon skulle tilltala både män och kvinnor, om än på 

olika grunder. Claesson (2010, 177) benämner det som “de visste också att den unga 

kvinnan fortfarande fungerade som ett köpstimulerande blickfång.” Författaren menar 

att “de gamla könsargumenten” används på grund av att kvinnan ofta styr valen vid en 

familjs konsumtion. Därför skulle inte en bild av en maktlös kvinna fungera för att föra 

fram budskapet som skulle generera försäljning hos kvinnor (Claesson 2010).  

 

Solomon et al (2016) menar att det finns en lång historia av kvinnor som plågat sig 

själva för att uppnå de ideal som presenteras i media. Även om tillvägagångssätten 

skiljer sig i olika kulturer så ser det likadant ut världen över. De menar att alla 

samhällen har en bestämd bild över hur kvinnan ska agera och se ut. Däremot menar 

författarna att det inte enbart är media och reklamens ohälsosamma ideal som påverkar 

oss, utan det är vi själva som applicerar idealen på bilderna i reklamen. Solomon et al. 

(2016) tar upp exempel på historiens olika ideal, under 1800-talets början ville kvinnor 

se små och nätta ut, till den grad att de såg ut att vara sjuka.  
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Dock så går det med dagens medel att sprida idealen snabbare. Författarna menar att 

reklamen har gjort att idealen idag får större spridningskraft, speciellt med internet och 

sociala medier som plattformar. Det kan upplevas som något paradoxalt att 

konsumenterna vill se starka kvinnor i reklamen, ändå finns det oskrivna regler för hur 

hon ska se ut (Solomon et al. 2016). Författarna menar att det sker en förändring, 

speciellt hos varumärken som har kvinnlig målgrupp. De menar att märket Dove är bra 

exempel för att illustrera förändringen. Deras Real Beauty-kampanj gick ut på att visa 

upp kvinnor så som konsumenten upplever sig själv. Solomon et al. (2016) menar att på 

detta sättet skulle produktens användning och resultat upplevas som mer realistiskt, 

eftersom det utseendet som kvinnan i reklamen uppvisade också känns mer realistiskt. 

Åkestam nämner också som tidigare beskrivits i intervjun med Resumé.se (Färlin 2018) 

att en på detta sätt normbrytande reklam ofta genererar positiva reaktioner istället för 

negativa, såsom företag är rädda för. Vidare menar hon att rädslan inte är befogad 

eftersom reaktionerna går från väldigt positiva från den satta målgruppen till ingen 

reaktion alls från de odefinierade massorna.  

 

Kolman & Verćić  (2012) menar som tidigare nämnt, att det föreligger en skillnad i hur 

män och kvinnor stereotypiskt sett porträtteras i reklam. Kvinnorna är sällan de 

arbetande personerna, och författarna menar att även om de förekommer i 

arbetsplatsmiljöer så figurerar de som anställda och underordnade, inte någon som är 

högre uppsatt i ett företag. Denna position erhåller istället den professionella mannen, 

som också beskrivs som en expert i området han verkar. Vidare beskriver författarna 

platsbunden reklam där kvinnan allt som oftast vistas i hemmet med familj och 

hushållssysslor, en plats som män aldrig figurerat i reklamsammanhang. Edström et al. 

(2010) beskriver att män och kvinnor representeras olika i alla mediaflöden. De menar 

att i nyhetsflöden anlitas män som expertråd och för uttalanden inom politik, idrott och 

ekonomi. Detta i kontrast till kvinnorna som istället används för att beskriva personliga 

erfarenheter. Vidare beskriver författarna att kvinnan ofta representeras i sådan miljö 

som hör familjen till, att de har egenskapen att vara någons fru eller mor, när männen 

sällan porträtteras som något annan än som en egen individ, det vill säga “huvudrollen”. 

Edström et al. (2010) menar också att kvinnan porträtteras efter sin ålder, när det för 

mannen inte är relevant, utan istället presenteras utifrån sin yrkestitel. Författarna menar 

att detta resulterar i att kvinnans värde ligger i utseende, och därmed hennes utseende 

utifrån någon annans perspektiv än hennes eget. Mannens värde ligger således i hans 



  
 

41 

befattning och professionalitet. Edström et al. (2010) beskriver också att 

representationen av kvinnor ter sig i det som ska ses som lätt och “skojigt”, när männen 

visar upp drag såsom styrka och mod, samt aktiva, där kvinnor skildras som passiva 

individer.  

 

3.6 Konceptuell referensram   

Den konceptuella referensramen ska ge en övergripande bild för hur teorin har använts 

och vad den har för relevans i analysarbetet. För att kunna göra en genomgående analys 

av marknaden och varför reklamen ser ut som den gör så har jag valt att inkludera ett 

inledande kapitel över vad reklam är, hur den kan se ut och historien bakom. För att 

kunna få en fördjupning i just varumärkets användning av reklam och vikten av ett 

varumärkes image, valde jag att studera för vad som skrivits om detta. Dessa två 

områden är stödjande information i mitt forskningsarbete. Eftersom min studie rör hur 

bilden av kvinnan i reklamen ser ut, valde jag att även inkludera ett avsnitt om hur en 

bildanalys kan utföras, samt vikten av semiotik vid bildanalys av annonsbilder och vad 

grunderna för bildtolkning innebär. Dessa delkapitel kommer således tillämpas på 

bildanalysen då den kräver en stark teoretisk grund för att hållas reliabel och inge 

validitet. För att kunna argumentera för egna teser kräver analysprocessen förankring i 

tidigare forskning och för tidigare argument.  Könsstereotyper i reklam är därför direkt 

relevant för uppsatsen och referensramen mynnar slutligen ut i ”kvinnan i reklam” som 

också är teorikapitlets sista rubrik.  

 

Det har varit mer besvärligt att få fram relevant information från de två sistnämnda 

ämnena. Istället har jag varit i behov av att vända mig till andra vetenskapliga artiklar 

samt tidningsintervjuer med relevanta forskare. Detta gör dock att jag lyckats få fram 

nyare forskning vilket i slutändan kan ses som en mer relevant grund för den teoretiska 

referensram, i de ämnen som är direkt av vikt för min studie. De ämnen som är 

stödjande såsom varumärkesimage, bildens betydelse och reklam grundar sig dock i 

sådana källor som är väletablerade vilket ger en reliabel tillsättning på den här 

uppsatsen.   
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Figur 1: Konceptuell referensram (egen) 
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4 Empiriskt resultat och analys    

I följande kapitel kommer en teoretisk analys och diskussion av den insamlade och 

sammanställda empirin att göras utifrån de forskningsfrågor som styr studien. Kapitlet 

inleds med analys av intervjustudien med stöd av litteraturen, sedan efterföljer en 

bildanalys av tio annonsbilder. Bildanalysen utförs utefter bildtolkning och semiotik 

utifrån litteraturen som presenterades i föregående kapitel.  Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av analysresultatet genom diskussion som också stöds av litteraturen. 

 

4.1 Intervjustudie    

Respondenterna för intervjustudien är följande: Jeanette Lindström, VD för 

Lindmarkmedia, Lotta Bergkrantz, projektledare på Levelseven och Ann-Louise 

Sjöström, grundare för SocialMatch. Respondenterna och företagen beskrivs mer 

utförligt i kapitlet för metod och urval. 

 

4.1.1 Branschens förändring genom sociala medier    

Det råder ingen tvekan om att bilden är av största vikt vid reklamkampanjer, även om 

annonstexten ibland kan vara likvärdig, då alla tre respondenter intygar detta. Enligt 

litteraturen är ord sällan nödvändigt eftersom vi rör oss bort mot det verbala 

informationssamhället och har gått in i en mer bild-orienterad kultur (Johnson 2008). 

Lindström (Lindmarkmedia) menar att en annons kan ses i tre nivåer, där bild och video 

är två av de delarna och text den tredje. Vidare menar hon att mätmässigt är det just 

video som får flest klick i deras kampanjer. Lindström (Lindmarkmedia) beskriver 

också att trender i marknadsföring, precis som i alla branscher, är fluktuerande. Både 

Solomon et al. (2016) och Johnson (2008) trycker på den trend som visar att produkter 

inte längre behöver visas upp i samband med dess funktion, reklamen har blivit mer 

konceptuell. Lindström (Lindmarkmedia) beskriver även olika trender som infunnit sig i 

reklamen de senaste åren, exempelvis så var det tidigare modernt med svartvita motiv i 

annonser, idag menar hon att det är modernt att fronta sin egen personal som 

tjänsteföretag. Bergkrantz (Levelseven) menar att vikten av bilden ökar om den är 

genomtänkt och stark, vilket också går i linje med vad litteraturen säger om den bild-

orienterade trenden. Vidare menar Bergkrantz (Levelseven) att det också bland är det 

viktigaste för ett varumärkes image. Sjöström (SocialMatch) säger att bilden ska stå i 
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fokus även om text används runt om den, eftersom bilden ska vara den utlösande 

faktorn, det är den som triggar publiken.   

 

Bergkrantz (Levelseven) beskriver fenomenet med bildens förändring genom 

internetkanalerna. Hon menar att med print hade företagen bara en chans att nå ut och 

väcka uppmärksamhet. En viral bild kan ändras i realtid om behov finns, hon menar 

också att responsen ges direkt och precis som Lindström (Lindmarkmedia) nämnde blir 

den då också mer mätbar. Eriksson och Göthlund (2004) beskriver som tidigare nämnt 

den digitala bildens möjligheter, där ibland hur ljud samspelar vilket gör att rörlig bild 

är ett av de starkaste verktygen gällande digital marknadsföring. Detta är något som 

Lindström (Lindmarkmedia) även talar om då detta är ett arbetssätt hennes företag 

använder sig mycket av.  

