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Abstrakt  
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Syfte:     Syftet med uppsatsen är att se hur kvinnan gestaltas i tidningen 
                                                PLAZA Kvinnas reklam. Samt se hur kvinnobilden framställs,  
                                                vilken idealbild kvinnan förmedlar och hur hon gestaltas ur ett 
                                                genusperspektiv. 

Metod:     Bildanalys och semiotisk bildanalys 

Teori:    Semiotik och genusteori 

Material:     PLAZA Kvinna 2010: nr. 3 och nr. 12  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Vi lever idag i ett informationssamhälle där vi människor ser reklam överallt, ibland tänker vi 

inte på att vi tar del av olika reklam och marknadsföring, utan vi bara går förbi. Oberörda?  

Vi kan påstå att vi inte bryr oss om reklamen vi ser och att vi inte tar åt oss av dess budskap. 

Men kan vi undvika att bli påverkade när reklam finns överallt? 

“Ads are everywhere, in our schools, the sides of buildings, sports stadiums,  

billboards, bus stops, buses themselves, cars, elevators, doctors’ offices,  

airplanes and even on food. Almost every aspect of popular  

culture is really about marketing”. (Jean Kilbourne 2010, Killing Us Softly 4) 

Detta säger Dr. Jean Kilbourne i sin fjärde dokumentärfilm Killing Us Softly 4 från 2010, vars 

syfte är att göra oss människor medvetna om hur kvinnan gestaltas i reklam samt hur vi kan 

komma att påverkas av alla reklam. Kilbournes fjärde film är en bidragande orsak till denna 

uppsats, då hon inspirerat oss till att skriva om detta ämne. Vårt material är inte baserat på 

hennes film utan av modetidningen PLAZA Kvinna. Uppsatsen huvudområde berör hur 

kvinnan gestaltas i tidningens reklam.   

Gestaltningen av kvinnan i reklam har länge varit väldigt extrem och framställt henne som 

ett objekt (Kilbourne 2010). Enligt Kilbourne gestaltas kvinnan ofta som sexobjekt, maktlös 

och väldigt smal. I förhållande till männen, vars gestaltning framhäver dem som starka och 

maktfulla blir kvinnan en liten flicka (Kilbourne, 2010). Då reklam idag är massproducerade 

bilder som inte går att undvika och på det sätt kvinnan framställs i reklam inte verkar 

förändras har vi i denna uppsats valt att titta på hur kvinnan gestaltas i modetingen PLAZA 

Kvinna.  Med hjälp av semiotisk bildanalys tittar vi närmre på den exakta gestaltningen 

utifrån fyra teoretiskt betingade aspekter; kroppsideal, genus, lättkläddhet och 

objektifiering.  
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1.2 Bakgrund  

När vi möts av reklam ser vi både män och kvinnor pryda till exempel reklamomslag på 

gator, i tidningsställ i mataffären eller på busskuren. Men hur ser gestaltningen egentligen 

ut, hur skildras män respektive kvinnor, framställs de på ett liknande sätt? Vårt val av ämne 

är aktuellt då det idag pågår en högljudd debatt i Europa, där det diskuteras om modeller är 

för magra. Samt om man ska lagstifta en gräns för ett visst BMI (Body Mass Index, ett mått 

på vikt i förhållande till längd), för att få arbeta som modell. I Italien krävs det att modeller 

har läkarintyg på att de inte är sjukligt smala och i Spanien har det införts en lägsta BMI‐ 

gräns för modellerna (dn.se/kultur‐noje).  

Emma Danielsson, moderedaktör på Expressen, säger i en artikel i Expressen, att människor 

längtar efter det ouppnåeliga, en drömvärld av snygga och perfekta modeller att se upp till. 

Man vill inte att modellerna ska se ut som vanliga människor, då försvinner 

attraktionskraften. Lotta Ahlvar, vd för Svenska Moderådet, säger i samma artikel från 

Expressen, att idealen förändras hela tiden. Ibland ska kvinnan vara platt, ibland kurvig, vissa 

år blek och andra år solbränd. Ahlvar nämner även att det finns en stor maktaspekt: ”vem 

som har makten över hur modet ska se ut, vilket skönhetsideal som ska gälla ‐ och hur 

kläderna ska presenteras på catwalken. De som har makten i modeindustrin är främst 

modetidningarna, modehusen ‐ och skolorna” (expressen.se). 

Även kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har varit mycket aktiv i debatten om smala 

modeller och vad det kan tänkas göra med främst unga kvinnors självbild och hälsa.  

Men också hur kvinnor generellt påverkas av det smala och unga kroppsidealet som 

modeindustrin förmedlar och som kvinnor förväntas leva upp till.  

 

     ”Trots hälsan, välståndet, utbudet och den stora valfriheten verkar det bara  

   finnas ett korrekt ideal. Att vara smal! Jag vill därför med denna debattartikel 

     fortsätta kampanjen mot magra modeller och uppmärksamma de risker som  

     detta sjuka skönhetsideal har för unga människor”(Lena Adelsohn Liljeroth, regeringen.se).  

Med det här som bakgrund anser vi att det är intressant att göra en vetenskaplig studie för 

att se hur kvinnan gestaltas i ett av de stora modemagasinen i Sverige, PLAZA Kvinna.  
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Vår forskning kommer därmed att behandla hur kvinnor gestaltas i närliggande års mode – 

och skönhets reklam, i vår valda tidning. Därför att vi vill se om det skett en förändring från 

tidigare års forskning, samt för att förhoppningsvis kunna se kommande trender och 

mönster.  

Vårt val av material och empiri motiverar och presenterar vi under rubriken 3. Empiri.   

Vi har som tidigare nämnt inspirerats av Jean Killbournes mångåriga studie av 

reklambranschens framställning av kvinnan och hon är en bidragande orsak till valet av 

forskningsämne och även vår frågeställning.  

 

1.3 Avgränsningar 

I vår uppsats har vi valt att inte göra några textanalyser utan vi titta enbart på bildmaterialet.   

Vi har även valt att inte att göra några kopplingar mellan kvinnors självbild och vårt resultat, 

även om vi finner det som en intressant aspekt. Konsekvenserna av hur kvinnan gestaltas i 

mode‐ och reklamannonserna kommer vi inte heller beröra. Vi tittar inte på alla annonser i 

de utvalda nummen, utan endast de som finns på de första 15 sidorna och som gestaltas av 

en kvinna eller både en man och en kvinna. De fyra nummen har sammanlagt 24 annonser 

på de första 15 sidorna. Valet av att endast titta de första 15 sidorna och dess annonser 

grundas på att de är dyrast att annonsera på, och har därmed, enligt PLAZA Kvinnas 

redaktion, den bästa platsen i tidningen.  Denna avgränsning har vi gjort därför att vi inte 

anser oss ha utrymme i vår uppsats att titta på all reklam i tidningarna, då en tidning i 

genomsnitt innehåller 40‐50 annonser. Resultatet av annonserna går att ta del av som 

bilaga. Av vårt resultat av alla annonser analyserar vi endast fyra bilder, för att kunna göra en 

djupgående analys, då vi inte anser oss ha varken utrymme i uppsatsen eller tillräckligt med 

tid för att djupanalysera alla 24 reklamer. Valet av de fyra bilder vi analyserar beskrivs under 

3. Empiri och 3.2 Val av bilder.  
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1.4 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att se hur kvinnan gestaltas i tidningen PLAZA Kvinnas reklam.  

Vi vill se hur kvinnobilden gestaltas, vilken idealbild hon förmedlar samt hur hon framställs 

ur ett genusperspektiv. Eftersom det är viktigt att se hur hon gestaltas i modetidningars 

reklam för att på så sätt kunna förstå hur kvinnor uppfattar sig själva och vad de möjligtvis 

kan jämföra sig med. Men även för att tidigare forskning visar hur kvinnan gestaltats förr och 

vi vill se hur hon gestaltas i en modetidning från närliggande år, samt i en svensk kontext då 

mycket av den tidigare forskningen gjorts utifrån en utländsk kontext (Kilbourne, 2010, 

Bessennoff, 2006, Lindner, 2002). Syftet, att se hur kvinnan gestaltas i PLAZA Kvinnas reklam, 

är också till stor del beroende på den pågående debatt som råder runt om i Europa som vi 

tidigare beskrev under rubriken 1.2 Bakgrund.   

 

För att kunna analysera de valda reklamerna utgår vi ifrån fyra teoretiskt betingade aspekter, 

kroppsideal, genus, lättkläddhet och objektifiering, som vi presenterar och motiverar i 

teorikapitlet. Vår studie ingår i ett medie‐ och kommunikationsvetenskapligt perspektiv och 

är av relevans för området då vi analysera hur populärkulturen kommunicerar ut bilden av 

kvinnan. Vår vetenskapliga motivering till studien är att vi inte tidigare sett gestaltningen av 

kvinnan i reklamer i en svensk kontext från närliggande år, då vi inte kunnat hitta någon 

svensk forskning från år 2010 och framåt. Ämnet ligger i tiden, därför vill vi undersöka hur 

kvinnobilden gestaltas i dagens reklam, samt om det går att se någon slag av förändring från 

tidigare forskning, men även om det går att se skillnader och förändringar från tidningarnas 

reklam mellan år 2010 och 2012.   

Vår huvudfråga är följande; 

 Hur gestaltas kvinnan i modetidningen PLAZA Kvinnas mode‐ och 

skönhetsreklam? 

Delfråga:  

 Vad säger det om idealbilden av kvinnan?  
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1. 5 Tidigare forskning  

Vi redogör nedan för tidigare forskning gällande hur kvinnan framställs och har framställts i 

media och reklam. Vi förklarar den tidigare forskningens relevans för vår uppsats, samt vad 

som ligger till grund för vår inspiration gällande vår forskningsfråga.  

Diskussioner, undersökningar och forskning om hur kvinnan framställs i media och reklam är 

något som pågått länge. Det har undersökts om hur kvinnan framställs i reklam i olika typer 

av tidningar och modemagasin som sedan vinklats från olika perspektiv. Den forskning vi 

kommer att bedriva har gjorts i liknande former, men inte utifrån vår valda tidning PLAZA 

kvinna. Kanske den mest kända inom ämnet är Jean Killbourne, som redan under 1960‐talet 

började undersöka hur kvinnor framställs i media, samt vilka konsekvenser som kan komma 

att uppstå och redan har uppstått. Killbourne har gjort fyra dokumentärfilmer gällande detta 

ämne, Killing Us Softly, Still Killing Us Softly, Killing Us Softly 3 och Killing Us Softly 4. Hon tar i 

sina filmer upp mycket av det vi skall komma att beröra, som det smala kroppsidealet och 

kvinnans framställning som objekt. Vi använder Killbournes film Killing Us Softly 4 som 

inspiration i denna uppsats och hennes insamlade material ligger till grund för vår 

problemställning och teorikoppling.  

 

Från tidigare forskning av både Katharina Lindner, Jean Kilbourne och Anja Hirdman kan vi se 

en likhet gällande hur de analyserar bilderna, då de utgår ifrån aspekter som kropp – och 

skönhetsideal, genusperspektiv och sexobjektifiering, vilket inspirerat till vårt 

tillvägagångssätt att analysera bilderna. Därför använder vi oss av fyra olika teoretiskt 

betingade aspekter; kroppsideal, genus, lättkläddhet och objektifiering.  

På det sätt som kvinnan gestaltas i reklam visar sig leda negativa följder, hos bland annat 

unga flickor och deras syn på sin egen kropp, vilket vi redogör senare i detta kapitel.  

1.5.1 Katharina Lindner 

Katharina Lindner, doktor i media och kommunikationsvetenskap, har gjort studien  

Image of Woman in General Interest and Fashion Magazine Advertisements från 1955 to 

2002, där hon undersöker hur bilden av kvinnan förändrats under dessa år.  

Hon använder sig av modetidningarna Vogue och Time och av nio olika definitioner för att få 

fram ett så rättvisande resultat som möjligt.  
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Lindners studie och dess resultat visar bland annat att kvinnans gestaltning påverkar 

”den vanliga” kvinnans syn på sin kropp, ökar oron hennes för sin vikt, som i sin tur kan 

utveckla ätstörningar (Katharina Lindner, Vol.51. 2004). Katharina Lindner menar med de 

resultaten att den bild vi får presenterad av kvinnan via reklam, kan leda till att hon 

förväntas se ut och vara på det sättet i verkligheten, och blir därmed behandlad därefter. 

Kvinnan är som tidigare nämnt väldigt smal och skildras i reklam som att hon inte tar upp 

någon plats, i förhållande till mannen. Reklam visar att produkter kan göra kvinnan både mer 

sexig, vacker och därmed mer lycklig och framgångsrik. Kvinnan gestaltas som att är hon 

smal, sexig och vacker – då är hon också lycklig (Katharina Lindner, Vol.51. 2004).  

Det har som tidigare framgått, genomförts ett flertal undersökningar om hur kvinnan 

gestaltas, vilken roll hon upptar, vilket beteende hon har, samt även i relation till hur män 

gestaltas. Dock är dessa studier relativt gamla och har sin början redan på 1970‐talet, och 

eftersom denna forskning troligtvis inte kommer att vara relevant för vår uppsats tar vi inte 

upp så mycket av den här. Värt att nämna är dock att i reklam från 1970‐talet visades 

kvinnan till mestadels i miljöer så som i hemmet, som modersgestalt eller också i en 

skönhets‐ och sexrelaterad roll. Under 1970‐talet började även kvinnan gestaltas utefter 

stereotyper och skildrades sällan i miljöer utanför hemmet, vilket skulle komma att tolkas 

som att hon var beroende av mannen och hans beskydd. Likaså visades kvinnan upp som 

sexobjekt eller extremt tam (Katharina Lindner, Vol.51.2004).  

Från tidigare forskning gällande genusaspekten, så såg man ofta kvinnor i reklam för till 

exempel tvättmedel, läkemedel eller köksprylar, medan mannen syntes i reklam för bland 

annat bilar, resor, alkohol och cigaretter. Männen framställde och visade upp mer ”farliga” 

och coola produkter jämfört mot de kvinnan visade.  
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1.5.2 Jean Kilbourne  

Vår inspirationskälla, Jean Kilbourne, har sedan många år tillbaka undersökt hur media och 

reklam påverkar oss människor och vilka följder som kan uppstå. I sin bok Can´t buy me love 

skriver hon om reklam i förhållanden till olika områden, så som mat, relationer, miljö och 

kroppsfixering. Det som är intressant för vår analys är då hon diskuterar hur kvinnan 

gestaltas i reklam jämfört med hur hon ser ut i verkligheten. Kilbourne menar att en del 

människor påstår att reklamen speglar samhället, detta är dock något som hon inte alls 

håller med om. Hon påstår att den bild av kvinnokroppen, som reklamen förmedlar, är den vi 

ser när vi tittar oss själva i spegeln i nöjesparkens ”lustiga hus” (Kilbourne 199:122). 

Kilbourne trycker på i sin bok att det är fler kvinnor som har en päronformad kropp än de 

som har en V‐formad kropp, som modeller. Då hon talar om dagens reklam menar hon att de 

kändisar som förr betraktades och gestaltades i reklam som sexsymboler, till exempel 

Marilyn Monroe, idag enligt det rådande kroppsidealet skulle anses fet.  För det som idag 

anses sexigt är det som nästan är motsatsen till den som förr ansågs kvinnliga och sexiga, så 

som höfter, rumpa och bröst. Kilbourne skriver också att det primära budskapet som reklam 

förmedlar till unga flickor och kvinnor är att det viktigaste gällande dem själva är deras 

kläder, hur de ser ut och deras kroppar (Killbourne 1999:132). För att förstärka detta tar hon 

ett exempel med en ung kvinna klädd i ett par tighta jeans med bildtexten ” He says the first 

thing he noticed about you is your great personality”. Därefter fortsätter bildtexten med, 

”He lies”. Den här reklamen tydliggör hur kvinnan kan gestaltas i reklam. Kanske det inte är 

så konstigt att, precis som Kilbourne skriver, att många kvinnor har komplex för sitt utseende 

och sin kropp. Hon förtydligar även att det inte är reklam i sig som orsakar ätstörningar, utan 

att reklamens bilder möjligen endast spelar en lite roll i slutändan. Dock poängterar hon att 

reklambilderna i allra högsta grad bidrar till det hat som många kvinnor känner för sina 

kroppar, och kanske även till vissa av fallen för anorexi och bulimi.  
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1.5.3 Anja Hirdman  

Hirdman skriver I sin avhandling, Tilltalande bilder, om hur kvinnor och mäns relationer 

framställs i tidningarna Veckorevyn och Fib Aktuellt, från år 1965 till 1995. För att inte gå för 

långt bak i tiden tittar vi i denna forskningsöversikt på det resultat Hirdman kom fram till 

från år 1995. Hon skriver om kroppsretorik och att kvinnan ofta gestaltades leende, som mer 

tillänglig och oproblematisk (Hirdman 2001:49). Hon skriver också om ”parbilden” då både 

en man och en kvinna gestaltades och att det vanligast förekommande var att mannen hade 

sin blick fäst på kvinnan medan hon tittar rakt in i kameran. Detta symboliserar då kvinnans 

feminina förmåga att beslagta mannen med hans blickar, medan hon själv tittar ut mot 

läsaren och publiken. Hirdman skriver också att i vissa förekommande reklambilder då 

mannen inte längre tittar på kvinnan kan tyda på att hon i bildens situation har gjort ett 

misslyckande av något slag (Hirdman 2001:199).  

Anja Hirdman skriver om Veckorevyn från 1995 och att ”kvinnlighet” framstår som något 

som måste underhållas under hela livet och är en ”karriär uppbyggd kring diverse 

skönhetsideal”. Detta förmedlar då tidningens idé om att kvinnlighet ständigt behöver 

bättras på, med hjälp av olika skönhetsprodukter (Hirdman 2001:199).  De bilder som visas i 

resultatet från 1995 gestaltar kvinnan i stillhet, sittandes eller ihopkrupna i sand, vatten eller 

på golvet. Detta är enligt Goffman, som Hirdman skriver om, ett tecken på underordning. 

Gestaltningen av mannen ser inte alls ut på samma sätt, han framställs som handlingskraftig 

och stark med uppumpade armmuskler. På det sätt mannen gestaltas uppfattas han som 

maskulin och med hög status (Hirdman 2001:209).    
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1.5.4 Gayle R. Bessennoff 

Gayle R. Bessennoff skriver i sin studie Can the media affect us? Social comparison, self‐

discrepancy, and the thin ideal att man bör tänka på att det inte är alla som påverkas av 

reklam och att problem som dålig självkänsla och ätstörningar inte i närheten drabbar alla 

som tar del av reklam med trådsmala kvinnor.  Dock är det smala kroppsidealet en orsak till 

att många är missnöjda med sin kropp, precis som Jean Kilbourne poängterar. Dock menar 

Bessennoff att en gemensam faktor för dessa problem är den sociala jämförelsen som råder.  

Många jämför sina kroppar med andras och en del jämför sig med de smala modellerna som 

pryder omslagen och reklamer i många modetidningar.  

Bessennoffs studie visar att de som är väldigt kroppsfixerade löper större risk att drabbas av 

negativa följder. Studien visar också att sociala jämförelser och det smala idealet som råder 

kan leda till depression och mer tankar gällande vikt och utseende (Gayle R. Bessennoff, 

2006:48). Dock visar inte Bessennoffs studie på att det finns en koppling mellan det smala 

idealet och ätstörningar eller bulimi. I den studie som Bessennoff gjort bevisas att 

konsekvenserna som kan komma att inträffa beror på hur personen i fråga är och hur hon 

eller han ser på sig själv och hur kroppsuppfattning ser ut, samt personens självkänsla.  

Vad vi kan se av den här forskningsöversikten är att tidigare forskning haft mycket fokus på 

att modellerna är extremt smala och att det råder ett väldigt smalt kroppsideal över lag i 

reklam. Sammanfattningsvis kan vi se av vad tidigare forskning gett att kvinnan ofta gestaltas 

som liten, maktlös och beroende av mannen. De gemensamma slutsatser vi har funnit, är att 

i stort sett all forskning och dess resultat framhäver att den bild som media och reklam ger 

av kvinnan, kan leda till konsekvenser och samhällsproblem. Forskare lägger olika vikt på 

konsekvenserna, men gemensamt är att alla nämner problemet ätstörningar och dålig 

självkänsla hos kvinnor.  
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2 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer i följande kapitel börjar med att förklara begreppet reklam och därefter 

presentera de teoretiska utgångspunkterna vi använder oss av i vår uppsats.  

Våra grundläggande teorier är semiotik och genusteori, och för att analysera reklambilderna 

använder vi oss av fyra olika teoretiskt betingade aspekter, kroppsideal, genus, lättkläddhet 

och objektifiering. Nedan presenterar vi även tre infallsvinklar av genusteori, individens 

genus, den sociala genusstrukturen och genussymbolik.  

Vi har som tidigare beskrivit valt att använda oss av semiotiken som teoretisk utgångspunkt i 

vår uppsats, samt genusteori. Den semiotiska teorin har vi valt att använda oss av för att den 

handlar om hur tecken kan skapa olika betydelser och att man inom semiotiken menar att 

kommunikation handlar om att skapa mening och betydelse, genom att tolka de tecken man 

ser, vilket passar väl in i vår studie av bildanalys och kvinnans gestaltning i reklam (Carlsson 

& Koppfeldt, 2001). Genusteorin talar för det som anses kvinnligt respektive manligt, samt 

visar oss hur maktskillnaden kan se ut både i samhället och i reklam (Anja Hirdman, 2001, 

Carlsson, 2001). Genusteorin lämpar sig för vår studie, då vi tittar på hur kvinnan gestaltas, 

hur vida hon framställs som feminin och kvinnlig utifrån begreppet genus.   

2.1 Vad är reklam? 

Det finns många olika slags bilder med olika budskap och med olika användningsområden. 

Reklambilden är, som även andra bilder, kommunikationsmedier och är inte gjord för att 

användas för evigt, så som till exempel en altartavla. Reklambilden är gjord för ögonblicket 

(Borgersen & Ellingsen 1994:11). Även om inte en bild har något tecken eller en bildtext är 

enbart bilden ett kodat teckenspråk, med tanke om att förmedla ett budskap.  

Reklambilder handlar om övertalning och när skaparen bakom bilden försöker övertala oss 

handlar det om att få oss kunder att förknippa en bestämd produkt med positiva värden 

(Peter Cornell m.fl. 1988:59). 
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För att förklara vad en reklambild är använder vi bildretorik, som kan delas upp i två grupper: 

metonymier och metaforer.  

Metonymi och metafor vilar som diskursfenomen på en  

upplevelse av likheter och närhet mellan bestämda 

verklighetsförhållanden. (Cornell m.fl. 1988:59) 

Med detta menas att vi människor kan rekonstruera den upplevelse som ligger bakom 

bildens sammanfogning på ytan, när vi tittar på en reklambild.  Detta gör vi med våra egna 

associationer och upplevelser till olika verklighetsförhållanden (Cornell m.fl. 1988:59).  

De som skapar reklam använder sig av att vi själva rekonstruerar och associerar till det vi 

tidigare upplevt och får oss då att associerar reklambilden med förhoppningsvis något 

positivt. De som ligger bakom reklam har alltså i uppgift att skapa ”nya associationer”.  

För att återgå och förklara de två grupperna som vi tidigare nämnt i texten, metonymier och 

metaforer. Det förstnämnda symboliserar likhetsrelation, samt bevisar något, då man gör 

produkten till en del av helheten (1988:59). Metaforer symboliserar närhet och jämförande, 

då man i bilden låter jämföra något från ett närliggande sammanhang (1988:59). För att 

förklara en metonymisk relation i en reklam mellan produkten och det positiva värdet 

använder vi oss av till exempel en reklam för Bregott. Om reklamen gestaltar ett vackert 

landskap med kor på grönbete och sedan en Bregottförpackning, följer vi bildens 

associationsbana om att Bregott ”liknar” naturen och har samma egenskaper. På så sätt 

uppstår en liknelse och positiva värden av produkten. Tar vi istället en metaforisk (närhets‐) 

relation i en reklam, kan vi tillexempel se ett nyförälskat par som har picknick och framför 

dem på filten står en flaska Herrljunga Cider. Vi följer då reklambildens sammanfogning och 

bilden säger oss att Herrljunga cider hänger ihop med kärlek och romantik (1988:59). De som 

skapar reklamer spelar på våra tidigare erfarenheter och våra associationer. Reklambilder är 

allstå bilder som gestaltas för att sälja och marknadsföra vissa produkter.  
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2.2 Semiotik 

Semiotik är läran om tecken, genom semiotiken kan man studera hur den mänskliga 

kommunikationen använder sig av tecken och bilder för att förmedla olika budskap.  

Tecken bär olika betydelser som kan tolkas och därmed användas som språk.  

Inom semiotiken delar man in tecken i bland annat tre grupper: symbol, index och ikon.  

Det sistnämnda, ikon, är en avbild och något som liknar sitt objekt, till exempel de visuella 

tecknen som sitter på toaletter för män respektive kvinnor är ikoner. Avsikten med en ikon 

är att försöka återge en viss känsla eller budskap (Fiske, 1990:71).  Index är betydelsen som 

uppstår mellan två eller flera företeelser, ett tecken med direkt samband med det objekt det 

syftar till. Enkelt förklarat är rök ett index på eld, röken har då ett samband sitt objekt, 

nämligen elden (Fiske, 1990:71).  En symbol som tecken liknar inte det den föreställer, utan 

betydelsen är en överenskommelse, en konvention eller regler mellan människor (Carlsson & 

Koppfeldt, 2001, Fiske, 1990:71). Röda Korset är ett exempel på en symbol, det finns inget 

som säger att den symbolen ska respresentera något eller betyder något exakt, det är endast 

genom regler i vår kultur eller konvention som vi får fram vad symbolen ska symbolisera 

(Fiske, 1990:71). Alla dessa tre begrepp inom semiotiken kan hänga ihop och vara 

sammansatta av olika typer. Ett exempel på detta är en vägskylt för ”varning för älgar”, då 

den röda triangeln runt omkring skylten är en symbol, som betyder varning. Älgen som 

pryder skyltens mitt är en ikon, men kan också vara en symbol. Ikoniskt sätt är det hur 

formen på älgen ser ut, och sett ur ett symboliskt synsätt, att vi måste känna till djuret älg 

för att kunna förstå vad skylten betyder, så att vi inte tolkar det som en vägkorsning eller ett 

stopptecken. För att förtydliga, i praktiken är skylten med älgen ett index, som förmedlar och 

indikerar att vi kört in i ett område där det finns risk för älgar som springer över vägen (Fiske, 

1990:72).  Tittar vi på en bild och ser en person som står med händerna i fickorna eller med 

en rakryggad hållning kan antyda nonchalans. Personen fysiska hållning och kroppsspråk är 

ett index som kan indikera en viss attityd. Likaså om vi ser ett magert svältande barn på ett 

fotografi kan barnet vara en index som indikerar hungersnöd och fattigdom i Tredje världen 

(Fiske, 1990:74).   
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Två centrala begrepp i semiotiken är denotation och konnotation. Denotation är själva 

grundbetydelsen i bilden, det som faktiskt finns avbildat. Konnotation är nästa nivå, vad man 

kan utläsa, tolka och associera till bilden (Carlsson & Koppfeldt, 2001:31).  

Vetenskapliga begrepp utformas ofta i par, som en kontrast mot varandra. Denotation och 

konnotation är inga undantag, de relaterar till varandra och behövs för att förstå tolkningen 

av en bild. Då denotation enbart står för det exakta ger det i sin kontext grund till 

konnotation, alltså utrymme för tolkningar baserade på kultur, känslor, tankar. ”Konnotation 

står för de djupare lagren av betydelse som varje bild kommunicerar”(Ekström, 2008:24).  