 

Vidare går det att utläsa i litteraturen att integrationen med publiken, det vill säga 

konsumenterna, är en stor del av den digitala marknadsföringen och således den digitala 

bilden (Eriksson och Göthlund 2004; Chaffey och Ellis-Chadwick 2016). Att 

konsumenterna blir medskapare till det innehåll som reklamen framför på 

internetkanalerna är något som Sjöström (SocialMatch) håller med om. Hon menar att 

det blir alltmer viktigt att innehållet konsumenterna erhåller idag är personligt, och att 

detta är något som vuxit fram genom influencer-trenden. Vidare menar Sjöström 

(SocialMatch) att konsumenter idag, åtminstone på den digitala plattformen, behöver 

ärliga budskap för att bli triggade till köp, och detta är lättare att erhålla från influencers 

än en anonym annons i en tidning. Det kan således tänkas att den rörliga bilden och vad 

den för med sig motsäger litteraturen i det faktum att vi rör oss bort mot den verbala 

kommunikationen. Den personliga aspekten i marknadsföring genom digitala medier, 

med influencer och rörlig bild som är av vikt för en lyckad kampanj kräver även verbal 

kommunikation. Detta eftersom det är personen på skärmen som rekommenderar 

produkter till sina följare. Det kan däremot även argumenteras om att det är själva 

bilden av personen tillsammans med produkten och inte vad hen egentligen säger om 

den som i slutändan triggar till köp, konsumenten har ändå blivit exponerad för 

produkten och den kan bli en del av dennes black box (Duff 2017). Solomon et al. 

(2016) menar att det är det intensiva bildspråket runt en produkt som triggar 

konsumentens stimulin, och som således gör att denne minns en produkt. Det skulle 

kunna ses som ett bevis på det som litteraturen, och även respondenterna i viss 
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utsträckning säger, att bildens budskap är starkare än vad den verbala kommunikationen 

säger. Däremot menar också Solomon et al. (2016) att konsumenter tenderar att föredra 

varumärken som genererar en positiv känsla, så i viss mån kan ändå den orden kring en 

produkt ändå spela roll. 

 

Sjöström (SocialMatch) beskriver att vikten av att annonsörerna lyckas bryta sig igenom 

mediabruset. Enligt henne måste företagen komma med något speciellt, och som 

tidigare nämnt, något ärligt. Detta för att kunna bygga ett långvarigt förhållande företag 

och kund emellan. Bergkrantz (Levelseven) menar att kvalitén i annonsen kan bli 

bristande, eftersom det är relativt enkelt att byta ut och ändra om företaget inte får den 

respons som de önskar. Bergkrantz (Levelseven) diskuterar också det faktum att det 

behövs ett annat tänk kring annonsskapande idag, just på grund av att fler kommer se 

annonsen, och oftare. Dessutom går en kampanj ofta i fler olika medier, och då måste 

bildspråket anpassas, menar hon. Så som Solomon et al. (2016) skriver i litteraturen så 

är det en nödvändighet att budskapet för en annons är sådan att konsumenten kan 

identifiera sig med det. Fortsättningsvis så beskrivs också vikten av att konsumenten 

kan känna igen sig i personen som presenteras i reklambilden.  

 

Enligt Solomon et al. (2016) så triggas köpimpulsen när åskådaren känner positivt inför 

det som visas upp. Sjöström (SocialMatch) ser en trend av något hon kallar 

dumskrollande, menande att vi idag använder mobil eller läsplatta utan något egentligt 

mål. Hon tror dock att detta är en trend som kommer stagnera, att vi som konsumenter 

blir mer och mer medvetna om materialet på internet som vi tar till oss. Detta menar hon 

även betyder att vi kommer göra mer aktiva väl gällande vilka annonser vi klickar på. 

Lindström (Lindmarkmedia) vill mena att det inte är själva budskapet eller innehållet i 

sig som blir viktigt, utan vilken typ av kanal som används och hur informationen sänds 

ut. Bergkrantz (Levelseven) har uppmärksammat att det är just kanalerna som företag är 

osäkra på, eftersom det är få som faktiskt vet var deras målgrupp befinner sig idag. 

Däremot menar hon också att det går att se skillnad på idag och bara några månader 

sedan, när det gäller vad företag vågar satsa på.  

 

Lindström (Lindmarkmedia), Sjöström (SocialMatch) och Bergkrantz (Levelseven) har 

liknande teorier angående samarbetet i marknadsföring med yngre personer som är 

aktiva inom sociala medier har gjort att klimatet idag är mer öppet. Lindström 
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(Lindmarkmedia) menar att gränser har suddats ut gällande stereotypa formationer i 

annonsarbeten. Bergkrantz (Levelseven) säger att kommunikationen idag sker på 

mottagarens villkor vilket är positivt i syftet att förändra det stereotypa synsättet. 

Anledningen är just det digitala mediet och att det utmanar branschen att våga vara 

relevanta och intressanta. Vidare menar hon att det inifrån- och ut-perspektivet som 

tidigare funnits nu sätts på sin spets när medieflödet är så pass annorlunda. Något som 

hon finner intressant är det faktum att konsumenter ofta är öppna till reklam i sina 

flöden på till exempel Instagram, även om de har så kallad adblock (verktyg som 

blockar av annonser i webbläsaren) på andra sidor. Detta säger hon beror på att de 

influencers som mottagarna följer idag står dem så pass nära att de accepterar de 

budskap som framförs.  

 

Det finns inga som blockar saker från sina influencers.  

[...] Man har fått en helt annan marknad.  

Lotta Bergkrantz 2018 

 

Även om det som Sjöström (SocialMatch) menar, pågår ett generationsskifte i 

branschen på grund av de nya tankesätten som de digitala kanalerna för med sig, ter sig 

marknadsföringen på samma sätt som Kapferer (2012) och litteraturen presenterar. Ett 

upprepande bildspråk och exponering av produkter är fortfarande ett förhållningssätt 

som företag verkar arbeta med, om än via nya medier. Däremot menar ändå Sjöström 

(SocialMatch) att den yngre publiken är mer kräsna och förväntar sig ärlighet av 

företagen vilket kan ses som att vi går mot ett nytt sätt att exponera produkter. Det kan 

tänkas kräva mer precision än tidigare. Något som också tidigare diskuteras, gällande 

huruvida annonser är utbytbara och lätta att ändra på när de väl är publicerade såsom 

Bergkrantz (Levelseven) förklarade. Sjöström (SocialMatch) motsäger Bergkrantz 

(Levelseven) i frågan om kvalitén, Sjöström (SocialMatch) menar att det råder mer 

fokus nu än tidigare eftersom mottagarna blir allt mer kräsna och kräver tydliga 

annonser vilket även statens mediaråd (statensmediaråd.se 2017) beskriver. Det går i 

linje med att konsumenter idag är mer sofistikerade gällande reklam och dess faktiska 

budskap. 
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4.1.2 Kvinnans framställning i reklam    

Lindström (Lindmarkmedia) menar att den största trenden hon sett gällande 

framställning av personer i reklam är att företag använder sig av den egna personalen 

vid annonseringen vilket enligt henne tyder på en önskan om utveckling och att många 

företag vågar prova nya saker. Detta säger oss att företagens rekrytering i sig blir viktig. 

Bergkrantz (Levelseven) menar att kommunikationen, det vill säga reklamen, speglar 

det som händer i samhället vilket hon i förlängning menar tyder på hur rekryteringen ser 

ut i företagen. Detta styrks även i litteraturen av Mayne (2000) och Kolman och Verćić 

(2012). Åkestam (Resumé.se 2018) pekar på det faktum att vi mår som bäst när 

reklamen visar upp livet på det sätt som vi upplever det, som tidigare diskuterats är 

budskapet det som innehåller stereotyper. Enligt litteraturen och uppslagsverket NE 

(ne.se 2018) är stereotyp en negativ benämning och även en osann sådan eftersom 

stereotyper grundar sig på generella och falska antaganden om en person (Hofstede et 

al. 2002). Bergkrantz (Levelseven) tycker sig se en förändring i hur stereotyper används 

i reklamen. Även om hon också trycker på det faktum att vid utläggning av 100 olika 

kampanjer bredvid varandra, så “ser det inte så roligt ut”, menande att de överlag ser 

likadana ut då de använder sig av samma sorts personer samt samma kompositioner. 

Den förändring som Bergkrantz (Levelseven) dock sett är att företag går åt ett håll där 

de inkluderar fler olika etniciteter i sina bilder.  

 

Lindström (Lindmarkmedia) anser att i reklam för produkter och tjänster som är typiskt 

kvinnliga är det endast kvinnor som figurerar i bilderna för dessa. Enligt Chu et al. 

(2016) är det också i den typen av reklam de bilder där kvinnan framställs som subjekt 

snarare än objekt. Däremot menar Eriksson och Göthlund (2004) att kvinnans utseende 

används för att det är estetiskt tilltalande, och som person har hon inget funktionellt 

värde i reklamen. I skönhetsreklamen kan det dock tänkas att kvinnans ansikte används 

för att visa upp produkterna för att konsumentgruppen är kvinnodominerad, precis som 

Lindström (Lindmarkmedia) säger. Chus et al. (2016) fortsatta tes är att kvinnan även 

figurerar i andra typer av reklam men är då inte den huvudsakliga karaktären, utan 

används snarare för att fånga åskådarens intresse. Detta vilket också går i linje med 

Eriksson och Göthlunds (2004) åsikt att kvinnans estetiska värde föregår den personliga 

och funktionella. Lindström (Lindmarkmedia) menar dock att kutymen för reklam för 

“till exempel revision” inte är synonym med män, åtminstone inte uteslutande. Något 

som hon dock är övertygad om är att det inte skulle förekomma män i reklam för vad 
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som anses stereotypiskt kvinnliga produkter såsom ögonfransförlängning eller smink 

och tror att detta beror på ett “gammalmodigt” tänk för våra satta könsstereotyper. 

Vidare menar Lindström (Lindmarkmedia) att även om företag är måna om att blanda 

åldrar och kön för person-representationen i sin annonsering, så är de aspekter mest 

förknippade med reklamens kvinnoroll kläder och smink. 