2.2.1 Metafor, metonymi och myt 

Tre viktiga begrepp inom semiotiken är metafor, metonymi och myt. De två förstnämnda 

begreppen kan beskrivas som omvandlande tecken, då transformeringen av dessa tecken 

sker från två olika sfärer; saksfär och bildsfär. Med dessa begrepp menas att en bild 

omvandlas, mellan två sfärer, då metaforens överföring från saksfär till bildsfär bygger på 

likhet och metonymin på närhet (Hansson m.fl. 2006:36). En bild är alltid en begränsning, 

och den metonymiska egenskapen är den då även om bilden avgränsas säger den något mer 

än vad som visas. För att förtydliga detta tar vi porträttet som exempel, då vi inte 

ifrågasätter porträttets sätt att stympa oss människor. Huvudet av personen på bilden får 

representera hela människan och personen (Hansson m.fl. 2006:36). Den grundläggande 

definitionen är, att en metonym kan låta endast en del stå för helheten. Med en metonym 

kan man visa en liten del men ändå förmedla en helhet, metonymier är alltså väldigt 

effektiva förmedlare (Fiske, 1990:130).  Begreppet metafor, som tidigare beskrevs under 2.1. 

Vad är reklam, används ofta i det visuella språket och då som reklammakare. För att 

ytterligare förklara och förtydliga begreppet kan tillexempel en händelse vara en metafor för 

en viss produkt, ”Mustanger i Vilda västen är en metafor för Marlbro‐cigaretter”  

(Fiske, 1990:127). 
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Det tredje begreppet, myt, kan man förklara som att ”myter arbetar metonymiskt i det 

avseendet att ett tecken stimulerar oss att konstruera resten av kedjan av föreställningar 

som myten består av” (Fiske, 1990:132). En myt fungerar på liknande sett som metonym,  

då myten får oss att konstruera en helhet av en del. Båda begreppen, myt och metonym,  

är väldigt effektiva sätt att kommunicera via eller med hjälp av, eftersom det ”maskerar” 

index. Vi är medvetna om att till exempel rök inte är eld, medan vi inte är fullt lika medvetna 

om att ett gäng stillastående städerskor är strejk. Då andra tecken för eld skulle kunna 

aktivera andra myter, eller anda metonymier som skulle kunna ge andra bilder av 

verkligheten. Att avlägsna denna maskering är den semiotiska analysens huvudmål. 

Begreppen metonymier, myter och index, som vi alla nämnt tidigare, arbetar tillsammans i 

nära samband (Fiske, 1990:132). 

För att återgå till semiotik och dess innebörd kan vi konstatera att redan under1700‐talet 

beskrev den tyske filosofen Johann Gottfried von Herder att tanke och språk uppkommit och 

konstruerats samtidigt, eftersom de är beroende av varandra. Han har många efterföljare 

som utvecklat teorierna och en av de mest betydande är lingvisten Ferdinand Saussure.  

Han menade att språket är ett system av tecken som står i relation till varandra, där tecknen 

består av två olika delar, det betecknande och det betecknade. Skillnaden mellan dessa två 

är att det betecknande är uttrycket och det betecknade är innehållet. Uttrycket är till 

exempel själva ordet, bilden eller ljudet, medan innehållet är den bild som skapas av de 

betecknande delarna (Ekström, 2008:19). Vidare menade Saussure att det finns två sätt för 

tecken att skapa betydelse. Paradigm, som är en uppsättning tecken som bildar till 

exempelvis ord, och syntagm där man då tar orden och bildar mening. För att kontrollera 

hur man har tolkat syntagmet kan man byta ut ett tecken eller en enhet i bilden mot en 

annan och då se om det blir en förändring i innebörden, detta kallas för kommunikationstest 

(Fiske, 1997).  

Till skillnad från andra kommunikationsvetenskapliga teorier som bygger på att information 

färdas genom olika kanaler i färdigt format, så menar man inom semiotiken att 

kommunikation handlar om att skapa mening och betydelse genom att tolka de tecken man 

ser. Allt som ses kan tolkas, sättas in i ett sammanhang och skapa mening. Hur man tolkar är 

beroende av kontexten.  



15 

 

2.2.2 Kod 

Inom semiotiken menar man att sändaren skickar ut information i form av tecken, 

och mottagaren tolkar meddelandet och skapar mening och innebörd av det, vilket 

förhoppningsvis är samma eller likartat som det syfte sändaren hade med informationen.  

För att sändaren och mottagaren ska uppfatta informationen på samma sätt krävs det att 

man har samma koder och tolkningsmallar (Ekström, 2008: 17). Koder kan beskrivas 

”regelverk”, utan någon form av kod finns inget utrymme för en mänsklig tolkning (Hansson 

m.fl. 2006:16). Det går att jämföra koder med normer eller regler, som finns för att kunna 

skilja på vissa handlingar. I vårt samhälle finns det koder för till exempel hur man ska 

uppföra sig, hur man ska klä sig eller uttrycka sig i bild.  Det är alltså koden som skapar 

tecken och därmed kan ge en betydelse. Frågan man kan ställa sig då vi människor tolkar 

bilder är uppkomsten av koderna hos individen, om de är inlärda eller medfödda. Mest 

troligt är att de koder vi använder oss av och tolkar är inlärda, men man kan inte utesluta 

genetiska koder  

(Lindgren m.fl. 2009:42). Det finns olika typer av bildkoder, till exempel ikongrafisk kod, som 

beskrivs med att en kedja av olika tecken tillsammans kan skildra ett välkänt tema, eller ett 

vardagligt, så som nyhetsmedier och reklam (Hansson m.fl. 2006:55). Ikongrafiska koder 

handlar om bilder som följer mönster, som i sin tur återger teman som vi känner igen mycket 

väl. Exempel på ikongrafiska koder kan vara skolfoto, flygkrascher eller demonstrationståg. 

 

Vi bedriver vår forskning i en västerländsk kontext där vi utgår från att människorna har en 

snarlik kultur och därför har ett likartat sätt att tolka och uppfatta koder.  Därför är 

semiotiken är en teori som kan komma att hjälpa oss att dra de rätta slutsatserna. 
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2.3 Kritik ‐ Semiotik 

Semiotiken kan ibland kritiseras för att framställa sina tolkningar och analyser som objektiva 

snarare än subjektiva. De kan även verka vila på temporära föreställningar och uppfattas 

som ostrukturerade. Konnotationen i en bildanalys är en association och den betydelse vi 

utläser, beroende på värderingar och kultur, alltså finns det inget absolut facit i en 

bildanalys. Konnotationen kan aldrig pekas ut direkt i en bild, utan finns först i våra tankar 

och genom vår egen tolkning, därför kan man ur ett kritiskt perspektiv fråga sig om 

tolkningen är korrekt och varför den är det eller inte är det. Dessutom finns det kulturella 

aspekter som gör att konnotationen inte blir samma för alla människor utan man måste ha 

likartad bakgrund för att göra en tolkning som överensstämmer med vad avsändaren hade i 

åtanke när han eller hon producerade bilden. ”Konnotationer är ofta mest spännande att 

diskutera i en bildanalys, eftersom det är något vi har gemensamt med andra. De pekar på 

ett dolt, men på samma gång gripbart innehåll som de flesta känner på sig finns i 

bilden”(Carlsson & Koppfeldt 2001:24). Det här är samtidigt kritiken till metoden, då det 

krävs att vi har samma referensramar för att göra rättvisa tolkningar av bilderna. 

Konnotationen är därför inte samma för alla. Konnotationen är inte heller alltid självklar och 

ger utrymme för individuella tolkningar, även om det oftast finns en association som är 

tydlig för de flesta med liknande förutsättning. 

2.4 Genus  

Genus är ett begrepp som har sitt ursprung i USA, där man redan under 1970‐talet började 

använda termen gender som ett gemensamt ord för det som har med kön att göra (Höglund, 

2000:26). Det finns olika teorier gällande genus men det vanligaste syftet med den 

uppdelningen som finns av både genus och kön ur feministisk teoribildning är att bekämpa 

den syn av könet som vi har. Alltså att verka för jämställdhet och att försöka bekämpa 

kvinnans underordning gentemot mannen (Carlson, 2001:18).  

Genusordning är något som finns i varje samhälle och detta förklarar för oss vad som är 

kvinnligt respektive manligt, hur vi uppfattar oss själva och vem som kan bestämma vad. 

Marie Höglund skriver i sin bok Män och kvinnor – vad vet en genusvetare? att 

genusordningen kan påverka förhållanden som till exempel vem som bestämmer om ett 

barns hälsa och skolgång eller vem som sitter i riksdagen. Hon beskriver också vad som 
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egentligen är genusforskning; hur genus påverkas av annat och hur andra förhållanden 

påverkas av genus (Höglund 2000:13).  

Vi har olika uppfattningar och idéer om vad vi själva anser är kvinnligt och manligt, som att 

det ligger i kvinnans ansvar att vara vacker medan det anses manligt att vara fysiskt stark 

(Höglund 2000:27).  Genus påverkar inte bara skillnader gällande hur vi ser ut, det påverkar 

även de sysslor som är fördelade i vårt samhälle och vår vardag. Höglund skriver att 

genusbegreppet infördes för att kunna skilja på våra idéer, det kulturella och det som vi 

människor anser givet eller naturligt.  

Åsa Carlsson skriver i sin avhandling Kropp, kön och konstruktion om Robert Stoller, som 

forskade om människor som var transvestiter och transsexuella. Han införde begreppen 

genusidentitet och genusroller, vilket vi idag kan stöta på då vi pratar om kön. Genusidentitet 

handlar om känslan och kunskapen om att veta att man tillhör det ena könet eller det andra. 

Medan genusroll är den roll eller det beteende man visar upp för att stryka ens egna och 

andras värdering gällande det genus och kön man själv tillhör (Carlsson 2001:21).   

Carlsson skriver om Simon de Beauvoirs citat ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, vilket 

man kan tolka som att genus (manligt och kvinnligt) inte är något medfött utan skapas allt 

efter som (Carlsson 2001:17).  Beauvoirs sagda citat leder oss in på att ordet kön i vissa fall 

kan vara ett laddat ord, eftersom kön som benämning innefattar förutfattade meningar och 

gamla föreställningar. Som att kvinnan är mer känslosamma och beroende av sin man 

gällande beslutsfattande (Höglund 2000:29).  Kvinnan är och har länge varit underordnad 

världen över, frågan är om det alltid kommer att vara så eller om det är som ett antal 

feminister påstår; att det inte behöver vara så, då underordningen har både sociala och 

kulturella orsaker (Carlsson 2001:19).  
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2.4.1 Individens genus 

Individens genus kallas den vanligaste användningen av genus och behandlar de likheter vi 

kan finna mellan oss individer av samma kön, som till exempel könstypiska egenskaper eller 

de egenskaper som vi kallar för manligt respektive kvinnligt (2001:28). Dessa egenskaper kan 

vara både beteendemässiga och mentala, näst intill stereotypiska. Så som att vi kvinnor ska 

vara omhändertagande, stödjande, tycka om romantiska filmer eller smalmat. Sådana 

egenskaper förväntar vi oss att kvinnan ska ha, precis som att det finns givna egenskaper 

som vi anser att männen ska ha. Värt att nämna är att dessa egenskaper och genus i sig 

varierar beroende på vart vi befinner oss, alltså kulturellt. Det som vi anser vara kvinnligt i 

Sverige behöver inte vara kvinnligt i andra delar av världen. Idag kan vi se genusbegreppet 

som en chans för samhället att förändras och vi kan då ställa oss frågan om vad som är 

biologiskt givet (Carlsson 2001:31).   

 

2.4.2 Den sociala genusstrukturen 

Åsa Carlsson skriver om den sociala genusstrukturen, hon menar att begreppet har att göra 

med hur sociala aktiviteter organiseras och värderas beroende på vilket kön man tillhör. Till 

denna struktur räknas hur sysslor och arbetsfördelningen mellan könen ser ut i hemmet och 

i samhället, något som vi gemensamt kan kalla genussystem (Carlsson 2001:32). Ett exempel 

är hur den svenska föräldraförsäkringen ser ut, kvinnan stannar ofta hemma längre med 

barnen, eftersom hennes lön generellt sätt är lägre än mannens. Det i sin tur leder till att 

kvinnor har svårt att höja sin lön, då arbetsgivaren vet att kvinnan kan komma att bli borta 

från arbetet i flera år (Carlsson 2001:33).  

 

2.4.3 Genussymbolik 

Enligt Åsa Carlsson räknas genussymbolik till de teorier som handlar om kön inom ideologi, 

vetenskap eller kultur (Carlsson 2001:35). Vi har olika föreställningar om vilka områden eller 

arbeten som är passande för det manliga respektive kvinnliga könet. Precis som att vissa 

anser eller tror att kvinnan är passiv och mannen aktiv. Dessa föreställningar går långt 

tillbaka i tiden, och för att förklara ”den passiva kvinnan” beskriver vi ett känt exempel, sagt 

av Aristoteles. Han menade att kvinnan fysiskt sätt var en deformerad man, och därmed 
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impotent och inte kunde ge liv. Aristoteles teori visar att han ansåg att det var mannen som 

stod för det viktigaste av vår fortplantning, då han menade att kvinnan endast bidrog med 

materian (Carlsson 2001:35). Utifrån ett feministiskt perspektiv kan man säga att det 

fortfarande finns spår kvar av hans syn och teori, då den handlar om fortplantningen.  

Då ägget hos kvinnan anses som passivt och mannens simmande spermier som aktiva, även 

om vi vet att kvinnan självklart överför sina egna gener till det nya livet (Carlsson 2001:35).  