 

Solomon et al. (2016) nämner att reklamen gärna anspelar på kvinnans osäkerhet 

gällande sin framtoning och framför allt sitt utseende vilket resulterat i att 

konsumentens självbild blivit allt mer förvrängd. Lindström (Lindmarkmedia) ser att det 

skulle uppstå svårigheter för ett litet, lokalt företag att ta sig an något som presenterar 

stora frågor. Detta är istället något hon ser är mer möjligt för större företag som kan få 

hjälp av större byråer med att framföra ett sådant budskap. Bergkrantz (Levelseven) 

anser att arbetet med att bryta skadliga stereotyper är svårt eftersom det riskerar att bli 

en plattityd i sig, vilket blir önskvärt att undvika om man vill skapa en bredare 

representation som upplevs ärlig. Vidare förklarar Bergkrantz (Levelseven) att hon 

anser det av vikt att inte “klistra på” en normbrytande idé på en kampanj eftersom 

risken finns att varumärket inte kan upprätthålla den bilden hela vägen. Som exempel 

tar hon etnicitet och genderfrågor. På frågan om vilka sorts företag det är som har makt 

att förändra sättet vi ser på oss själva svarar Bergkrantz (Levelseven) Åhléns, och H&M 

och IKEA i sina bästa stunder. Detta eftersom de är företag som porträtterar vardagen, 

och använder samhällsbilden. Vidare menar hon att det inte är något hinder för de små 

företagen att försöka starta på de premisserna, men att det sällan syns eftersom de inte 

har lika mycket medieutrymme.  

 

Sjöström (SocialMatch) beskriver sin erfarenhet i hur kvinnan framställs i media och 

reklam. Hon vill mena att det tidigare var vanligt att företagen kontaktade byråerna med 

en färdig skiss på en kampanj, samt en färdig idé om vilken sorts person de ville skulle 

fronta den. Vidare framgår att med arbetet med influencers blir det istället tvärtom. 

Sjöström (SocialMatch) säger att idag skapar influencers eget material med egna bilder 

och budskap, vilket ofta ger en mer ärlig bild som konsumenter har lättare att ta till sig, 

än om budskapet tydligt kommer direkt från ett företag. Vidare framgår det att den här 

rådande trenden är en del av förändringen hur personer och framför allt kvinnan 

framställs i reklam, eftersom dessa personer själv skapar materialet för kampanjen. 

Detta menar hon gynnar bilden av kvinnan i reklam eftersom de flesta influencers är 
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kvinnor. Hon menar att anledningen till detta antagligen kommer från den 

kvinnodominerade bloggvärlden som hade sin stora framfart några år innan sociala 

medier började användas. 

 

Sjöström (SocialMatch) trycker också på det faktum att en rakt igenom stereotyp inte är 

något positivt för en kampanj, utan det krävs någon form av ytterlighet för att bilden ska 

bli intressant även om det bör finnas element av igenkännande. Hon tror också det blir 

extra viktigt idag när konsumenter blir exponerade av så mycket olika budskap 

dagligen. Detta stämmer överens med Åkestams (2016) tes om att en stereotyp-fri bild 

säljer bäst. Vidare framgår det att företag inte behöver vara rädda för att producera 

normbrytande annonser för att bättre kunna representera dagens samhällsbild. Åkestam 

(2018) menar att den normbrytande reklamen sällan väcker så stor anstöt av de 

konsumenter som inte delar det moderna samhällets “ytterligheter”, utan den blir istället 

ignorerad av denna grupp, som antagligen inte förväntades vara en del av målgruppen i 

slutändan. Anledningen till att företagen ändå har svårt att våga gå i samma riktning 

som samhället menar Bergkrantz (Levelseven), precis som Åkestam (2016) bekräftar, är 

att många fastnat i det gamla tänket om att “sex säljer”.  

 

Sjöström (SocialMatch) ser dock en kommande och även rådande förändring i det 

avseendet att reklamkampanjer inte längre dikteras av “män i kostym på ett kontor” i 

samma utsträckning idag som bara för några år sedan. Hon menar att detta beror på det 

som hon tidigare beskrivit, att influencers och i viss utsträckning även konsumenterna 

själva bestämmer hur reklamen ska se ut, något som då blivit möjligt tack vare det 

digitala klimatet. Sjöström (SocialMatch) lägger också till att misslyckade kampanjer på 

grund av “gammalmodiga” budskap ofta sprids som en löpeld genom sociala medier, på 

grund av det råder en viss aktivism hos framför allt yngre. Detta styrker även 

Bergkrantz (Levelseven), som menar att “gubbakulturen” är på väg att rubbas och att 

detta skulle bidra till en mer gemytlig framställning av kvinnan i reklam. 

 

4.2 Bildanalys     

De bilder som valts ut har gjorts på de grunder att de är från företag som erbjuder 

lättillgängliga skönhetsprodukter till en bred målgrupp. Varumärkena är väletablerade 

även på den svenska marknaden. Bildanalysen utgår från en tidslinje som tar sin början i 

år 2008 fram till år 2017 för att analysera eventuella förändringar under tio års tid. En 
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bild per år har tagits fram. Företaget vars bild representerar det året togs fram 

slumpmässigt. Det som de utvalda företagen har gemensamt är att de klassas som 

lågbudget-varumärken vilka vida känt profilerar sig som tillgängliga för den breda 

massan. Eftersom flera teorier och tolkningar är återkommande för flera bilder, görs inte 

en lika omfattande bildanalys av de senare bilderna, om inget nytt utifrån det som 

tidigare beskrivits, uppfattats. Samtliga annonsbilder återfinns i bilaga A. Här nedan 

följer även en matris över de teman och begrepp som tillämpas för att genomföra 

bildanalysen.  

 

 

Huvudämne Underämne Exempel på frågor 

Ideal och utseende  Stereotyper.  

Normbrytande 

Varför ser personen ut såhär? 

Objektifiering Subjekt och objekt 

Den manliga blicken 

För vem är personen i bilden? 

Kvinnans person Utseende 

Aktiviteter  

Vilken attityd? 

Vad gör ho? 

Ansiktsuttryck? 

Semiotik Tecken.  

Symboler. 

Tolkningar av dem 

Vad symboliserar kvinnan?  

Underliggande meningar? 

Generella tolkningen? 

Metaforer och 

metonymier 

Bildens faktiska samband mellan 

produkt och funktion 

Utgår bildens tema utifrån 

produktens funktion och utseende? 

 

4.2.1 År 2008   

År 2008 lanserade L’Oréal Paris en kampanj för sina olika hårfärger, med den kvinnliga 

konsumenten i tydligt fokus. För hårfärgen Superior Preference frontade bland andra 

skådespelerskan Scarlett Johansson för den blonda nyansen, något som hon själv ansåg 

passa bra då hon har danska rötter (Kpriss 2007) I bilden på Johansson (se bilaga A:Bild 

1) vilar hon hakan i handen. Eriksson och Göthlund (2004) beskriver the feminine 

touch, vilket är en benämning på den beröring som uteslutande utförs av kvinnogestalter 
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i all bildkomposition. Något som författarna menar kännetecknar den kvinnliga 

beröringen är att den är varm och sensuell samt att kvinnan ofta rör vid sig själv. Så är 

inte fallet i den här bilden, då den upplevs mer oskuldsfull.  

 

Samma år som kampanjen med Johansson lanserades så presenterades även en annan 

version, också med hårfärg i fokus (se bilaga A:Bild 2). Den kampanjen frontades av 

sångerskan Beyoncé Knowles Carter, en person med afro-amerikanska och kreolska 

rötter. Annonsen fick mottaga stor kritik då retuscheringen gjort Knowles Carter 

märkbart ljusare i hyn, dessutom representerade även hon en blond nyans på märkets 

hårfärg och flera tidskrifter uppmärksammade misstaget och skriver att hon är närmare 

oigenkännlig. (Rajan 2008) På bilden går det tydligt att utläsa Knowles Carter likhet 

med modellen på produktens förpackning, som inte har samma härkomst som 

sångerskan. Genom att jämföra bilderna skulle man kunna dra slutsatsen att L’Oréal 

presenterar en arketyp som ska representera deras varumärke. Bilderna utgår från 

samma färgschema och kanske var detta anledningen till att de valde att ljusa upp 

Knowles Carters hy och hårfärg, vilken ger en skev bild av verkligheten som i slutändan 

endast avläses som rasistisk. Så som Cornell et al. (1984) och Solomon et al. (2016) 

skriver så vill företag med sin reklam måla upp en värld vilken deras varumärke lever i, 

en image. Vi kan anta att L’Oréal med kampanjen för den ljusa hårfärgen ville ge en 

känsla av ljus, värme och en mjuk skönhet.  Knowles Carter har länge varit ambassadör 

för L’Oréals produkter och har synts i många kampanjer (Sweney 2008). Detta kan 

tänkas ha varit ett sätt att bredda sin publik. I det syftet skadades i slutändan varumärket 

på grund av den nedvärderande framtoningen, även om den oavsiktlig.  

  

Det går i bilderna att utläsa samma formspråk. Båda modellerna är porträtterade från 

axlarna och upp, samt att håret är i fokus då det är en annons för hårfärg. Det går att 

utläsa en mjukhet i bilderna, som kan tänkas härleda till produktens funktion, att göra 

håret mjukt vilket också framgår av bildtexten. Detta kan ses som ett tecken på teorin 

om metaforer och metonymier i reklambilden som presenteras av Cornell et al. (1984). 

De menar att genom att få bilden att upplevas på samma sätt som produkten ska få 

konsumenten att känna, uppstår en positiv association. Vidare framgår att om bilden 

utstrålar en mjuk skönhet, associeras själva produkten till de egenskaperna. 
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4.2.2 År 2009    

Bilden återfinns i bilaga A: Bild 3 

Företaget Maybelline fokuserar främst på mascaror och läpp-produkter i sina kampanjer 

och annonserna är väldigt lika varandra där kvinnans ansikte är i fokus (Maybelline.com 

2018). Vinkeln på ansiktet är olika beroende på vilken produkt som säljs. Ansiktet är 

mer centrerat och läpparna är i fokus om annonsen till exempel säljer läppstift. Genom 

att utgå från teorier om semiotik går det att avläsa tecken i bilden. Modellen uppfattas 

som sensuell på grund av de lätt särade läpparna och den koncentrerade blicken, dock är 

inte ögonen i fokus eftersom säljprodukten är läppstift, modellen tittar istället åt sidan. 

Enligt Solomon et al. (2016) kan tolkningar göras genom kopplingar mellan produkt, 

person och känsla i bilden. Precis som i författarnas exempel från Marlboro-reklamen så 

är även här produkten det som säger något om personen som använder den, och 

tillsammans skapar de ett narrativ för bilden. Det kan tänkas vara gemensamt för de 

flesta annonsbilder för skönhetsprodukter, att det tilltänkta värdet som bilden ska 

generera är att konsumenten vill åstadkomma samma känsla av trendighet och skönhet. 

Som i Solomons et al. (2016) exempel visade cowboyen i cigarettreklamen upp en 

tuffhet och manlighet, något som varumärket ville bli associerade med samt att det 

gjorde produkten cool i sig. I Maybellines fall blir således symbolen sexighet vilket 

inger en känsla att konsumenten kan få se ut och känna sig på samma sätt, genom att 

köpa läppstiftet (Solomon et al. 2016).  

 

I Maybellines reklambild från 2009 går också utläsa att den manliga blicken är 

närvarande. Framförallt på grund av sensualiteten som kvinnan utstrålar. I detta fallet 

kan det tolkas på det sättet som Eriksson och Göthlund (2004) beskriver gällande det 

estetiska värde som kvinnans utseende ger. Eftersom det är en skönhetsprodukt som ska 

användas i ansiktet, på läpparna, så måste också dessa attribut vara i fokus i bilden. I 

alla fall om vi ska tro det som Solomon et al. (2016) beskriver med semiotikens 

användning, att vi som konsumenter vill efterlikna det vi ser och som vi uppfattar som 

tilltalande. På detta sätt kan det tänkas att ett kvinnligt ansikte för en produkt som 

distribueras inom en marknad med en kvinnodominerad målgrupp, borde marknadsföras 

i samband men något som målgruppen känner igen sig i, en stereotyp för kvinnan. 

Claesson (2010) menar även att det rentav är fördelaktigt att använda det kvinnliga 

utseendet, eftersom det behagar både kvinnor och män.  
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Kvinnans blick i den här bilden är bortvänd. Eriksson och Göthlund (2004) menar att 

den bortvända blicken hos kvinnan gör henne avväpnad, och reducerar hennes 

benämning som subjekt. Författarna menar att det då kan diskuteras om det kan leda till 

en objektifiering av kvinnan eftersom hennes blick innehar makten över betraktaren.  

 

4.2.3 År 2010    

År 2010 lanserade MaxFactor annonsering för en mascara-kampanj (se Bilaga A: Bild 

4). I den här bilden skiljer sig budskapet något från de tidigare bilderna. Det behöver 

däremot inte betyda att det är ett utmärkande drag för hur annonsbilder arrangeras 

Kvinnan i den här reklambilden uppvisar en tuff och hård yta. Färgschemat är också 

mörkare. Detta kan tänkas bero på att i detta fall är det mascara som marknadsförs, en 

produkt gjord för att rama in ögonen. Det går att avläsa ett element av drama i bilden, 

kanske därför att ögonen är i fokus och ger ett starkt intryck. Varumärkets logotyp, ett 

stort X syns också i bakgrunden, tillsammans med lysrör bakom modellen. Det kan 

tänkas att det ska efterlikna de effektfulla ögonfransarna som produkten lovar ge 

konsumenten. De raka linjerna i kombination med modellens blick och markanta 

kindben gör att bilden upplevs hårdare och tuffare. Detta kan tänkas vara sätt att 

använda metaforer såsom Cornell et al. (1985) beskriver. Det som Eriksson och 

Göthlund (2004) beskriver som den manliga blicken ger ingen känning i den här bilden, 

kanske på grund av att kvinnan i bilden ser stark och beslutsam ut. En anledning till att 

hon upplevs som stark och till och med självständig, kan bero på avsaknaden av the 

feminine touch, det vill säga att hon inte rör vid sig själv. Enligt Eriksson och Göthlund 

(2004) är självberöring och den manliga blicken något sammansvetsade när det gäller 

bildkomposition för de framställningen av kvinnan. 

 

4.2.4 År 2011   

2011 lanserade L’Oréal en kampanj med sångerskan Gwen Stefani i fokus (se bilaga A: 

Bild 5). I bilden är det en mascara som är annonsvara, därför läggs också fokus på 

ögonen. Personen i bilden har bruna ögon, och de är extra markerade och skuggade med 

svart vilket blir en klar kontrast med personens ljusa hy och den ljusa bakgrunden. Det 

mörka knyter an till modellens kläder, som också är svarta. Även personens hår är ljust 

blont vilket bidrar till de starka kontrasterna i bilden och kan tänkas vara fördelaktigt för 

att uppvisa en mascaras funktion. Modellens blick i sig är aktiv, något som Eriksson och 

Göthlund (2004) menar ändrar dynamiken i bilden gentemot en blick som inte “ser” 
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åskådaren. Modellen har också fört handen till sitt ansikte och rör vid sin kind och 

underläpp, vad som kännetecknar begreppet the feminine touch som författarna 

beskriver. Hennes självberöring bidrar till den sensuella laddningen i bilden. 

 

4.2.5 År 2012   

Annons för Isadoras vattenfasta mascara, sommaren 2012. (se bilaga A: Bild 6)  

I den här bilden som Isadora lanserade 2012 för sin mascara ges känslan att modellen är 

vid en pool på grund av den blåa färgen i bakgrunden, dessutom så är hon blöt i håret. 

Precis som i de föregående bilderna rör hon vid sitt ansikte och blicken är vänd mot 

kameran, alltså är blicken aktiv (Eriksson och Göthlund 2004). Detta betyder enligt 

författarna att hon kan inneha en kontroll över betraktaren. Sedermera beskriver de 

också en come on look vilket kan uppstå vid sambandet mellan självberöring och en fast 

blick. Detta menar de således gör kvinnan till ett subjekt och inte ett objekt. Känslan i 

bilden är inte heller objektifierande, även om modellen ska upplevas som sexig och den 

manliga blicken är närvarande. 

 

4.2.6 År 2013   

Isadoras kampanjbild från 2013 (se bilaga A:Bild 7) innefattar precis som bilderna från 

2011 och 2012 den kvinnliga självberöringen, i detta fall vid kind och nyckelben. 

Däremot tolkas det vara mer befogat i det här fallet på grund av att en av produkterna 

som annonsen ska sälja är nagellack vilket betyder att modellen måste visa upp 

produkten, som återfinns på naglarna. Modellen upplevs även här som ett subjekt då 

blicken är riktad framåt, mot åskådaren. Såsom Eriksson och Göthlund (2004) beskriver 

så är blicken i förhållande till åskådaren en avgörande faktor i hur den som tittar 

upplever bildens känsla samt vilken relation denne skapar till personen i bilden. 

 

4.2.7 År 2014   

En annonsbild från Maybelline (se bilaga A:Bild 8).  

Även i den här bilden rör modellen vid sina läppar vilket skapar en sensuell känsla, 

dessutom är ögonen i fokus eftersom annonsen säljer mascara. Blicken är aktiv då den 

är riktad mot åskådaren. Det kan också tolkas som att modellen ger en come on look. 
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4.2.8 År 2015   

Max Factors kampanj från 2015 för tankarna till skådespelaren Marilyn Monroe då 

modellen bär hennes ikoniska utstyrsel (se bilaga A:Bild 9). Framtoningen kompletteras 

med det tidsenliga röda läppstiftet och de röda naglarna. Bilden är även komponerad på 

sådant vis att det påminner om en filmsekvens. I den här bilden återfinns ingen produkt 

och det går inte att säga vad det är som säljs. Detta gör att modellens utseende är ännu 

mer i fokus. 

 

4.2.9 År 2016   

Maybellines kampanjbild från 2016 liknar den som de lanserade 2014 på grund av det 

rådande blå färgskalan (se bilaga A:Bild 10). Det inger en sval och cool känsla. 

Produkten som säljs är läppstift i en mörk färgskala. Modellen som är vald till 

kampanjen har också märkbart mörkare hud än de modeller som tidigare synts i studien. 

 

4.2.10 År 2017   

År 2017 presenterade L’Oréal sin nya kampanj för foundation (se bilaga A: Bild 11). I 

kampanjen figurerar både kvinnor och en man. Det kan tolkas att målet med kampanjen 

var att presentera lanseringen av flera nya nyanser på grund av produktnamnet True 

match och annonsen representerar därför personer med olika hudfärg.  

 

Även om det endast figurerar en man i bilden, går det se en märkbar skillnad i hur hans 

händer är placerade i förhållande till sig själv, och hur kvinnorna har sina placerade. Det 

går här att ge ett konkret exempel på skillnaden mellan självberöring och the feminine 

touch och den manliga “handfasta” beröringen som Eriksson och Göthlund (2004) 

beskriver. Även om bilden ska vara rent estetisk tilltalande, upplevs mannens 

självberöring som strikt funktionell, då han vilar huvudet på sin arm och hand. I 

kvinnornas fall verkar det vara för att förstärka sensualiteten kring dem som deras 

händer figurerar och används för självberöring. Såsom Edström et al. (2010) beskriver 

så ligger kvinnans värde i reklambilden i hennes utseende, vilket går att se på de 

grunder att hon ofta porträtteras efter ålder och inte yrkestitel, såsom män porträtteras. 

Därav styrks även Eriksson och Göthlunds (2004) tes om att kvinnan i reklam har ett 

estetiskt värde och inget funktionellt.  