2.5 Kritik – Genusteori  

Val av genusteori som en av utgångspunkterna i vår forskning är för oss ett självklart 

perspektiv. Dock finns det viss kritik mot vetenskapen som menar att skillnaden mellan 

könen inte bara är en social konstruktion, utan även beror på andra faktorer som till 

exempel biologiska, psykiska eller ekonomiska. Fredrik Segerfeldt skriver i en debattartikel 

för SVT att det är svårt att avgöra var gränsen går mellan natur och kultur. Han menar att 

genusforskarna redan på förhand utgår från en given ideologisk och politisk tes som de 

befäster med sin forskning istället för att söka reda på sanning och kunskap (debatt.svt.se)  

Vi bedriver vår forskning utifrån empiri, som vi samlat in och använder oss av den svenska 

forskningsformen för genusvetenskap. Vetenskapsrådet anser att det finns skillnader mellan 

den svenska och den internationella teoribildningen. Svenska forskare gör studier baserade 

på empiri medan internationella forskare grundar sina teser på abstrakta och teoretiska 

debatter. Vetenskapsrådet anser även att det behövs en uppföljning och utveckling av de 

genusvetenskapliga begreppen.  

I texten "Genusforskning i korta drag" tar Vetenskapsrådet (2005) upp vissa frågor som den 

svenska genusvetenskapen behöver arbeta med. De framför viss kritik mot den svenska 

genusforskningen och menar att man kan använda andra sätt att bedriva forskningen på än 

vad man traditionellt sett gjort i Sverige (vr.se).  
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2.6 Fyra teoretiskt betingade aspekter  

Vi använder oss av följande fyra aspekter; kroppsideal, genus, lättkläddhet och objektifiering, 

då vi analyserar PLAZA Kvinnas annonser. Efter att vi tidigare gjort en förundersökning av alla 

de annonser som finns i våra fyra valda tidningar är det dessa aspekter som utmärkt sig och 

återkommit i flertalet av annonserna. Valet av dessa aspekter förtydligas längre ner under 

denna rubrik. Förundersökningens tillvägargångssätt presenterar vi närmre i kapitel  

4. Metod.  

Vi utgår även från dessa aspekter därför att de inom tidigare forskning utmärkt sig som olika 

infallsvinklar vid analys av reklam. Katharina Lindner, Jean Kilbourne och Anja Hirdman är 

exempel på forskare som använt sig av några av dessa aspekter (Katharina Lindner, Vol.51. 

2004, Jean Killbourne, 2010 & Anja Hirdman, 2001). Lindners forskning gällande bilder från 

tidningarna Vogue och Time visar att kvinnan gestaltas som väldigt smal och även som ett 

sexobjekt i vissa reklambilder (Katharina Lindner, Vol.51. 2004). Även forskning av Gayle R. 

Bessennoff tyder på att det förekommer ett smalt kroppsideal i reklamens bilder (Gayle R. 

Bessennoff, 2006:239). Vår andra aspekt genus utmärker sig vid analys av bilder i Jean 

Killbournes film Killing Us Softly 4, då hon nämner hur kvinnan gestaltas i förhållande till 

mannen, att kvinnan gestaltas mer underlägsen. Då vi utgår från aspekten genus är det 

viktigt att nämna att det inte behöver vara både en man och en kvinna med på bilden.  

Det räcker om det endast är en kvinna med, för att kunna analysera reklamen utifrån ett 

genusperspektiv, då vi kan se huruvida hon gestaltas kvinnlig och feminin. Men även hur hon 

framställs utifrån ett kössterotypiskt sätt eller efter den traditionella könsordningen. 

Killbourne talar även om hur kvinnan gestaltas som väldigt lättklädd och som ett objekt, 

objektifiering (Killing Us Softly, 2010). Med bland annat inspiration av tidigare forskning har 

vi valt att använda oss av, kroppsideal, genus, lättkläddhet och objektifiering som fyra 

aspekterna för att anlysera våra reklambilder och även för att kunna dra slutsatser.  

Det är endast en svensk forskare (Anja Hirdman) av de som vi tidigare beskrivit under 

rubriken 1.5 Tidigare forskning, som tittat på några av de fyra aspekter och därmed forskat 

inom en svensk kontext. Resterande forskning, som vi tagit del av, har gjorts i en utländsk 

kontext, vilket är en av anledningarna till att vi använder oss av aspekterna.  
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Vi vill se hur dessa aspekter utmärker sig och speglas i en svensk kontext, ur en svensk 

tidning.  Då vi använder oss av de här aspekterna kan vi begränsa vår analys, eftersom vi 

anser oss endast ha utrymme för fyra i vår uppsats.  

2.6.1 Kroppsideal 

Det smala kroppsidealet är något vi ständigt möts av, vilket enligt Karin Ekman, till slut borde 

påverka oss människor. 

Medias kroppsfixering bidrar med all säkerhet till att fler och fler unga  

kvinnor insjuknar i ätstörningar varje år. Anorexi och bulimi har blivit ett par  

av våra vanligaste folksjukdomar. Problemet slås regelbundet upp i löpsedlar  

på de stora kvällstidningarna /…/ Samtidigt publicerar samma kvällstidningar  

”månadens snabbantning” ett par dagar senare‐ ibland några sidor senare /  

Media kör så att säga båda loppen samtidigt. (Karin Ekman, 1998)  

Så här skriver Karin Ekman i sin bok Var så god – makt, kön och media då hon menar på att 

media sänder ut ett sjukt kroppsideal.  

Kroppar används i reklam som blickfång, då syftet är att väcka uppmärksamhet (Fagerström 

& Nilsson 2008:51). När en kvinnokropp visas i reklam är hon vanligtvis till stor del avklädd 

och gestaltas som ett objekt, som ett passivt föremål (2008:51).  

En kropp kan symbolisera flera olika saker men kvinnokroppar i reklam används som 

metaforer, ”typiskt är kvinnors metaforiskhet, att kvinnor anses kunna kopplas ihop med vad 

som helst /…/ Olika kvinnor och delar av kvinnor förkroppsligar allt från sexualitet, hårdhet, 

synd, värme, förförelse till onödighet, hjälplöshet /” (Fagerström & Nilsson 2008:51).   

 

Dock är det inte modellernas naturliga kroppar som i slutändan visas i reklamen. Fagerström 

& Nilsson skriver i sin bok Genus, medier och masskultur att i princip alla reklamfotografier 

av olika människor på ett eller annat sätt retuscheras (2008:54). Vi undersöker utifrån 

kroppsidealet som aspekt hur PLAZA Kvinnas mode‐ och skönhetsreklamer gestaltar kvinnan.  
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2.6.2 Genus  

Att vi kan utläsa olika genusmönster och ordningar ur reklam är ingen nyhet. Redan år 1979 

gjorde socialantropologen Erving Goffman en studie vid namn Gender Advertisements 

(Fagerström & Nilsson 2008:55). I studien undersöktes hur kön konstrueras i reklam och hur 

könstillhörigheter kodas, samt en frågeställning gällande maktrelationer mellan män och 

kvinnor. Studiens resultat, som bland annat visade att män och kvinnor rörde saker på olika 

sätt i reklam. Männen såg ofta ut att ”grabba” tag i sin hårgelé medan kvinnan försiktigt och 

lätt rörde eller tog tag i saker (2008:56). Goffmans studie visade också att kvinnan 

gestaltades i underordnade poser, som knäböjande eller liggandes. Då både män och kvinnor 

gestaltades i samma reklam avbildades mannen som ”huvudperson”. Manskroppen 

signalerade tydligt både förmåga och makt gentemot kvinnans (2008:51). Resultatet från 

Goffmans studie kan fortfarandes ses idag då Fagerström & Nilsson skriver att det finns 

tydliga makstrukturer rörande genus i dagens reklamer (2008:57). Värt att nämna är att det 

idag finns raka motsatser till Goffmans resultat. Där mannen ibland gestaltas som både 

försiktig, blyg och sårbar. Retuscherade avklädda män börjar mer och mer synas i reklamer, 

männen kan även i vissa reklamfotografier gestaltas som sexobjekt (2008:58). Män och 

kvinnor är olika och gestaltas också olika i dagens reklamuppslag. Anja Hirdman skriver i sin 

avhandling Tilltalande bilder om hur kvinnan under 1960‐talet gestaltades leende, medan 

mannen ofta syntes med ett stelt och allvarligt ansikte (Hirdman 2001:57). Vi anser denna 

aspekt som en viktig del och faller in under genusskillnaden mellan män och kvinnor.  

Genom denna aspekt, genus, analyserar vi hur skillnaden ser ut mellan män och kvinnor och 

hur kvinnan framställs utifrån ett genusperspektiv.  
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2.6.3 Lättkläddhet  

Karin Ekman skriver i sin bok Var så god – makt, kön och media, att ”flickan i Tidningen Café 

får vara med och leka med grabbarna, men på ett villkor: Hon måste ta av sig kläderna  

(Ekman 1998:34). Den nakna kvinnobilden har länge gestaltas, både i konstens och bildens 

historia, då man till exempel avbildade kärleksgudinnan Venus. (Fagerström & Nilsson 

2008:61).   

Lättklädda kvinnor och även unga flickor har länge förekommit i reklamer. Lättkläddhet 

förekommer även när män gestaltas i reklam, men då kvinnan gestaltas lättklädda blir hon 

automatiskt ett sexobjekt (Hirdman, 2001:53). Dock blir det som tidigare nämnts vanligare 

att avklädda manskroppar förekommer på stora reklamaffischer, då även mannen de 

senaste åren börjat gestaltas som sexobjekt (Fagerström & Nilsson 2008:59).  

2.6.4 Objektifiering  

Kvinnor överrepresenteras i reklam jämfört med män, som ofta avbildas i offentligheten, i 

arbetsmiljöer, inom politik eller i reportage och nyhetsartiklar (Fagerström & Nilsson 

2008:50). Man kan se att kvinnan ofta visas i den så kallade privata sfären, då som en vacker 

hemmafru eller en aktiv och attraktiv mamma. I dagens reklam där kvinnan framstår som 

blickfång, kan vi se henne avklädd och hon kan då uppfattas som ett passivt föremål, som ett 

objekt (Fagerström & Nilsson 2008:51).  

Enligt den feministiska filmteoretikern Laura Mulvey, som Anja Hirdman skriver, kan 

seenden och olika blickar mellan mannen och kvinnan ha att göra med objektifiering av 

kvinnan i reklam, då mannens seende anses som aktivt och kvinnans passivt. Samt att 

kvinnan framställs som ett erotiskt begär för den manliga blicken (Hirdman 2001:53).  
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3 

3. Empiri  

Nedan presenterar vi vår empiri ‐ PLAZA Kvinna som modetidning och motiverar vårt val av 

tidning och annonser, samt beskriver våra avgränsningar av vårt insamlade material. 

Vi undersöker hur kvinnan gestaltas i reklamen i modetidningen PLAZA Kvinna.  

För att förtydliga är det inte tidningen vi analyserar, utan reklamen i tidningen. Vi har valt 

PLAZA Kvinna därför att den innehåller annonser både från svenska och utländska företag, 

samt för att det är en populär och offensiv tidning som når ut till flera tusen kvinnor varje 

månad (sverigestidskrifter.se). PLAZA Kvinna har en bred målgrupp. De beskriver själva sin 

huvudläsare som en medveten, köpstark storstadskvinna mitt i karriären i åldern 20‐45 år. 

Hon är dessutom nyfiken och ambitiös med intresse för mode, skönhet, inredning, karriär, 

kultur, resor och att sätta guldkant på tillvaron. De gör klart att tidningen är ett 

modemagasin, inte ett livsstilsmagasin, som många andra. Utöver Plaza Kvinna ger PLAZA‐

gruppen ut 15 andra titlar på 5 språk i 47 länder (www.plazapublishing.se) och anser sig vara 

Sveriges mest internationella modemagasin.  Den har många prenumeranter, då PLAZA 

Kvinna under år 2011 nådde 1800 fullbetalda abonnemangsex och såldes i 34 100 

lösnummer (sverigestidskrifter.se). Jämförelsevis sålde Veckorevyn under år 2011 20 000 

lösnummer och tidnigen Damernas Värld 40 000 lösnummer.  Att PLAZA Kvinna är ett 

renodlat mode‐ och skönhetsmagasin, som säljs i ett stort antal exemplar, är en anledning 

till att vi valt tidnigen som underlag till vårt empiriska material. Att varje nummer innehåller i 

genomsnitt 40‐50 annonser är också en bidragande orsak till valet av tidning.   
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3.1 PLAZA Kvinna  

Tidningen kommer ut varje månad och grundades år 1994 och ges ut av Plaza Publishing 

Group AB. Tidningens ledarteam består av Malin Lundberg, chefredaktör/editorial, och 

Jennie Birgmark, chefredaktör/creative (plazakvinna.com).  

På hemsidan Plaza Publishings beskriver de själva sin tidning på följande sätt: 
 
”PLAZA Kvinna innehåller allt som intresserar den nyfikna och medvetna 2000‐talskvinnan. Tidningen innehåller 
alltid mode, hår och skönhet, shopping, sex och relationer, träning och hälsa, mat, inredning och resor. Vi tipsar 
om och testar nyheter från skönhetsvärlden, guidar rätt i märkesdjungeln och inspirerar med det senaste från 
modescenen ‐ alltid med lyx och flärd till budgetpris! Plaza Kvinna är tidningen som bjuder på precis rätt mix av 
härlig glamour och praktisk vardag. Vi bjuder i varje nummer också på närgångna intervjuer med de hetaste 
svenska och utländska stjärnorna.” (plazapublishing.se). 

 
Denna beskrivning talar om vad tidningen innehåller och förmedlar, vilket vi anser vara en 
bra bakgrund till det ämne och den frågeställning vi vill studera.    

3.2 Val av annonser  

Vi har valt att titta på två tidningar från år 2010 och år 2012. Ur dessa årgångar analyserar vi 

två slumpvis utvalda nummer. Ur 2010 års upplaga analyserar vi nummer 3 och nummer 12 

och från år 2012 nummer 2 och nummer 4. Vi har valt dessa årgångar för att undersöka hur 

kvinnan gestaltas i närliggande års upplagor, och för att se om det finns någon tendens till 

förändring av hennes framställning. Vi har valt att inte titta på 2011 års upplaga därför att vi 

vill ha ett större tidsspann av material i vår studie. Vi anser att tidningarna från 2010 

respektive 2012 gestaltar dagens kvinna, men ger större möjlighet till att se eventuella 

förändringar mellan årgångarna och även nya trender i gestaltningen.  