 



  
 

56 

Bilden består av ett kollage av mindre bilder, med en person presenterad i varje. De här 

bilderna förekommer i olika storlekar. Det verkar inte som att företaget här har 

“rangordnat” personernas betydelse genom att göra vissa större och andra mindre, utan 

det upplevs som slumpmässigt. Det verkar också som att ansträngningar gjorts för att 

kunna representera personer med olika etniciteter. Detta kan också tolkas genom 

semiotik presenterad av Solomon et al. (2016). Symbolen som produkten ska ge oss är 

att alla är inkluderade, vilket förstärks genom att det inte enbart är stereotypen, enligt 

Åkestam (Metro.se 2016) den vita och därmed framgångsrika kvinnan, som återfinns i 

de förstorade bilderna.  

 

4.3 Kvinnans karaktäristiska drag i reklambilden   

Något som är direkt uppenbart och som alla bilder har gemensamt är att alla kvinnor 

upplevs som unga. Precis som Edström et al. (2010) beskrev så porträtteras kvinnan ofta 

utefter ålder och inte yrke eller annan aktivitet, vilket blir tydligt i de här utvalda 

annonserna. Dessutom har bilderna gemensamt att kvinnans ansikte används för att sälja 

produkten, vi får inte veta vem hon är eller vad hon gör. Enligt Kolman och Verćićs 

(2012) studie så framställs kvinnan som ett passivt sexobjekt, när mannen alltid 

innefattar formell eller informell makt utifrån hans aktiviteter, något som även Edström 

et al. (2010) beskriver. Vidare beskriver författarna att värdet av kvinnans utseende inte 

utgår från henne själv, utan hennes utseende värderas från ett utomstående perspektiv 

och ofta ett manligt sådant. Det här blir extra tydligt i de utvalda annonserna, som 

tidigare konstaterat är till för en kvinnodominerad grupp konsumenter. Även om 

målgruppen för produkterna är tilltänkt en överlag kvinnlig publik, är den manliga 

blicken tydligt närvarande, på grund av bildernas genomgående tema av sensuell 

utstrålning.  

 

Detta tyder på det gap som Solomon et al. (2016) beskriver som utgår ifrån att 

konsumenten måste köpa produkterna som figurerar i reklamen för att öka sin självbild 

och på sätt fylla igen tomrummet. Vidare menar författarna att reklamens utformning är 

känd för att spela på kvinnans osäkerhet gällande hennes utseende och person och att 

detta är anledningen till att hon vill fylla sagda gap. Chu et al. (2016) skriver dessutom 

att mycket reklam som är riktad mot kvinnor utgår från en idé om att hon kan förenkla 

sin vardag genom att konsumera produkterna som presenteras. Vidare framgår det i 

litteraturen att det förvridna skönhetsidealet skulle bidra till att konsumenten vill fylla 
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detta gap, eftersom att det helt enkelt inte är den önskvärda verkligheten. Det kan därför 

argumenteras mot teorin om att reklambilden skulle återspegla vår verklighet. Detta 

eftersom verkligheten i sådana fall är sådan att kvinnans representation i reklambilden 

är förvriden och sällan sann, vilket också styrks av litteraturen och sekundärdatan. 

 

Som tidigare nämnt så menar Solomon et al. (2016) att reklamen i sig blivit en egen 

kultur, där symboler och dess associationer fått en egen mening då meningen bakom 

blivit artificiell. Hur reklam för skönhetsprodukter utformas verkar, enligt bildanalysen, 

ha utvecklat sitt eget tillvägagångssätt. Något som alla bilder framtagna för bildanalysen 

har gemensamt är att det endast är kvinnans ansikte som är i fokus och som dessutom 

tar upp en väldigt stor del av bilden. En förklaring kan vara att detta är det bästa och 

mest tydliga sättet att visa upp produkten på, eftersom konsumenten då får tillfälle att 

även se produktens funktion och effekt på en människa. Vilken typ av person som får 

representera produkten verkar dock utgå från det skönhetsideal som vårt samhälle 

skapat genom historien så som Solomon et al. (2016) beskriver. Detta pekar också på 

Erikssons och Göthlunds (2004) teori om att kvinnans utseende används för det 

estetiska värdet. Som nämnt så beskriver även Claesson (2010) det som att kvinnan 

används för att hennes utseende kan trigga köpstimulansen hos konsumenter. Åkestam 

(2016) vill mena att företag gör sig en otjänst genom att porträttera den vita, smala, rika 

kvinnan. Dock så är det just den arketypen som upplevs av bilderna i bildanalysen. 

Fortsättningsvis så skriver Åkestam (2016) att den stereotyp-fria bilden säljer bäst. Det 

kan tänkas att den typ av varumärken som i bildanalysen är inkluderade är sådana som 

har byggt upp en stark image för vad de erbjuder sina kunder. I detta fall kan det ses 

som en risk att byta riktning, om än även en subtil sådan. Kapferer (2012) beskriver 

marknadsföringen av produkter som sådan att den prompt måste upprepas i ett mönster 

för att lyckas. Detta kan vara en anledning till att de varumärken inkluderade i studien 

inte har gjort några stora förändringar de senaste åren, utan det som är utmärkande går 

att ana under det senaste året. 

 

4.4 Den stereotypa reklamen    

Eriksson och Göthlund (2004) beskriver de kulturella företeelser som tas i beaktning vid 

utformning av en bild. I samtliga bilder ihopsamlade för bildanalysen, finner vi att 

bilden ligger till vänster, och eventuell information från text i höger kant. Detta menar 

författarna är på grund av att vi ofta läser av bilder på samma sätt som vi läser en text, 
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från vänster till höger. Alltså är det av fördel att lägga det man vill ge uppmärksamhet 

till på bildens vänstra sida. Det ges alltså större fokus till själva ansiktet och personen i 

bilden, än själva produkten. Tesen går i linje med det som Solomon et al. (2016) 

beskriver, det är inte produkten som säljer produkten, utan personen och konceptet som 

visas upp i samband med den. Om det går att bevisa att sådant är fallet, kan det tänkas 

bli mer essentiellt att budskapet som framförs i kongruens med den porträtterade 

personen, är hälsosamt och medvetet, inte missvisande och oärligt. Så som Lindner 

(2004) beskriver de stereotypa rollerna som används, kommer de från synen på 

kvinnorollen i samhället. Vidare menar författaren att sättet kvinnan porträtteras i 

reklambilden är ett resultat av den negativt laddade blick som hon fortfarande har på sig 

gällande de föreställningar som finns. Dessa föreställningar kommer således från den 

stereotypa uppfattningen om vad kvinnorollen är och borde innefatta, samt se ut. 

 

Något som alla bilder har gemensamt är att visa upp skönhet och trendkänslighet med 

sina produkter, de inger känslan av att den här nya produkten är ”den bästa på 

marknaden just nu”. Det är den typ av marknadsföring som enligt Godson (2013) 

menade tog fart under 60-talet, och som Hultén (2014) menar gynnar produktion och 

försäljning av egentligen inte “nödvändiga” produkter. Precis som Claesson (2010) 

också menar så liknar de här annonserna den reklam som utvecklats till en sådan värld 

som blir en tillflyktsort för konsumenter. Resultatet blir således att skönhetsprodukterna 

blir marknadsförda på det sättet som Claesson (2010) beskriver, en drömvärld uppmålas 

och tillfredsställer publiken, produkterna säljer eftersom konsumenterna vill vara del av 

den världen som varumärket utlovar. Detta på grund av det tidigare nämnda 

tomrummet.  

 

I intervjustudien framgår det att branschen ÄR stereotyp och att det existerar en 

önskvärd förändring för hur byråerna och företagen ska arbeta. Ser vi dessutom till 

tidigare forskning av bland andra Åkestam, så finns det även bevis för att en stereotyp-

fri reklam säljer bättre (Åkestam 2016). Detta kan vara av anledning för det som 

Sjöström (SocialMatch) talade om i sin djupintervju, konsumenterna är mer kräsna och 

mer medvetna idag än för bara några år sedan. Samt som tidigare nämnt så sprids 

orättvisa uppmålanden snabbt i det nya digitala klimatet, vilket kan resultera i att ett 

varumärke ruineras på grund av dålig word of mouth.  
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Så som Mayne (2000) beskriver det, skulle en viss målgrupp ha lätt att ta till sig 

budskapet i till exempel en annons, om gruppen känner igen sig i den framställda 

kulturen. Vidare beskriver författaren att en kampanj blir framgångsrik om de kulturella 

värdena lyckas att efterföljas i bilden. Detta är inte helt säkert fallet för kvinnan i 

samhället eftersom bilden av henne i reklamen, enligt uppmärksammade teser, inte är en 

återspegling av verkligheten utan en återspegling av vad hon borde vara, det vill säga 

kvinnostereotypen. Däremot kan det tänkas att sättet kvinnan presenteras i mediabilden 

är vad vi har blivit vana vid, och därför räcker den också i syfte att anspela på 

identifiering hos konsumenten. Solomon et al (2016) skriver att kvinnan har en lång 

tradition av att kuva sin natur på grund av utomstående krav, något även Eriksson och 

Göthlund (2004) styrker. Detta skulle då gå i linje med tidigare nämnda tes. Mayne 

(2000) menar som tidigare nämnt även att det är på grund av tanken om stereotyper i 

kulturellt syfte som gör mycket av vår reklam framgångsrik. Författaren menar att den 

helt enkelt spelar på våra förutfattade meningar. 

 

Kapferer (2012) beskriver varumärkesimage som sådan att en produkt måste uttrycka 

företagets värderingar och ståndpunkter. I intervjustudien uppmärksammades det att det 

är av vikt för företag att vara medvetna om samhällsstrukturer och trender som kommer 

från politiken. Vidare menade till exempel Bergkrantz (Levelseven) att medvetenheten 

om sin plats i samhället och andras situationer är något som haft en kraftig tillväxt det 

senaste året, och att det nu även börjar färga branschen. Kanske är det också därför vi 

kan se en förändring i bildanalysens sista bild från 2017. 