Vi har, som tidigare nämnt, valt att begränsa vår empiri genom att endast titta på reklam 

från de första 15 sidorna, där det sammanlagt finns 24 annonser. Valet av begränsning 

grundar sig i att vi inte anser oss ha möjlighet att ta titta på alla annonser, då varje tidningen 

i genomsnitt innehåller 40‐50 annonser. Reklamen på de 15 första sidorna har enligt PLAZA 

Kvinna själva de bästa platserna i tidningen och är därför dyrast att annonsera på.  

Vårt resultat inkluderar alla annonser från de första 15 sidorna, medan vi i vår analys valt att 

djupanalysera endast fyra annonser, utifrån våra fyra aspekter (kroppsideal, genus, 

lättkläddhet och objektifiering).  
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Eftersom vi inte anser oss ha varken tillräckligt med utrymme i uppsatsen eller tid för att 

kunna djupanalysera alla 24 annonser som finns i de fyra tidningarna. Valet av de fyra bilder 

som vi djupanalyserar grundar sig på att de faller väl in under var och en av aspekterna, då 

alla bilderna tydligt utmärker sig i respektive aspekt. I den bild vi valt för att analysera 

aspekten kroppsideal visas tydligt en kvinnas smala kropp, denna bild representerar i stort 

sett alla de 24 annonser vi tagit del av då alla kvinnor gestaltas smala. Bilden för djupanalys 

av aspekten genus har vi valt för att den gestaltar både en man och en kvinna och man 

tydligt kan hur skillnader speglas mellan de två personerna. Vi skulle likväl kunnat välja en 

bild där endast en kvinna gestaltas, då vi tittar på hur hon gestaltas utifrån aspekten genus 

och huruvida hon gestaltas kvinnligt och feminint. Men vi valde i djupanalysen ändå en bild 

med både en man och en kvinna för att kunna förtydliga en genusskillnad. I analysbilden för 

lättkläddhet har vi också valt en bild där både en man och en kvinna gestaltas. Både för att 

visa skillnaden mellan hur mannen och kvinnan gestaltas utifrån aspekten lättkläddhet, men 

också för att denna bild gestaltar en kvinna som är mer lättklädd än de övriga kvinnorna i 

annonserna (förutom Gina Tricots reklam som gestaltar en kvinna som gör reklam för deras 

underkläder). Den sista analysbilden, objektifiering, har vi valt därför att den tydligt speglar 

en passiv kvinna som gestaltas som ett objekt. Bilden på kvinnan representerar de annonser 

då man gjort en objektifiering av kvinnan, och vi kan i den här bilden tydligt se en passitivitet 

hos kvinnan. Bilden är ett typexempel för hur en kvinna kan gestaltas som ett objekt i dagens 

reklam.  

Vårt empiriska material omfattar inget från tidningens webbsajt, utan inkluderar enbart de 

trycka nummen och deras annonser. Det gör vi eftersom tidningen i tryckt format ger en 

bättre bild av annonseringen samt för att vi får en tydligare helhetsbild av reklambilderna.   
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4 

4. Metod  

I kapitel fyra presenteras vårt tillvägargångssätt, hur vi gjort vårt urval av annonser samt den 

metod av semiotisk bildanalys vi använt oss av. Vår utgångspunkt är visuell kommunikation 

då vi använder oss av semiotiska begrepp för att analysera och förklara vad vi kommit fram 

till. Nedan följer en förklaring till vårt tillvägargångssätt och urval, en presentation av 

bildanalys följt av semiotisk bildanalys.   

Då vi inte haft möjlighet att titta på alla reklambilder i PLAZA Kvinna har vi som tidigare 

nämnt, valt ut vissa genom att göra en förundersökning och då tagit reda på de annonser 

som är dyrast och därmed har den bästa platsen i tidningen, enligt PLAZA Kvinna själva. 

Genom att kontakta PLAZA Kvinnas annonsavdelning och säljaren Rosette Hirsch har vi fått 

fram att de dyraste annonserna finns på de 15 första sidorna.  Då vi valt att göra en 

djupgående analys av fyra bilder har vi tagit fram dessa fyra bilder genom att titta på alla 24 

annonser och därefter valt bilder som passat in under respektive aspekt. Vi har alltså valt de 

bilder som, enligt oss, tydligt går att utläsa något av, utifrån den tänka aspekten.  

De fyra aspekterna, kroppsideal, genus, lättkläddhet och objektifiering presenterades 

tidigare under rubriken 2. Teoretiska utgångspunkter.  Kriterierna för reklamen är att det ska 

finnas en kvinna med på bilden, för att vi ska kunna analysera reklamen utifrån våra aspekter 

och teorier.   

När vi genomfört vår empiriska undersökning i den här uppsatsen har vi använt oss av 

semiotisk bildanalys som metod och utefter det använt oss av de fyra aspekterna för att 

analysera bilderna. Varför vi har valt just den metoden och aspekterna är för att de kan ge 

oss en förståelse för varför kvinnan gestaltas som hon gör och se de kulturella och 

traditionella faktorer som ligger bakom framställningen av kvinnan i tidningens reklam.  

Vi anser att denna metod är lämplig som underlag för att kunna ta reda på hur kvinnan 

gestaltas i PLAZA Kvinnas reklam utifrån ett skönhets‐ och modeperspektiv.  
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Dessutom har de fyra aspekterna utmärkt sig som slutgiltiga kategorier från tidigare 

forskning, av till exempel Anja Hirdman, Jean Kilbourne och Katharina Lindner, som vi 

förtydligat i kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter, 2.6 Fyra teoretiskt betingade aspekter.  

I uppsatsen använder vi även oss av kvalitativ innehållsanalys som metod, då vi tar hjälp av 

våra tolkningar för att analysera och dra slutsatser utifrån det resultat vi kommer fram till. 

Problematiken med denna metod kan vara att det är viktigt att kunna analysera objektivt 

och med rätt bakgrundsfakta för att få fram rättvisande slutsatser. Nedan beskriver vi 

metoden bildanalys i sig, samt begreppet semiotisk bildanalys som utgår från vår grundteori, 

semiotik.  

4.1 Bildanalys 

Borgersen och Ellingsen skriver i sin bok Bildanalys att bilder är kommunikationsmedier, 

genom bilder kan en avsändare kommunicera med en mottagare (Borgersen & Ellingsen 

1994). En bild säger oss något, och både tecken och bilder är ett kodat teckenspråk.  

Att analysera bilder skiljer sig inte avsevärt mycket från att analysera litterära texter.  

Men läser vi en text förstår vi som läsare ofta vad författaren vill säga med sin text och det 

tänkta budskapet. Om vi däremot tittar på en bild, brukar vi enkelt kunna se vad bilden 

föreställer, men det kan vara svårt att förstå och tolka budskapet. En bildanalys börjar i regel 

med en problemställning, som innefattar till exempel inställningen till det uttryck som visas. 

Därefter vidareutvecklas detta till argumentation, där bildens form och innehåll behandlas. 

Benämningen form syftar till bildens formspråkliga och stilistiska utformning. Medan innehåll 

syftar till bildens motiv. Under dessa rubriker (form och innehåll) kan man förstås lägga till 

olika delar och aspekter, för att kunna analysera bilden utifrån flera olika perspektiv.   

En analys av en bild bör ta hänsyn till typen av bild, genom att till exempel undersöka när 

bilden är tagen, varför och för vem (Borgersen & Ellingsen 1994). Vidare är det lika viktigt att 

kunna ställa frågor till sina analysbilder som att kunna svara på dem.  
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Som helhet innebär bildanalys mer än att titta på bilder och dess föreställnig, det krävs mer 

än bara att kommentera ytfenomen. Mottagaren måste se igenom bilden, och därmed 

försöka hitta ett budskap och en mening.  

Vi måste även försöka tränga in i bilden på jakt efter ett budskap, en mening.  
Det är detta som utgör analysens tolkande aktivitet. Föremålet för denna 
tolkning är bilden i helhet; alltså ett visuellt uttryck där de enskilda delarna 
står i förhållande till varandra som komponenter och i en visuell historia.  

Så beskriver författarna Borgersen och Ellingsen den tolkande aktiviteten och ger oss 

därmed en bild av hur viktigt det är att förstå budskapet. Vid tolkning av ett litterärt verk är 

det viktigt att veta något om de litterära verkningsmedel författaren använder sig av, vilka 

stilistiska begrepp som förekommer. Dessa kunskaper behövs också vid en bildanalys, då 

man måste ha kunskap om mediernas formella verkningsmedel (Borgersen & Ellingsen 

1994). För att kunna tolka bildens budskap måste vi som mottagare förstå vilka 

formspråkliga medel bildskaparen använt sig av, gör vi det kan vi som bildtolkare lättare 

förstå vad han eller hon vill säga med bilden.  

Vid tolkning av bilder bör man tänka på att den som tolkar och analyserar kan ha olika 

känslor och tankar, vi människor tänker och känner olika, vilket därmed spelar in i 

bildanalysen. En bildtolkning är personlig och beror på den person som tittar på bilden, samt 

vilka uppfattningar och åsikter personen har (Borgersen & Ellingsen 1994). En bildtolkning är 

alltid personlig och därför kan två personer som tittar på samma bild uppfatta bilden och 

dess budskap på två skilda sätt.  Tidigare nämnde vi den tolkande aktiviteter, en annan viktig 

aktivitet vid bildanalys är transformation. Denna del beskriver Borgersen och Ellingsen som 

en omvandling av upplevelser och sinnesintryck. Vid denna aktivitet får vi en förklaring till 

det vi upplever samt varför vi får de synpunkter vi får.  

Sammanfattningsvis kan vi se en bild som ett enkelt kommunikationsmedel. Vi ser reklam 

överallt, även om vi inte alltid reflekterar över det. Hur vi tolkar det vi ser kommer vi skriva 

om i nästa avsnitt, semiotisk bildanalys, där vi tar upp och diskuterar begreppen denotation 

och konnotation.  
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4.2 Semiotisk bildanalys  

I vår vardag möts vi ständigt av bilder och man kan säga att vi lever i en bildkultur.  

Under rubriken 2. Teoretiska utgångspunkter beskriver vi semiotik som en av våra teorier 

och vi använder även denna teori som underlag för vårt tillvägargångssätt; semiotisk 

bildanalys. För att kort återge, är semiotik läran om tecken. Tecken bär olika betydelser som 

kan tolkas och därmed användas som språk. Semiotiken delar in tecken i tre grupper: 

symbol, index och ikon. Inom semiotiken stöter vi också på begrepp som metafor, metonymi, 

myt och kod, alla dessa begrepp finns tydligt beskrivna i kapitel 2. Teoretisk utgångspunkt. 

Under samma rubrik förklarar vi även begreppen denotation och konnotation, som är två 

centrala begrepp inom semiotiken.  

För att förklara begreppet semiotisk bildanalys använder vi oss av Göran Sonessons bok 

Bildbetydelser, där han skriver att bildsemiotik innefattar hur färgfläckar blir till tecken som 

tillsammans bildar helheter som kan komma att tala till oss (Sonesson, 1992:22). 

Bildsemiotik handlar också om de betydelser en bild kan förmedla till oss. Med hjälp av 

semiotisk bildanalys kan vi undersöka hur vi människor kan fylla ut tomrum i bilden. Något 

som också faller in under bildsemiotik är hur bilder kan förhålla sig och jämföras med andra 

bilder, och hur de påverkas av andra betydelsesystem (Sonesson, 1992:22). Bildsemiotiken 

är en del av semiotiken, och används för att studera hur en bild överför budskap. Detta blir 

allt viktigare i vårt samhälle, då bilder är en stor kommunikationskanal (Sonesson 1992:24). 

Nedan följer en förklaring till begreppen denotation och konnotation som är två 

återkommande begrepp i vår analys.  

4.3 Denotation och konnotation 

Som vi tidigare nämnt är denotation och konnotation två begrepp som vi använder oss av då 

vi analyserar reklambilderna i PLAZA Kvinna. Denotation är själva grundbetydelsen i bilden, 

den omedelbara betydelsen. Därför kan man säga att denotation är det som avbildas, och 

det som bilden är tänkt att föreställa. Begreppet denotation står för det precisa och 

bokstavliga, vilket i sin kontext ger grund till konnotation. Konnotation, är nästa nivå och 

räknas till det man kan utläsa av och associera till bilden (Carlsson & Koppfeldt, 2001:31). 

Konnotation ger utrymme för tolkningar baserade på till exempel kultur, tankar och känslor. 
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Vetenskapliga begrepp utformas ofta i par och denotation och konnotation är inga 

undantag, de relaterar till varandra och behövs för att förstå tolkningen av olika bilder.  

Många tecken kan få sin betydelse genom förhållandet till andra tecken, till exempel 

feminint existerar i förhållande till maskulint, så förhåller sig även denotation och 

konnotation till varandra (Fagerström & Nilsson, 2008:81). 
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5 

5. Resultat 

Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet, är de analysredskap vi har tagit till vår hjälp bildanalys 

med semiotik som teoretisk grund. I följande kapitel redovisar vi vårt resultat i form av en 

sammanställning av alla bilder. Resultatet för varje enskild bild finns som bilaga, samt alla 

bilder. I kapitel 6, presenterar vi vår analys, vi analyserar fyra valda reklambilder då vi 

specifikt går in på var och en av de fyra aspekterna; kroppsideal, genus, lättkläddhet och 

objektifiering. Även dessa fyra bilder finns som bilaga.  

5.1 Sammanfattning  

Vi visar nedan en tabell som ger en överblick av det resultat vi kommit fram till. I texten 

under förklarar vi vad tabellens siffror står för och sammanfattar hela resultatet.  

Sammanfattning Resultat   År 2010  År 2012 

Kroppsideal (smalt)  12 av 12  12 av 12 

Genus  10 av 12  7 av 12 

Lättkläddhet  1 av 12  1 av 12 

Objektifiering  6 av 12  8 av 12 

 

Gemensamt för alla analyserade bilder är att samtliga kvinnor är smala, unga och attraktiva. 

Sett ur ett kroppsidealiskt perspektiv kan vi inte se att det finns utrymme för olika 

kroppsformer eller storlekar. Idealet är utan undantag en smal och ung kvinna. 

Maktförhållandet mellan man och kvinna är endast tydligt i tre annonser, då det bara 

förekommer män i tre av de 24 annonserna. Flera kvinnor i tidningarna från år 2012 

gestaltas som ett objekt (8 av 12) och i tidningarna från 2010 gestaltas hälften av kvinnorna 

som objekt. Resultatet visar att lättkläddhet inte förekommer särskilt ofta i reklamen, då 

endast en kvinna från varje år gestaltas lättklädd. 
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Fem kvinnor från år 2012 gestaltas som en pojkflicka, de har ett kvinnligt ansikte med en 

pojkkropp, utan kurvor och bröst. Denna gestaltning syns inte lika tydligt i tidningarna från år 

2010 då endast två kvinnor framställs androgynt eller pojkaktigt och de resterande tio 

kvinnorna gestaltas över lag som kvinnliga. Två reklamannonser från 2012, Yves Saint 

Laurent och HUGO BOSS, gestaltar kvinnan ur ett traditionellt genusperspektiv, där hon 

enbart visar en feminin sida, utan tecken på en androgyn gestaltning. Sammanfattningsvis 

går det att konstatera att våra fyra teoretiskt betingade aspekter kroppsideal, genus, 

lättkläddhet och objektifiering utmärker sig på ett eller annat sätt, och därmed går att ta del 

av i annonserna. Det smala kroppsidealet genomsyras i alla annonser och värt att nämna är 

att flera kvinnor gestaltas androgyna och utan kroppsformer. Den androgyna gestaltningen 

och eventuella framtida trender diskuterar vi under rubriken 7. Slutdiskussion.  
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6 

6. Analys  

I den här studien har vi undersökt hur kvinnan gestaltas i reklam, i modetidningen PLAZA 

Kvinna. Detta har vi gjort för att dels komplettera tidigare forskning men också för att se om 

det finns början till förändringar, eller nya trender inom området. Vi har i vår studie sett 

vissa skillnader på hur kvinnan framställs i annonserna från PLAZA Kvinna år 2010 och år 

2012. Nedan följer en djupgående analys av fyra reklambilder av de 24 reklam vi tagit del av, 

vi analyserar dessa utifrån var och en av de fyra aspekterna, kroppsideal, genus, lättkläddhet 

och objektifiering. Vi har valt ut fyra reklambilderna dels för att förtydliga den semiotiska 

bildanalys och de semiotiska begrepp vi använt oss av, men också för att förtydliga 

annonserna utifrån respektive aspekt. Valet av bilder är tidigare förklarat under rubriken  

3.2 Val av annonser, bilderna som vi analyserar finns att ta del av som bilaga  

(Bilaga 3). Då vi analyserat de följande fyra reklambilderna har vi använt oss av 

huvudsakligen begrepp som denotation och konnotation, då denotation är själva 

grundbetydelsen i bilden och står för det exakta. Konnotation ger i sin tur utrymme för våra 

tolkningar som vi gör av själva bilden. I analysen tittar vi även på semiotikens symbol, index, 

och ikon. Begreppet symbol kan vi förklara som en viss liknelse, som inte behöver 

representerar något exakt utan betyder och står för det som vi till exempel format efter våra 

kulturella regler (Carlsson & Koppfeldt, 2001, Fiske, 1990:71). Index är betydelsen som 

uppstår mellan två eller flera företeelser. Enkelt förklarat är rök index på eld, röken har ett 

samband sitt objekt ‐ elden (Fiske, 1990:71). Det sistnämnda, ikon, är en avbild och något 

som liknar sitt objekt, till exempel de visuella tecknen som sitter på toaletter för män 

respektive kvinnor. Avsikten med en ikon är att försöka återge en viss känsla eller budskap 

(Fiske, 1990:71). Dessa tre begrepp inom semiotiken kan hänga ihop och vara sammansatta 

av olika typer. I vår analys använder vi oss av även av begreppet kod, som kan beskrivas som 

”regelverk”. Utan någon form av kod finns inget utrymme för en mänsklig tolkning  

(Hansson m.fl. 2006:16).  
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Mycket av vårt sociala liv styrs av koder, det finns idag olika koder för hur man till exempel 

ska uppföra sig eller klä sig. Vi använder oss i vår analys av betecknande koder 

(teckensystem).  

 

Koder är inte bara system som är skapade för att förstå data, utan även för att vi ska kunna 

utföra sociala funktioner (Fiske, 1990:92).  Tre andra begrepp som vi också använder oss av 

för att analysera våra fyra bilder är, myt, metafor och metonymi. Det sistnämna begreppet, 

metonymi, kan förklaras genom att då man visar en liten del kan man ändå förmedla en 

helhet, metonymier är alltså väldigt effektiva förmedlare och ger sken av en helhet fast 

endast en liten del visas (Fiske, 1990:130).  Begreppen metafor, används ofta i det visuella 

språket som reklammakare. En metafor kan föreställe en händelse, för en viss produkt, som 

till exempel att ”Mustanger i Vilda västen är en metafor för Marlbro‐cigaretter” (Fiske, 

1990:127). Det tredje och sista begreppet, myt, kan förklaras som att ”myter arbetar 

metonymiskt i det avseendet att ett tecken stimulerar oss att konstruera resten av kedjan av 

föreställningar som myten består av” (Fiske, 1990:132). En myt fungerar på liknande sett 

som en metonym, då myten får oss att konstruera en helhet av en del. Båda begreppen, myt 

och metonym, är väldigt effektiva sätt att kommunicera via eller med hjälp av, eftersom det 

”maskerar” index. Att avlägsna denna maskering kan vi säga är den semiotiska analysens 

huvudmål.  

6.1 Kroppsideal  

Resultatet under rubriken 5.5 Sammanfattning, visar att alla kvinnor i reklamen gestaltas 

smala. Utifrån kroppsideal som utgångspunkt kan man i reklamen för Miss Sixty (2010 nr. 3) 

se hur kvinnan gestaltas väldigt smal, på gränsen till mager. Hon är ung, kaxig och sexig. Det 

vi ser är en kvinna i tighta jeanskläder, höga svarta klackskor, som halvligger i en lätt vriden 

position mot en vit bakgrund. Hennes mage är bar, armarna långa och slanka, liksom benen. 

Denotationen i bilden är en alltså en kvinna som ligger i en ovanlig ställning. Hon tittar under 

lugg mot åskådaren och frisyren är kort och rufsig, bara ena ögat syns och det är kraftigt 

sotat. Som Fagerström & Nilsson skriver så används kvinnor inom reklamen oftast som en 

metafor för något och typiskt för denna liknelse är att den kan kopplas ihop med vad som 

helst (Fagerström & Nilsson, 2008:51).  
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Kvinnan kan förkroppsliga exempelvis sexualitet, hårdhet, synd, värme, förförelse, onödighet 

och hjälplöshet. Utifrån ett semiotiskt perspektiv blir konnotationen då vi lägger ihop kläder, 

kroppshållning, figur, frisyr och ansiktsuttryck att vi associerar den här bilden med ett 

rebellsikt och tufft ideal. Kvinnan på bilden ska representera en bild av rock och anarki, de 

som köper dessa jeans ska kunna identifiera sig med henne och precis som hon utstråla 

attityd och själständighet.  I de här jeansen är man sin egen chef, det finns ingen annan som 

bestämmer. Index i bilden är jeansen, som leder till tuffhet, har du de här jeansen är du tuff.  

Men även kvinnan i bilden och hennes kroppsposition är index, hon visar en tuff attityd och 

företaget säljer kläderna med hjälp av just en cool och tuff attityd, som ska få köparen att tro 

att med de här plaggen kommer du känna dig precis så tuff och cool, som kvinnan på bilden 

ser ut. Märket Miss Sixty är en symbol, då vi vet att märket symboliserar en unga sexig 

kvinna, som bär de rätta, trendiga kläderna. Märket Miss Sixty representerar och 

symboliserar modemedvetenhet. Medan själva reklambilden symboliserar en androgyn och 

smal person.  

Genom att göra ett kommunikationstest och tänka oss att vi byter ut ansiktet mot en mild 

och glad kvinna med långt mörkt hår, kan vi se att attityden skulle bli en helt annan. Känslan 

av att äga ett par jeans från Miss Sixty skulle istället bli mer alldaglig och ofarlig, än som den 

nu presenteras. Eftersom reklambilder handlar om övertalning kan vi räkna ut att företaget 

vill rikta sig mot en ung målgrupp, som vill framstå som trendig och tuff. I reklambilder finns 

koder, som sändaren använder sig av för att få oss som köpare att uppfatta informationen på 

ett visst sätt (Ekström, 2008:17).  Kvinnans kroppsställning och smala kropp säger oss genom 

inlärda koder att ser vi ut som den här unga kvinnan, smal och snygg, då är vi helt rätt i 

modet och vi bär även upp kläder på ett bra och snyggt sätt.  Kvinnans smala kropp, kläderna 

och märket Miss Sixty hjälper tillsammans åt att bilda en viss föreställning hos oss som 

åskådare, annonsören har satt samman begrepp som index, symbol och kod, för att få oss att 

tolka reklamen på ett visst sätt.  

6.2 Genus  

I den här annonsen för Tiger Of Sweden (nr. 3 2010) ser vi en man och en kvinna, de utgör 

index i bilden, de är på väg uppför en trappa. Hon går en bit framför, han följer henne i 

stegen. Hon viker av med blicken medan han tittar rakt mot åskådaren. De har matchande 
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kläder vilket gör att de framstår som ett par. Deras miner är allvarliga, hon blickar ner utan 

att möta betraktaren.  

Ur ett semiotiskt perspektiv är den denotativa nivån en man och en kvinna, som går uppför 

en trappa. Konnotationen i bilden blir ett par där hon väjer skyggt med blicken medan han 

stirrar stint mot vad som än kommer runt hörnet. Han är modig och försvarande medan hon 

är vän och i behov av ett manligt beskydd. Han är, trots sin pojkaktiga uppsyn, maskulin och 

har kapacitet att ta hand om sin kvinna. Hon är liten, nätt och undflyende.  

Gör man ett kommunikationstest och byter plats på dem och sänker hans blick istället 

framstår han som blyg och kanske även feg, vilket sannolikt inte är något som 

reklamproducenten vill framhäva. Företaget vill genom sin reklam sälja sina produkter 

genom att skapa en image av att vara just maskulin och feminin, blyghet och feghet är inte 

något som förknippas med traditionellt maskulina egenskaper.  

Han syns i full skärpa medans hon är mjukt utsuddad i kanterna. Maktstrukturen är tydlig 

här, mannen är huvudpersonen och trots att han befinner sig bakom kvinnan, är det han 

som står för dominans och handlingskraft. Även tidigare forskning visar på att mannen ofta 

har gestaltats på detta sätt (Fagerström & Nilsson 2008:51). Detta är en traditionell 

könsordning, där det blir tydligt att kvinnan är mycket feminin i volangklänning och svallande 

långt hår. Hon svara upp till gamla föreställningar om att kvinnan ska vara vacker, känslosam 

och beroende av sin man (Höglund 2000:29). Mannen är också han könsstereotyp då han är 

klädd i kostym, skjorta och slips, som är kända maskulina attribut likväl som hans roll som 

beskyddare. Reklamen är ett sätt att kommunicera till en potentiell kund, för ett företag 

eller en organisation, i syfte att sälja en produkt eller tjänst. Hur företaget väljer att 

kommunicera och vilka faktorer de utgår ifrån i sin kommunikation beror på hur företaget 

vill framstå och vilken image de vill förmedla. Koden som avsändaren, Tiger of Sweden, 

menar att sända ut är en stämningsfull bild som ska locka köpare med känslor som romantik 

och dramatik. Här går ett vackert ungt par, möjligtvis, på väg mot en tillställning där allt kan 

hända, men hon behöver inte känna sig rädd för han går bakom henne och skyddar mot 

eventuella faror och ovissheter.  
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Avsändaren anspela på gamla och stereotypa könsperspektiv, där mannen ska framstå som 

beskyddare och kvinnan i behov av skydd. Som köpare ska man känna att dessa produkter 

ger ett romantiskt och filmiskt sken över tillvaron.  

6.3 Lättkläddhet  

Resultatet visar att lättkläddhet bland modellerna inte förkommer särskilt ofta, då endast en 

kvinna från respektive år gestaltas som lättklädd. Reklamen för modemärket GUESS är den 

enda annonsen från år 2012 som visar en kvinna som är relativt lättklädd. Som tidigare 

beskrivits i resultatet 5.4.4 GUESS, bär hon svarta midjehöga hotpants och en knuten vit 

axellös blus, hon sitter på en cykel bredvid en stående man. Precis som Anja Hirdman skriver 

i sin avhandling Tilltalande bilder, framstår kvinnan i den här reklamen som ett erotiskt begär 

för mannen. Hon är mer avklädd än han(Hirdman 2011:199).  

Sett ur semiotiken som grundläggande teori, är denotationen en lättklädd ung kvinna som 

drar en man mot sig. För att tolka bilden, konnotation, anser vi henne som snygg och sexig, 

med en självsäker attityd. Både hennes kläder, kropp och utstrålning kan gestaltas som en 

symbol för kvinnlighet. När vi ser kvinnan på bilden kan vi med våra tidigare erfarenheter 

och våra kulturella ”regler” se en kvinnlighet över bilden. Vi kan också konstatera att bilden 

speglar en kod, den speglar ett välkänt ”tema” med både man och en kvinna, då kvinnan är 

väldigt kvinnlig med sin urringade vita topp och de höga hotpantsen, detta kan vi bekräfta 

utifrån våra inlärda tolkningar och associationer. Eftersom det finns koder i vårt samhälle om 

hur man till exempel ska klä sig kan vi konstatera att hade kvinnan på bilden haft på sig mer 

heltäckande kläder och mer maskulina hade vi inte kodad dess budskap som att kvinnan 

speglar en kvinnlighet, samt lättkläddhet.  