 

4.5 Förändringen av kvinnans framställning i reklamen år 2008-2017   

Genom bildanalysen kan vi se att det inte råder några större skillnader i hur kvinnorna 

på bilderna framställs i annonsering för skönhetsprodukter. Precis som Bergkrantz 

(Levelseven) påpekar så är normbrytande reklam fortfarande något av en minoritet på 

marknaden, men att den över huvud taget finns pekar på en förändring. Det kan dras en 

parallell mellan det faktum att den arbetande kvinnan inte tog sig in i reklamen förrän 

på 1990-talet, 30 år efter hon faktiskt började arbeta (Åkestam 2016). Personer som inte 

är vita, har smala kroppar eller är rika har köpt samma produkter som de få personer 

som faktiskt är det under en lång tid, men det är först nu som vi börjar se deras 

representation i media och i reklam. Kanske beror det också på att möjligheten inte 

tidigare har getts i samma utsträckning. L’Oréals annons från 2017 erbjuder en 
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sminkbas i flera olika nyanser, för att fler personer ska kunna använda produkterna. 

Detta istället för att dölja det faktum att människor ser olika ut, som varumärkets annons 

från 2008 tolkades utifrån. Intervjustudien säger att det går att se en marknadstrend där 

vi blir mer medvetna om hur personer, och framför allt kvinnor, representeras i media. 

 

Precis som intervjuobjekten nämner så ger det digitala klimatet möjlighet att fler 

personer än bara de “vita män” som sitter på reklambyråerna att påverka marknaden. 

Detta eftersom trender kan nå ut och spridas runt hela världen (Chaffey och Ellis-

Chadwick 2016). I bildanalysen kan vi se att representationen av olika sorters 

människor är näst intill obefintlig. Den förändring som Solomon et al. (2016) menar 

sker hos varumärken som har en kvinnlig målgrupp, som exempelvis i Dove’s kampanj, 

går ännu inte riktigt att se för de varumärken vars bilder har analyserats. Bergkrantz 

(Levelseven) menar i sin intervju att förändringen blir starkare och syns mer år för år, 

Mycket menar hon grundar sig i att de personer som utbildar sig för att komma in i 

branschen inte längre är samma sorts människor som för tio år sedan. Detta gör att nya 

perspektiv får ta plats i reklamens värld. 
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5 Slutsats   

I det här kapitlet presenteras resultatet och slutsatser för forskningsfrågor och syfte 

vilket har varit att utreda och analysera förändringar i bilden av kvinnan i reklam för 

skönhetsprodukter de senaste tio åren. Efter detta presenteras praktiska och teoretiska 

implikationer och rekommendationer. Kapitlet avslutas med en genomgång av arbetets 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Forskningsfrågor    

5.1.1 Vilka karaktäristiska inslag finns i bilden av kvinnan?   

De tendenser som har uppmärksammats genom djupintervjuerna är det råder en 

acceptans för de kvinnotypiska annonserna för produkter som anses stereotypiskt 

kvinnliga. Detta antagligen därför precis som nämnt i litteraturen, att vi som 

konsumenter är vana vid det existerande budskapet.  

 

Sammanfattningsvis så går det göra en generalisering för just de tio reklambilder som är 

inkluderade i studien. Kvinnan i reklamen för skönhetsprodukter i de fallen som 

studerats i det här arbetet upplevs som unga, smala, vita, passiva och sensuella. Det som 

också lagts märke till är den manliga blicken och the feminine touch, begrepp framtagna 

av litteraturen och som senare applicerats på studien eftersom de enligt tolkningen 

stämmer överens med vad som skrivits om dem tidigare.  

 

5.1.2 Har bilden av kvinnan i reklam skapat en stereotypisk kvinnorepresentation?   

Det har i intervjustudien framkommit en tendens för att stereotyper är 

uppmärksammade då intervjuobjekten var tydliga med att de används. Däremot påpekar 

samtliga att det är mycket arbete i motvind med att försöka motverka eventuellt skadliga 

ideal, detta tror de också är anledningen till att det går så pass sakta som det har gjort 

och fortfarande gör.  

 

Litteraturen säger att det inte är produkten som säljer produkten, det är konceptet som 

visas upp i samband med den som säljer produkten. En slutsats som det med studien 

kommit fram till är att sagda koncept består av en stereotyp porträttering, och då 

framför allt en stereotyp representation av kvinnan. Detta med tanke på resultatet i 

frågan om kvinnobildens knappa förändring i reklam. Tittar vi också på det som 
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intervjuobjekten talar om så finns det ett tydlig stereotypt mönster som företag, om än 

omedvetet, följer. Eftersom det i intervjustudien framkom att det är önskvärt att arbeta 

mot detta och försöka bryta normer, kan vi anta att representationen i reklam är 

stereotypisk. Åtminstone så upplevs den så av de som arbetar i branschen och för många 

av deras kunder.  

 

Enligt litteraturen och även i bildanalysen går det att se en viss återkommande 

objektifiering av kvinnan. Detta eftersom självberöringen, den manliga blicken och den 

sensualitet som hon utstrålar, skulle kunna dra paralleller till sexism. Sexismen och 

objektifieringen av kvinnan i reklamen kan också ses som heteronormativ och då i 

förlängningen icke inkluderande för LGBTQ-rörelsen. Detta eftersom den manliga 

blicken anses vara ett återkommande fenomen runt kvinnans avbildning. Lindner (2004) 

påpekar således också att den sociala makt som kvinnan tillslut lyckats erhålla i 

samhället, blir motarbetad genom den berövning av makt som kvinnan fortfarande 

erfarar i hur hon framställs visuellt i reklam. Detta tyder på att den rådande trenden är 

skadlig. Skulle en bredare studie göras på andra branscher, exempelvis sådana som inte 

nödvändigtvis har en kvinnodominerad konsumentgrupp, är det också därför osäkert att 

andra resultat skulle ha framkommit. Det kan tänkas att en mer tydlig objektifiering och 

utnyttjande av kvinnokroppen förekommer och därmed att en kränkande bild blir mer 

nyttjad. Detta utefter Claessons (2010) tes om att kvinnans framställning gynnar 

försäljning eftersom hennes avbild behagar mannen, den manliga blicken blir därmed 

mer närvarande. Precis som Solomon et al (2016) menar så är det inte produkten som 

säljer sig själv, utan försäljningens framgång beror på i vilket samband produkten visas 

upp. Vid reklam för andra branschers produkter kan det då tänkas att porträtteringen av 

en kvinna i samband med en produkt blir ologisk, vilket också skulle bidra till antydan 

av objektifiering och en kränkande framställning av kvinnan. Samtidigt är det intressant 

att även i reklam för en så pass kvinnodominerad konsumentgrupp så ges den manliga 

blicken så pass mycket utrymme.  

 

 

5.1.3 Hur har bilden av kvinnan i reklam förändrats och sett ut de senaste 10 åren 

i skönhetsbranschen?    

Det som var ständigt återkommande i intervjustudien var just tankar om det nya 

klimatet som vi nu verkar i på grund av sociala medier och online marketing, och vad 
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det har för betydelse när människor framställs i media. Detta har varit en tydlig tendens 

då alla intervjuobjekt uppmärksammat denna förändring och vad den för med sig, samt 

utmaningarna för dem som reklambyråer i att applicera ett nytt arbetssätt i en redan 

överexponerad bransch.  

 

Den största förändringen som framkommit, om inte den enda förändringen att tala om i 

just den här studien, är acceptansen för personer med mörkare hy. Förändringen ter sig 

speciellt konkret vid jämförelse av L'Oréals annons från 2008 och 2017. Där den första 

bilden fick kritik för att ha kamouflerat den mörka hyn, i bilden från 2017 blir den 

mörkare hyn hyllad. Acceptansen var även något som intervjuobjekten uppmärksammat 

i sitt arbete. Bergkrantz (Levelseven) nämner att företag gärna vill “blanda upp” med 

flera etniciteter och inte bara använda det skandinaviska utseendet. Hon menar att det 

beror på att företagen har förstått att Sverige idag inte bara består av enbart stereotypiskt 

skandinaviska kvinnor. Detta vilket går i linje med litteraturen med Mayne (2000) som 

säger att reklamen ter sig på så sätt att den speglar samhället.  

 

Av de andra karaktärsdragen i reklamen går det inte att se en förändring de senaste tio 

åren i reklamen från de varumärken som har studerats. Kvinnan porträtteras i regel på 

samma vis i L’Oréals annons från 2017 som de gjorde i samma märkes annons från 

2008. Det är heller ingen skillnad på de andra varumärkenas utformning där emellan. 

Kvinnan fortsätter att porträtteras som ung, smal och sensuell. Även om det blivit en 

större acceptans för fler etniciteter, är kvinnan hellre ljus än mörk i reklam för 

skönhetsprodukter, åtminstone hos de varumärken som inkluderats i den här studien. 

Däremot går det att förstå från intervjustudien att de som arbetar i branschen börjar se 

en förändring på grund av det rådande generationsskiftet, samt att de digitala medierna 

bidrar till ett mer öppet klimat där tvivelaktiga budskap granskas hårdare. Detta vilket 

verkar ha blivit något av en motståndskraft för det som beskrivs i litteraturen av bland 

andra Solomon et al. (2016) rörande skadliga ideal som med sociala mediers hjälp 

sprids snabbare, så som Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) påpekar. 

 

5.2 Studiens syfte   

Syftet med studien har varit att utreda och analysera förändringar i bilden av kvinnan i 

reklam för skönhetsprodukter de senaste tio åren. För att uppnå detta har jag valt att 

undersöka branschkunniga personers åsikter i ämnet, samt upprättat och genomfört en 
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bildanalys av annonsbilder från åren 2008 till 2017. För att uppfylla syftet formulerades 

även tre forskningsfrågor som gav studien sin riktning, vilka besvarades ovan. 

Forskningsfrågorna har behandlat kvinnans karaktärsdrag i reklambilden för 

kosmetikaprodukter, samt om denna bild är stereotyp eller ej. Den tredje frågan mynnar 

således ut i om det finns en förändring av kvinnobilden i reklamen de senaste tio åren. 

 

I slutändan visade det sig att det i stora drag inte skett någon förändring i hur kvinnan 

framställs i bildreklam för specifikt skönhetsrelaterade produkter. Däremot har jag 

genom arbetets gång uppmärksammat att en förändring börjar ta form rent generellt i 

branschen för reklamutformning. Detta stärks av intervjustudien där intervjuobjektens 

åsikter utefter deras kunskap om branschen har uppmärksammats. Det går också att se 

en tydlig trend huruvida skönhetsbranschen går mot ett mer inkluderande klimat genom 

att jämföra bildanalysens bilder från 2017 och bilden från 2008. Den förändring som går 

att se utefter de resultat som studien etablerat är att reklambilder för skönhetsrelaterade 

produkter blir mer inkluderande för olika etniciteter. Däremot går det i den här studien 

inte att se någon förändring för hur själva kvinnan framställs nu, gentemot för tio år 

sedan.  

 

Reklamen må inte ha skapat en stereotyp bild av kvinnan, däremot verkar reklamen 

åtminstone vara delaktig i att förstärka den bild som redan finns. Denna slutsats dras på 

den grund för vad som diskuterats i intervjustudien, samt tolkning av bildanalysen, med 

stöd av den insamlade sekundärdatan. Det som uppmärksammats i studien är att de 

redan existerande skönhetsidealen i samhället står som grund för de bilder som utformas 

i kommersiellt syfte. Dessutom går det att se att bilden är skadlig, samt att det är först 

nu som en förändring börjar ske. Utefter vad som sagts av intervjuobjekten så har det 

nya digitala klimatet en stor roll för förändringens möjligheter.  

 

5.3 Teoretiska implikationer   

På grund av det faktum att tidigare forskning i ämnet varit bristande, har det förekommit 

en utmaning i att hitta data som känns aktuell för den här studien. För studiens syfte har 

det kompletterats med teorier om varumärkesimage och reklamens definition och 

historia samt bildtolkning på grund av en bättre åtgång av litteratur. Dessa ämnen har 

behandlats som stödjande sådana och har varit av vikt för att förstå dess grunder för att 

göra en ansenlig analys av den insamlade empirin. Som nämnt så har det forskats 
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väldigt lite om jämställd reklam, även om vissa inriktningar har kommit fram de senaste 

två åren. Detta har gjort att jag varit tvungen att gå igenom mycket material för att hitta 

väldigt lite handfasta resultat och trender att tillgå för den här studien, vilket varit 

tidskrävande. Detta är också anledningen till att många namn är tätt återkommande i 

studiens referensram. 

 

 

Figur 2: Konceptuell referensram (egen) 

 

Alla delar av den utvalda litteraturen har visat sig varit relevant och av gagn. Det har 

krävts en förståelse för hur försäljningsföretag arbetar kring sin varumärkesimage. 

Kunskap för hur reklam används och varför har haft betydelse för studiens ämne, därför 

har reklamens definition, olika fält och historia varit av vikt och lagts som grund för 

studiens teoretiska referensram. Bildens betydelse, hur den tolkas och vad det i 

förlängning betyder har varit högst essentiellt i arbetet med bildanalysen samt även 

generellt gällande hur kvinnor porträtteras i reklam. Det har gått att finna flera 

intressanta infallsvinklar och teser i forskning rörande könsstereotyper i reklam samt 

kvinnans roll, om än mindre material. Däremot har det inte funnits några större 

svårigheter att knyta an till den existerande forskningen i den här studien, genom 

förankring i den övriga litteraturen om bland annat varumärkesimage.  

 

5.4 Praktiska implikationer och rekommendationer   

Studiens resultat kan komma till intresse för säljföretag, då den är utförd efter ett 

företagsperspektiv, men också byråer som arbetar med företag som kunder för att 
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utveckla marknadsföringsstrategier. Enligt ett av intervjuobjekten har reklambyråerna 

mycket att lära i jämställdhetsfrågor och att våga bryta nya marker. Likaså kan studien 

ge en insikt i vilket skede reklamen är i idag och vart den kan landa för företagen. 

 

5.5 Studiens begränsningar   

Studien har begränsats ur ett tidsperspektiv vilket ha gjort att beslut varit tvungna att tas 

som kan ha påverkat arbetets kvalité. Med mer tid att tillgå hade fler intervjuer gjorts 

och en större, även mer omfattande bildanalys kunnat göras. Det är dock inte säkert att 

detta hade påverkat resultatet, däremot hade det hade kunnat öka studiens reliabilitet 

och validitet. Eftersom arbetet har utförts i Kalmar stad, har antalet intervjuobjekt att 

tillgå varit något bristfälligt då den marknaden är relativt liten. Trots ytterligare försök 

är det de tre personer som intervjuats som också är de tre som varit tillgängliga och 

villiga att ställa upp för deltagande i studien. Med fler intervjuobjekt av mer varierande 

typer av personer hade ökat reliabiliteten och validiteten på studiens resultat.   

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning    

Det har i studien framgått att sättet kvinnan målas upp i media och framför allt i bilden 

för reklam, är skadlig. Detta stöds av både litteraturen, genom intervjustudien samt 

tolkningar i bildanalysen utefter litteraturen. Anledningen till att kvinnobilden är skadlig 

är på grund av den stereotypa framställningen som verkar vara mer regel än undantag. 

Frågan som inte blivit besvarad i det här arbetet är varför inte fler arbetar för en 

förändring. Därför tänker jag mig att det kunde vara en forskningsfråga och 

rekommendation för framtida forskning. Det hade också varit intressant att få läsa en 

studie där sambandet mellan den normbrytande aktivism som börjar ta form i 

marknadsföringen och reklambilderna, och vårt samhälle i stort. Även hur det påverkar 

konsumenterna och sättet vi tänker och ser på saker, samt om det finns möjlighet för att 

skapa nya arbetssätt och mönster. Precis som den här studien rör vid frågor som 

behandlar samhällets roll i hur media representerar olika personer, hade det också varit 

intressant att se en studie som rör den rådande heteronormativa representationen i 

reklamen. 

 

 

 

 



  
 

67 

Referenser 

Alvesson, M. Sköldberg, K. (2017) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Studentlitteratur AB, Lund. ISBN: 978-91-44-11113-1 

Baines, P. Fill, C. Page, K. (2013). Essentials of marketing. Oxford University Press, 

United Kingdom. ISBN: 978-0-19-964650-0 

Bradley, F (2005) International marketing strategy. Pearson Educational Limited, 

United Kingdom. ISBN: 978-0-273-68688-0 

Butler, J (2007) Genustrubbel. Daidalos, Uddevalla. ISBN: 978-91-7173-284-4 

Chaffey, D. Ellis-Chadwick, F (2016) Digital marketing. Strategy, implementation and 

practice. Pearson Education Limited, United Kingdom. ISBN: 978-1-292-07761-1 

Chu, K. Lee, D.O. Kim, J.Y. (2016).  The effect of nonstereotypical 

gender role advertising on consumer evaluation, International Journal of Advertising, 

35:1, 106-134, DOI: 10.1080/02650487.2015.1110942 

Claesson, C-O G (2010) Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken. Seveus, 

Stockholm. ISBN: 978-91-977892-9-5 

Cornell, P. Dunér, S. Millroth, T. Nordström, G.Z, Roth-Lindberg, Ö. (1984) 

Bildanalys. Teorier, metoder, begrepp. Gidlunds, Malmö. ISBN: 91-7844-007-6 

Edström, M. Jacobson, M. Lindsten, S (2010). Räkna med kvinnor! Global media 

monitoring project 2010  

Eriksson, Y. Göthlund, A. (2004) Möten med bilder. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 91-

44-02325-1 

Färlin, M. (2018). Lämnade reklambranschen för att forska – nu gör Nina Åkestam upp 

med feminismen. Resumé 18 mars. 

Godson, M. (2013) Relationship marketing.Oxford university press, United Kingdom. 

ISBN: 978-0-19-921156-2 

Grönroos, C. (2015) Service management och marknadsföring. Liber, Stockholm. 

ISBN: 978-91-47-11242-5 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 978-91-44-04096-7 

Johnson, F. L. (2008). Imaging in advertising: verbal and visual codes of commerce. 

New York, N.Y.: Routledge. ISBN: 9780415978811   

Juska, J.M. (2018). Integrated marketing communication. Advertising and promotion in 

a digital world. Routledge, New York. ISBN: 978-1-138-69544-3 

Kapferer, J-N (2012) The New Strategic Brand Management. 5th ed. Kogan Page 



  
 

68 

Limited, UK. ISBN: 978 0 7494 6515 5 

Khairullah, D., H., Z., Khairullah, Z., Y. (2009): Cross-cultural analysis of gender 

roles: Indian and US advertisements, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 

Vol. 21, Iss. 1, pp. 58-75. 

Kolman, P. Verćić, K. (2012)  Consumers’ Opinions on Gender Stereotyping in 

Advertising. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 25:sup2, 117-126. ISBN: 

1848-9664. 

DOI:10.1080/1331677X.2012.11517577   

Linder, K. (2004): Images of Women in general interest and fashion magazine 

advertisements from 1955 to 2002, Sex Roles, Vol. 51, pp. 490-421. 

Mayne I (2000) "The inescapable images: gender and advertising", Equal 

Opportunities International, Vol. 19 Issue: 2/3/4, pp.56-61 

Nilsson, T. (2018). Nathanel Goldman startar syftesdrivna reklambyrån Human. 

Resumé 7 februari. 

Patel, R. Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Studentlitteratur AB, Lund. ISBN: 978-91-44-06868-8 

Solomon, MR. Bamossy, GJ. Askegaard, S. Hogg, MK. (2016) Consumer Behaviour a 

European Perspective. 6th ed. Pearson,  United Kingdom. ISBN: 978-1-292-11672-3 

Sweney, M. 2008. Beyoncé Knowles: L'Oreal accused of 'whitening' singer in cosmetics 

ad, The Guardian. 8 augusti.  