Eftersom reklam handlar om övertalning och om att sälja, associerar vi kvinnan med att ser 

man ut som henne, med hennes kläder och kropp, så drar man männen till sig. Bilden som 

metafor säger oss att märket GUESS och de snygga kläder förknippas med sex och romans. 

Kvinnans avkläddhet och kroppsposition kan vi med hjälp av tidigare erfarenheter associera 

till. Är kvinnan snygg och sexig, så får hon sin man. Eftersom kvinnorna i reklamen inte 

gestaltas lättklädda eller avklädda särskilt ofta, kan vi inte se mycket av den tidigare trenden, 

då kvinnor förr gestaltades lättklädda (Hirdman, 2001:190). Det är inte vanligt 
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förekommande idag, och därmed har en förändring över tid skett. Förr, då kvinnan 

gestaltades med bröst och kurvor, visades hon mer avklädd (Hirdman, 2001:190). Idag, då 

hon visar upp en smal och slank kropp, utan kurvor, bär hon mer kläder 

6.4 Objektifiering  

Kvinnan framställs som ett objekt i många av annonserna (6 av 12, 8 av 12) då hon i 

reklamen visas passiv och utan egentlig koppling till produkten. Hennes tomma blick och 

allvarliga ansiktsuttryck symboliserar nedstämdhet och även en androgyn person. Det finns 

inget mer än hennes kläder som symboliserar kvinnlighet. Hon är ett blickfång och något att 

vila ögonen på, utan någon funktion förutom att agera som utseendemässig förebild. Hon 

presenterar den bild företaget eller avsändaren vill förmedla till oss och därmed få oss att 

känna behov av att efterlikna, och därför köpa deras produkt. Hon gestaltas passiv och 

konstrueras som ett föremål, precis som varan hon ska sälja. Kvinnan i reklamen för  

HUGO BOSS i nr. 12 från år 2010 gestaltas rakt upp och ner som ett objekt. Annonsen är ett 

heluppslag, gestaltningen av henne är intetsägande och hon är den enda människan på 

bilden.  Hon är ett objekt, då hon gestaltas passiv och med en blick riktad in i kameran. Bilder 

lämnar inget åt oss som publik att associera till, konnotation, förutom att hon ser ensam och 

olycklig ut, hon står där endast för att kunna vara just ett blickfång. 

 

Ur ett genusperspektiv av objektifiering, kan vi ställa oss frågan varför män sällan gestaltas 

som objekt. Då kvinnan i reklamen gestaltas som passiv och ett objekt, verkar det som att 

hon ska existera bara för att vi som publik ska kunna titta på henne och granska henne.  

Vår fokus läggs automatiskt på den passiva kvinnan. Bilden från HUGO BOSS, med den 

androgyna kvinnan, säger oss inte mycket mer än att hon gör reklam för annonsörens kläder. 

Det finns ingen mystik i bilden och vi kan inte heller spinna vidare på något annat som 

händer i bilden och i så fall varför. Frågor till annonsörer, så som varför personen på bilden 

intar en viss position eller tittar åt ett visst håll, utelämnas.   
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6.5 Sammanfattning av analys 

Det semiotiska begreppet denotation ser vi tydligt i alla bilder, då vi lätt kan läsa av vad det 

egentligen är som gestaltas i bilderna och vad de föreställer. Vad reklambilderna ämnar 

förmedla till oss som publik och hur vi tolkar dem, konnotation, är olika ifrån bild till bild.  

I alla de fyra analyserade reklambilderna finns många olika koder för oss som åskådare att 

tolka. De flesta koder som vi får möjlighet att tyda gör vi med de tolkningar som är inlärda, 

inte medfödda. Vi lär oss tidigt i livet att kvinnor som har bröst och kurvor anses vara 

kvinnliga, gestaltas kvinnan istället utan några former eller bröst kan hon ses som mer 

androgyn eller som en outvecklad flicka, samt i vissa fall även som maskulin. Detta är koder, 

”regelverk” som funnits med oss länge, och är alltså inlärda koder. Symboler för kvinnlighet 

finns tydligt i reklamen för GUESS, medan reklamen för MISS Sixty symboliserar en 

outvecklad ung flicka, eller också en androgyn person. I de fyra bilderna har vi även kunnat 

se och utläsa semoitiska begrepp så som index och metaforer, i till exempel reklambilden för 

Miss Sixty, då hennes kroppsställning och blick indikerar på en tuff attityd. Hur man 

analyserar och tolkar olika bilder, dess koder, index och symboler spelar en stor roll 

beroende på kontexten och personen som tolkar bilden.  Vi har tolkar de fyra analyserade 

bilderna med hjälp av våra fyra aspekter, kroppsideal, genus, lättkläddhet och objektifiering 

och analysens resultat beror självklart på vårt sätt att tolka, vilka inlärda tolkningar vi har 

samt hur vi uppfattar företagets budskap med reklamen.  

6.6  Återkoppling till tidigare forskning 

För att återkoppla till tidigare forskning kan vi se att det fortfarande finns många likheter 

gällande kvinnans gestaltning i reklam, men förändringar har skett. Genom tidigare forskning 

av Katharina Linder (Katharina Lindner, Vol.51. 2004) får vi reda på att kvinnan under 1970‐

talet framställdes som tam, detta kan vi dock endast se i ett fåltal annonser. Genom detta 

konstaterat, kan vi se att det skett en förändring, då många kvinnor i annonserna gestaltas 

tvärt om, som bestämda, tuffa och självsäkra. Dock förekommer fortfarande en 

objektifiering av kvinnan, precis som Anja Hirdman skriver om i sin avhandling Tilltalande 

bilder (2001).  Gällande objektifiering har det alltså inte skett någon stor förändring då 

kvinnan fortfarande gestaltas som ett objekt med en passiv kroppsställning och blicken fäst 

rakt in i kameran.  
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I ett avseende gällande kvinnans gestaltning i olika miljöer kan man se stor förändring 

jämfört med tidigare forskning. Förr fann man ofta kvinnan gestaltad i hemmamiljöer, 

utförande hemmet sysslor. I våra 24 reklamer gestaltas ingen i hemmiljö eller utförande 

någon form av ”kvinnogöra”. I det flesta annonserna gestaltades hon passiv, men mer som 

en egen individ, oberoende av mannen. Kvinnan gestaltas tuffare, mer självständig och i fyra 

annonser gestaltas hon även som en ”affärskvinna”, antingen på resande fot eller i en flott 

miljö.  En annan förändring som också skett, är att kvinnan idag gestaltas androgyn, hon 

gestaltas inte längre som överdrivet kvinnlig eller feminin. I vissa annonser framställs hon till 

och med mer åt det maskulina hållet än mot det feminina. Hon gestaltas i löst sittande 

kläder som inte framhäver hennes kropp och det är därmed svårt att se om hon har några 

kvinnliga former.  

Kvinnan gestaltades förr som leende och som väldigt kvinnlig, i våra reklamannonser är det 

endast två kvinnor som ler, det är kvinnan i reklamen för Longiness och kvinnan i Gina Tricot 

reklamen. Kvinnan som är med i reklamen för Longiness är också en av två kvinnor som 

gestaltas kvinnlig från topp till tå, med kvinnliga kurvor, bröst, elegant uppsatt frisyr och med 

ett leende på läpparna (Longiness 2010 nr. 12 och HUGO BOSS 2012 nr. 2).  

Eftersom det är så få kvinnor som gestaltas leende i annonserna kan vi se att det skett en 

förändring över tid, jämfört med tidigare forskning. Sammanfattningsvis kan vi se att 

trenden där kvinnorna gestaltas på ett androgynt sätt är en av de största förändringarna som 

skett jämfört med tidigare forskning, samt att kvinnan gestaltas som självsäker, tuff och 

allvarlig.  
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6.7 Slutsats  

I de annonser vi analyserat råder det inte någon tvekan om att kvinnan i PLAZA Kvinnas 

reklam gestaltas smal, ung och attraktiv. Det finns sällan utrymme för en kvinna med tydliga 

kvinnliga former och kurvor. Vad gäller aspekten genus, ser vi att kvinnorna inte alltid visar 

en kvinnlig och feminin sida, utan en mer androgyn. Att kvinnan gestaltas mer androgyn är 

något som förekommer oftare i tidningarna från år 2012, vilket därmed visar en skillnad 

mellan tidningarna från år 2010 och 2012. Viktigt att nämna är dock att vårt resultat inte 

visar någon stor skillnad mellan tidningarna från de olika åren, och vi kan därmed inte dra 

någon slutsats om att en stor förändring har skett över dessa två år. Men med tanke på vad 

Lotta Ahlvar (vd för Svenska Moderådet) säger i en artikel i Expressen, att ibland ska man 

vara platt, ibland kurvig, vissa år blek och andra år solbränd, kan vi ändå konstatera att 

förändringar kan gå fort.  

Kvinnorna i reklamen från år 2012 gestaltas mer androgyna, vilket är ett bevis på att vissa 

förändringar sker snabbt, men kan gå över lika fort som de kom. Det är ingen stor förändring 

som skett, men vi tycker oss ändå kunna se en viss skillnad som möjligtvis kan leta till en ny 

trend eller nya modemönster i framtiden. Tankar och diskussion kring varför denna 

androgyna gestaltning förekommer diskuterar vi i kapitel  

7. Slutdiskussion. 

Utifrån aspekten genus har vi inte kunnat jämföra någon maktskillnad särskilt tydligt, 

eftersom det endast förekommer män i tre annonser, däremot ser vi att kvinnorna i 

reklamen ofta gestaltas som självsäkra och tuffa, vilket männen gjorde förr.  

Det förekommer inte mycket lättkläddhet bland kvinnorna i reklamen och det är ingen 

reklam, förutom Gina Tricots underklädesreklam som är utvikande eller naken.  

Objektifiering av kvinnorna förekommer, då hon relativt ofta gestaltas passiv, och i flertalet 

annonser tittar hon rakt in i kameran. 
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7 

7. Slutdiskussion 

Vi kommer nedan att diskutera och värdera vårt resultat, samt ge förslag till vidare forskning.  

7.1 Återkoppling till problemställning och slutdiskussion  

Hur gestaltas kvinnan i PLAZA Kvinnas mode ‐ och skönhetsreklam? 

Vi fann att PLAZA Kvinna var lämplig som empiri för att få en bild av hur kvinnan gestaltas i 

dagens mode – och skönhetsreklam, då tidningen innehåller många annonser från olika 

märken, både svenska och utländska. Med detta som bakgrund kommer vi nedan att 

diskutera och utveckla hur vi anser att kvinnans gestaltas i våra fyra utvalda nummer av 

tidningen PLAZA Kvinna.  

Vad vi tydligt kan se i vår forskning är att alla kvinnor är smala, det är den rådande mallen för 

hur kvinnan ska gestaltas, samt att hon är ung och vacker. Vi tycker oss dock se en skillnad i 

jämförelse med tidigare forskning i det avseendet att hon på de flesta annonserna är 

påklädd och inte klädd alls speciellt utmanande. Hon har en dragning åt det maskulina och 

androgyna hållet. Hur den utvecklingen kommer sig kan man spekulera och forska vidare i, 

men en teori ur ett genusperspektiv kan vara att ju mer jämlikt samhället blir desto mer 

uppträder och framställs kvinnan som mannen. Kvinnor har i chefsroller anmärkt på att de 

måste adaptera ett manligt förhållningssätt och ledarskapsstil, för att kunna vara med och ta 

plats i de högre makthierarkierna.  
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Det finns många debatter och bloggar om ämnet på Internet och bland annat kan man läsa i 

Chefstidningen, HR och ledarskapsmagasin för akademiker att: 

 

”Många kvinnliga chefer upplever att de måste vara ”dubbelt så duktiga” jämfört med män för att kunna 

avancera i en manlig miljö. Kvinnor ska dessutom vara duktiga på ett sådant sätt att männen känner sig 

bekväma med att arbeta med kvinnorna.” 

(www.akademssr.se) 

Det manliga förhållningssättet kan troligtvis även visa sig inom kvinnans gestaltning i reklam. 

Vi ser inte längre den underdåniga och osjälvständiga bilden av kvinnan i reklam utan 

trenden verkar peka på en tuffare attityd med vissa maskulina och androgyna drag.  

Frågor att diskutera vidare är om kvinnor måste anpassa sig efter männens traditionella 

genusroll för att bli mer jämställda och om de kvinnliga egenskaperna inte är eftertraktade 

vare sig inom yrkeslivet eller i reklamen. Då kvinnor ser upp till andra karriärkvinnor vill 

möjligen de som står bakom reklamen porträttera en förebild, som då har de klassiska 

manliga attributen som behövs för att nå en framgångsrik ställning i yrkeslivet och 

samhället. Måste kvinnan likna en man för att framstå som lyckad och framgångsrik? 

En annan upplevelse av kvinnans gestaltningen är att hon är retuscherad till perfektion. Det 

finns inte några skavanker eller brister på henne, hon är fullkomligt felfri. Ett intressant 

uppslag till fortsatt forskning är hur det här påverkar kvinnor och flickor i vårt samhälle. 

Ingen ser ut som modellerna, men många unga kvinnors högsta dröm är att en dag få arbeta 

som modell. Det finns stora pengar i modellbranschen för den som lyckas och livet i 

modellvärlden kan verka glamoröst och lockande, och kan därför vara eftersträvansvärt i 

många ungas ögon. Att vara vacker och rik blir synonymt med att vara lycklig och lyckad. 