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur AB, Lund. ISBN: 

9789144062167 

Törner, A. (2016). Åhlens lucia-bild väckte rasistisk hatstorm. Dagens Media 5 

december.  

Underhill, P. (2010) Why we buy. Forma publishing group AB, Västerås. ISBN: 978-91-

534-3663-8 

Åkestam, N. (2016).  Nej, normbrytande reklam är inte den nya normen. Metro 29 

september. 

Åkestam, N. (2016). Varför i hela friden fortsätter företag att försöka sälja med sex? 

Metro 8 januari. 

 

 

 



  
 

69 

Internetsidor 

Beanloop.se (https://beanloop.se/case/socialmatch-microinfluencer-plattform/) (Hämtad 

2018-05-02).  

Blog.hubspot.com: https://blog.hubspot.com/agency/leo-burnett-quotes (Senast 

uppdaterad: 2018-02-26) (Hämtad 2018-05-23) 

Duff, V 2017. What is the importance of the black box model and its marketing 

implications?. Bizfluent 26 september (Hämtad 2018-04-20) 

(https://bizfluent.com/info-12157349-importance-black-box-model-its-marketing-

implications.html ) 

Goodreads.com: (https://www.goodreads.com/quotes/tag/gender-stereotypes) (Hämtad: 

2018-05-23)  

Goodreads.com: (https://www.goodreads.com/quotes/tag/women) (Hämtad: 2018-05-

23)  

Goodreads.com: (https://www.goodreads.com/quotes/2682238-i-never-read-i-just-look-

at-pictures) (Hämtad: 2018-05-23) 

Isadora.com (https://www.isadora.com/global/about-isadora/) (Hämtad: 2018-05-18) 

Karlsson, M (2018) Orealistiska skönhetsideal i reklam skapar stress. Dagens analys, 

18 maj (https://www.dagensanalys.se/2018/05/orealistiska-skonhetsideal-i-reklamen-

skapar-stress/) (Hämtad 2018-05-22) 

Levelseven (http://levelseven.se/) (Hämtad 2018-05-02) 

Lindmarkmedia (https://lindmarkmedia.se/) (Hämtad 2018-05-02) 

Lindstedt, U. (2017) Annonsering på sociala medier växer snabbast. Jajja! 6 april 

https://www.jajja.com/jajja-magazine/annonsering-pa-sociala-medier-vaxer-snabbast/ 

(Hämtad 2018-05-22)  

Loreal.com (https://www.loreal.com/group) (Hämtad: 2018-05-18)  

Maxfactor.com (https://www.maxfactor.com/uk/our-story/max-factor-story) (Hämtad 

2018-05-18) 

Maybelline.co.uk (https://www.maybelline.co.uk/about-maybelline (Hämtad 2018-05-

18) 

NE (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stereotyp ) (Hämtad 

2018-04-03) 

Rajan, A. 2008. L'Oréal under fire for 'whitewashing' Beyoncé, Independent, 7 augusti. 

(Hämtad 18-05-07) (https://www.independent.co.uk/news/media/lor-al-under-fire-for-

whitewashing-beyonc-888278.html) 

https://beanloop.se/case/socialmatch-microinfluencer-plattform/
https://blog.hubspot.com/agency/leo-burnett-quotes
https://bizfluent.com/info-12157349-importance-black-box-model-its-marketing-implications.html
https://bizfluent.com/info-12157349-importance-black-box-model-its-marketing-implications.html
https://www.goodreads.com/quotes/tag/gender-stereotypes
https://www.goodreads.com/quotes/tag/women
https://www.goodreads.com/quotes/2682238-i-never-read-i-just-look-at-pictures
https://www.goodreads.com/quotes/2682238-i-never-read-i-just-look-at-pictures
https://www.isadora.com/global/about-isadora/
https://www.dagensanalys.se/2018/05/orealistiska-skonhetsideal-i-reklamen-skapar-stress/
https://www.dagensanalys.se/2018/05/orealistiska-skonhetsideal-i-reklamen-skapar-stress/
http://levelseven.se/
https://lindmarkmedia.se/
https://www.jajja.com/jajja-magazine/annonsering-pa-sociala-medier-vaxer-snabbast/
https://www.loreal.com/group
https://www.maxfactor.com/uk/our-story/max-factor-story
https://www.maybelline.co.uk/about-maybelline
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stereotyp
https://www.independent.co.uk/news/media/lor-al-under-fire-for-whitewashing-beyonc-888278.html
https://www.independent.co.uk/news/media/lor-al-under-fire-for-whitewashing-beyonc-888278.html


  
 

70 

Statens medieråd. Checklista för medieanvändare kring könsstereotyper. (Hämtad 

2018-05-03) 

(https://statensmedierad.se/download/18.2f86e6de1501d30083328052/1444051902924/

checklista-konsstereotyper-ver1.pdf)  

Statens medieråd. Kvinnor och män i medier. (Uppdaterad senast 2018-04-06) (Hämtad 

2018-05-03) 

(https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/kvinnorochmanimedier

.425.html ) 

Statens medieråd. Olika typer av reklam. (Uppdaterad senast 2017-01-03) (Hämtad 

2018-05-03) 

(https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/olikatyperavreklam.427

.html )  

 

Bilder 

Art8amby.wordpress.com: (https://art8amby.wordpress.com/2010/02/11/max-factor-

spring-summer-2010-ad-campaign/ ) (Skapad: 2010-02-11) (Hämtad:2018-05-07) 

Asianmodelsblog.blogspot.se: (http://asianmodelsblog.blogspot.se/2009/11/anna-wang-

ad-campaign-for-maybelline.html ) 

(Skapad: 2009-11-04) (Hämtad 2018-05-07) 

Bluejeansandgondolas.blogspot.se:: 

http://bluejeansandgondolas.blogspot.se/2011/02/whiteperfect.html (Skapad 2011-02-

20)  (Hämtad 2018-05-07) 

Everythingintime.com: (http://everythingintime.com/wp-

content/uploads/2011/10/hqmascara1.jpg) (Hämtad 2018-05-15)  

Fabmagazineonline.com: (http://fabmagazineonline.com/candice-swanepoel-channels-

marilyn-monroe-for-max-factor-ad/ ) (Hämtad: 2018-05-07) 

Fashionizers.com: (http://www.fashionizers.com/perfumes-makeup/isadora-papagayo-

summer-2012-makeup-collection/ ) (Skapad: 2012-04-23) (Hämtad: 2018-05-07) 

Graziadaily.com.za: (http://www.graziadaily.co.za/graziabeauty/win-with-maybelline/) 

(Skapad: 2014-02-28) (Hämtad: 2018-05-07)  

Lipdrama.blogspot.se: (http://lipdrama.blogspot.se/2016/03/sneak-peek-new-

maybelline-for.html) 

(Hämtad 2018-05-15)  

Makeupedia.se: (https://www.makeupedia.se/isadora-color-chock-autumn-2013-

https://statensmedierad.se/download/18.2f86e6de1501d30083328052/1444051902924/checklista-konsstereotyper-ver1.pdf
https://statensmedierad.se/download/18.2f86e6de1501d30083328052/1444051902924/checklista-konsstereotyper-ver1.pdf
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https://art8amby.wordpress.com/2010/02/11/max-factor-spring-summer-2010-ad-campaign/
http://asianmodelsblog.blogspot.se/2009/11/anna-wang-ad-campaign-for-maybelline.html
http://asianmodelsblog.blogspot.se/2009/11/anna-wang-ad-campaign-for-maybelline.html
http://bluejeansandgondolas.blogspot.se/2011/02/whiteperfect.html
http://everythingintime.com/wp-content/uploads/2011/10/hqmascara1.jpg
http://everythingintime.com/wp-content/uploads/2011/10/hqmascara1.jpg
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http://www.fashionizers.com/perfumes-makeup/isadora-papagayo-summer-2012-makeup-collection/
http://www.fashionizers.com/perfumes-makeup/isadora-papagayo-summer-2012-makeup-collection/
http://www.graziadaily.co.za/graziabeauty/win-with-maybelline/
http://lipdrama.blogspot.se/2016/03/sneak-peek-new-maybelline-for.html
http://lipdrama.blogspot.se/2016/03/sneak-peek-new-maybelline-for.html
https://www.makeupedia.se/isadora-color-chock-autumn-2013-makeup-collection
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makeup-collection  

(hämtad 2018-05-15)   

Stylefrizz.com http://stylefrizz.com/200712/scarlett-johansson-dream-in-blonde-loreal-

2008/  (Skapad 2007-12-25) (Hämtad 2018-05-07)  

Thecut.com: (https://www.thecut.com/2017/01/loreals-diverse-new-ad-campaign-

features-hari-nef.html )(Skapad: 2017-01-08) (Hämtad: 2018-05-07) 

 

Muntliga källor: 

Bergkrantz, Lotta. Projektledare, Levelseven. Djupintervju Levelsevens lokaler. (2018-

04-19) 

Lindström, Jeanette. VD Lindmarkmedia. Djupintervju 24Sveriges lokaler. (2018-04-

18) 

Sjöström, Ann-Louise. Grundare SocialMatch. Djupintervju Kalmar Science Parks 

lokaler. (2018-04-20) 

 

 

https://www.makeupedia.se/isadora-color-chock-autumn-2013-makeup-collection
http://stylefrizz.com/200712/scarlett-johansson-dream-in-blonde-loreal-2008/
http://stylefrizz.com/200712/scarlett-johansson-dream-in-blonde-loreal-2008/
https://www.thecut.com/2017/01/loreals-diverse-new-ad-campaign-features-hari-nef.html
https://www.thecut.com/2017/01/loreals-diverse-new-ad-campaign-features-hari-nef.html


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Annonsbilder för bildanalys    

 

Bild 1 

 

Bild 2 

 

Bild 3 

 

 

 



  
 

II 

Bild 4 

 

Bild 5 

 

Bild 6 

 

 



  
 

III 

Bild 7 

 

Bild 8 

 

Bild 9 

 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bild 10  

 

Bild 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