Kopplat till tidigare forskning så har bilden tidigare presenterats på detta sätt och Katarina 

Lindner skriver, som vi tidigare nämnt, att kvinnan är lycklig om hon är smal, sexig och vacker 

(Vol.51, 2004). Detta syndrom verkar inte ha avtagit utan snarare ökat i samhället. I och med 

att Internet är en så stor del av människors liv och vardag idag, så finns det också stora 

möjligheter för människor att skapa en bild av sig själva, så som man vill visa upp sig, genom 

bloggar, Facebook och olika bildsidor. Där kan man genom enkla medel lägga ut fotografier 

på sig själv i retuscherade modellposer och skapa en bild av att vara vacker och därmed 

lyckad, vilket verkar vara vad många unga tjejer gör (Facebookcom).  
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Hur den här utvecklingen påverkar kvinnor och samhället i stort är en fråga som vore 

intressant att studera vidare. Vad händer när speciellt unga människor ser upp till ”det yttre” 

och är så pass utseendefixerade? Kommer unga kvinnors självkänsla påverkas av att ständigt 

värdera sig själva utifrån ett ouppnåeligt ideal, och hur pass viktigt är det för dem att 

efterlikna det?  Man konstruerar en egen version av sig själv i ett digitalt program, men 

frågan är hur pass viktigt det är att leva upp till den bilden.  

Hur stark är trenden och kommer värderingsgrunderna att förändras eller kommer det 

komma en motreaktion?  

Det förekommer fortfarande en objektifiering av kvinnan där hon framställs som en sak, ett 

passivt föremål utan något annat syfte än att vila ögonen på. Utifrån den här aspekten, 

objektifiering, har reklambilderna inte förändrats särskilt mycket i jämförelse med tidigare 

forskning, gestaltningen är så gott som densamma i detta avseende. Hur det påverkar bilden 

av kvinnan är svårt att veta, sannolikt har den här bilden varit med och skapat de könsroller 

och den genusstruktur som finns idag, och hjälper till att bibehålla dem. 

Det extremt smala kroppsidealet är fortfarande en trend inom reklamen och den verkar inte 

brytas. En av anledningarna till både det smala kroppsidealet och det androgyna kan vara att 

det idag är många homosexuella män som arbetar inom modebranschen och 

skönhetsindustrin, och som själva attraheras av den smala, okvinnliga och raka pojkfiguren.  

“These girls have been used as a smokescreen, so that the gay men who run the industry can continue to 

peddle the idea that women should look like adolescent boys (it was no coincidence that nerdy, weedy 

boys walked the runway in womenswear this season). This is their dream, not ours.” (dailymail.co.uk) 

Fågan är om detta kan vara en bidragande orsak till att vissa kvinnor (två stycken från år 

2010 och fem från 2012) i våra reklambilder gestaltas som androgyna eller maskulina?  

En annan teori är att denna trend är en motreaktion till tidigare kurviga ideal, då man i 

tidigare forskning har kommit fram till att kvinnan visats sensuell, leende och undergiven 

(Katharina Lindner, Vol. 51. 2004). Detta ser vi vissa prov på men inte alls lika tydligt och 

dominerande som tidigare. Här finns en intressant vinkel att forska vidare på,  

då kvinnoidealet i herrtidningarna fortfarande verkar visar en leende, kurvig och storbystad 

modell medan kvinnoidealet i damtidningar visar en allvarsam och ibland androgyn bild. 
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Skönhetsidealet är magert och i vissa fall både maskulint och androgynt, när det riktas mot 

kvinnor, men inte mot män.  

Ytterligare en teori kan vara att kvinnan gestaltas som en liten flicka, därför att flickan 

besitter positiva egenskaper som historiskt förknippats med kvinnan. I flickporträttet kan 

man tolka naivitet och oskuldsfullhet som tidigare varit önskvärda egenskaper. Kvinnan 

gestaltas i ett ickevuxet tillstånd. Ansiktsuttrycket är ofta allvarsamt och kallt på bilderna, 

vilket står för självständighet, men liknelsen till ett outvecklat barn är påtaglig, då kroppen 

helt saknar former. Att porträttera kvinnan som ett barn kan ha en maktaspekt, då barn är 

oförmögna att ta hand om sig själva och behöver beskydd och fostran.  

7.2 Värdering av vårt resultat och förslag till vidare forskning  

Vi är medvetna om att det resultat vi fått fram inte går att generalisera gällande all dagens 

reklam, eftersom vi valt att endast titta på en tidning på marknaden.  Därför är vårt resultat 

endast giltigt för PLAZA Kvinna 2010 och 2012. Det finns därmed anledning till att fortsätta 

forska om hur kvinnan gestaltas, utifrån andra medier och infallsvinklar än de vi använt oss 

av. De fyra aspekterna vi använt som avgränsningar och riktlinjer i vår analys, är valda utifrån 

argument från till största delen tidigare forskning. Genom vidare forskning går det troligtvis 

att finna andra aspekter att studera och därmed finna resultat därefter.  

I vår uppsats har vi endast analyserat reklambilderna och dess gestaltning av kvinnan, vi har 

inte tittat på vilka konsekvenser gestaltningen kan komma att leda till. Att undersöka om 

kvinnans gestaltning i reklamen kan får konsekvenser i samhället är en studie som kräver 

andra förutsättningar och vi anser att det vore en intressant infallsvinkel till vidare forskning. 

Då vi studerat tidigare forskning (Gayle R. Bessennoff, 2006:239), som gjort gällande att fler 

och fler unga kvinnor insjuknar i anorexi och bulimi, vore det både intressant och värdefullt 

att följa upp och se hur eller om dagens unga kvinnor fortfarande påverkas av reklam och det 

smala kroppsidealet som råder. 

I kapitel 7. Slutdiskussion, har vi diskuterat vad som kan vara orsaken till att kvinnan idag 

gestaltas som androgyn och i vissa fall maskulin. Eftersom det är en av våra reflektioner i 

analysen av bilderna, anser vi att frågan om vad det androgyna kroppsidealet beror på, vore 
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intressant att forska vidare om. Vad är det egentligen som ligger till grund för denna 

androgyna gestaltning?  

En intressant fråga även är hur mottagarna av reklam ställer sig till det sätt som dagens 

modeller gestaltas och framställs på. Vad tycker egentligen allmänheten om gestaltningen av 

män och kvinnor i reklam, hur påverkas de och vill de själva se ut så?  

Detta är frågor som vi anser intressanta att få svar på, med hjälp av vidare forskning inom 

detta ämne. Vi har endast undersökt hur kvinnan gestaltas och fokuserat mest på kvinnan 

men även använt oss av en aspekt, genus, där utrymme givits för att titta på mannens 

gestaltning. Dock vore det intressant att titta på hur mannen gestaltas i dagens reklam, 

utifrån en liknande aspekt. 

Det ämne vi har forskat om är brett och forskningen är långt ifrån slutförd, dessutom 

kommer bilden alltid att vara föränderlig, och spegla trender och utveckling i samhället. 

Vidare forskning om hur män och kvinnor gestaltas i reklam, kan bedrivas utifrån många 

andra teoretiska utgångspunkter. För att se och följa utvecklingen av kvinnans gestaltning 

och dess konsekvenser i samhället, kan man utgå ifrån andra aspekter och infallsvinklar, 

samt djupdyka i tänkbara orsaker till vad det är som gör att gestaltningen av kvinnan ser ut 

som den gör.    
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Bilaga 1 – Resultat av alla annonser  

1. Plaza Kvinna 2010 nr. 3 

Nummer 3 från år 2010 har på de femton första sidorna sex annonser som uppfyller 

kriterierna om att en kvinna eller en kvinna och en man ska vara med i reklamen. 

Samtliga är dubbeluppslag och reklam för de kända modemärkena; GANT, Tiger of Sweden, 

Benetton, Miss Sixty, Calvin Kline och Sisters. Varje annons har en kvinna med på bilden, 

och på en av bilderna finns även en man med. Gemensamt för kvinnorna är att de är unga, 

smala och allvarliga. Alla kvinnor är relativt påklädda och endast två av alla kvinnor i 

annonserna tittar rakt in i kameran. Bilderna är relativt olika och förmedlar därmed olika 

intryck och känslor. 

1.1 GANT 

Den första bilden är en GANT‐reklam. Den är svartvit och kvinnan på bilden är utomhus.  

Hon har solglasögon, långt svallande mörkt hår och lätt särade läppar, som om hon vänder 

sig om och ska säga något. Hon har inga smycken, ena handen drar upp jackkragen, det finns 

ingen anspelning på sex och hon är fullt påklädd. Hon är en klassisk skönhet och modet är 

tidlöst. Bakgrunden är ljus och suddig, det går inte att urskilja vad det är. Det skulle kunna 

var en segelduk, hav eller en gräsmatta, det finns inga konturer men man kan se vinden i 

hennes hår och solljus som reflekteras. Konnotationen av detta är en kvinna som signalerar 

självständighet och klass. Man kan förmoda att företaget vill bygga sitt varumärke på en 

känsla av stil och överklass för att locka köpare som vill identifiera sig med dessa egenskaper. 

1.2 Tiger of Sweden 

Bilden är en annons för svenska märket Tiger of Sweden, och med på bilden finns en man 

och en kvinna, båda uppklädda i matchande plagg. De går uppför en trappa och bilden av 

mannen reflekteras mot den grå högblanka bakgrunden. Kvinnan har nedfälld blick och går 

ett par steg före mannen. De är båda unga har mörkt hår, kvinnan långt och mannen kort 

och rufsigt. Han titta rätt in i kameran med en allvarlig uppsyn. Kvinnan har en feminin 

mörkrosa volangklänning och mannen skjorta, slips, kavaj och byxor, som matchar hennes 

klänning. Bilden av kvinnan är lätt utsuddad i konturerna och hon ger ett nästintill tecknat 

intryck, medan bilden av mannen är skarp. Ur detta kan man läsa att fokus ligger på mannen 
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trots att han befinner sig bakom kvinnan. Hennes vikande blick tyder på underlägsenhet 

medan han står för dominans och mod. Hon är väldigt feminin och mjuk mot den kantiga och 

hårda bakgrunden. Han ser hårdare ut och har traditionellt manliga kläder. De framstår som 

ett par på väg till eller från en tillställning, han skyddar hennes rygg och möter de ett hot står 

han beredd att försvara henne. Hon är vacker och smärt, ena axeln är bar men döljs bakom 

det långa håret, inget i klädseln är utmanande eller vågat. Han tittar under sin lugg på ett 

pojkaktigt sätt, men är maskulin till hållning och utseende. Den traditionella genusordningen 

bekräftas i denna bild.  

1.3 Benetton 

På det tredje uppslaget i nr. 3 gör modekedjan Benetton reklam. Det är tre unga kvinnor på 

bilden. De är alla smala med långt hår, två brunetter och en blondin, två har flätor och en 

utsläppt hår. De står i bredd med fokus på den mellersta kvinnan, som har ryggen vänd mot 

kameran. Kvinnan längst till vänster står lite snett bakom, hon är den enda med ansiktet mot 

beskådaren, hennes blick är däremot riktad snett uppåt och hon har en allvarlig min. Kvinnan 

i mitten har jeansjacka och två långa flätor, en flickaktig frisyr. På hennes högra sida står en 

ljus kvinna i profil hon har sin hand på hennes axel och slutna ögon. Munnen är halvöppen 

och det ser ut som hon ska viska något i hennes öra.  

Bilden ger sken av att de två kvinnorna på kanterna är rivaler om kvinnan i mitten, byter man 

ut henne mot en man, hade det varit ännu tydligare. Ingen av kvinnorna är speciellt 

utmanande eller lättklädd, de anspelar på omvända roller och vill antagligen sticka ut med 

sitt budskap. Effekten blir en blandning av flicksymboler, som blandas med traditionella 

könsroller, fast i ett omvänt perspektiv. Benetton verkar vilja rikta sig mot köpare som tycker 

om ett annorlunda ideal och som utmanar rådande normer. 

1.4 Miss Sixty  

Annonsen visar en reklam för jeansmärket Miss Sixty. På bilden syns en kvinna med låga 

jeansbyxor och jeansjacka med korta puffärmar. Magen är bar och jackan uppknäppt till 

midjan. Hon har en kort blekt frisyr, där luggen hänger över ena ögat, det andra ögat är 

kraftigt sminkat och hon har en kaxig uppsyn, och stirrar stint in i kameran. Hon har svarta 

högklackade skor och halvligger mot en vit bakgrund. Kroppen är vriden i en onaturlig 

position och hon ser vild ut. Bilden utstrålar aggressivitet och har en erotisk underton. Hon 
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är ung och smal och plaggen hon bär är sexiga. Hon ser ut som ett lockbete, men inte värnlös 

eller i behov av skydd. Hon är feminin men samtidigt tuff och rockig.  

1.5 Calvin Klein 

I högra hörnet på bilden står en kvinna, hon är smal och har en rak och slank figur. Håret är 

bakåtslickat och man kan inte se om det är långt eller kort, klänningen är svart och hon har 

händerna i midjan. Hon bär inga smycken förutom en klocka, bakgrunden är mörk och det 

ser ut som om hon lutar sig mot en vägg. På vänster sida är det en närbild på klockan mot en 

svart bakgrund, bilden är stram och maskulin. Kvinnan tittar med allvarlig blick på 

betraktaren. Hon står ensam i mörkret men ser inte rädd eller osäker ut. Hennes 

kroppshållning och händerna i midjan gör att hon ser kontrollerad och självsäker ut. Hon har 

klass och visar inte mycket hud. Hela bilden framstår som maskulin och man skulle kunna 

ersätta kvinnan med ett mansansikte och ändå få samma effekt.    

1.6 Sisters 

Sista bilden i nr. 3 står klädkedjan Sisters för. Den här bilden är delad i två delar, en svartvit 

som står för en tredjedel av annonsen, och en i färg som står för resterande två. Den 

svartvita föreställer en del av en stad i ruffig miljö, medan den i färg föreställer en kvinna i 

kort randig klänning och jeansjacka på språng framför en gul taxibil. Hon är ung och smal, 

har ljust långt böljande hår. Hon tittar in mot kameran och hennes min är allvarlig och 

uttrycket stressat som om hon har brottom in eller ur taxin. Bilden föreställer en ”nextdoor 

girl”, hälsosam och sund, inte avklädd eller utmanande på något vis. En slogan står över den 

svartvita bilden, A new sister, a new you. Bilden visar sammantaget på en ung, upptagen, 

vacker kvinna i storstads miljö och det är med den lockelsen man vill försöka sälja sitt 

varumärke. 
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2. PLAZA Kvinna 2010 nr. 12 

Nummer 12 år 2010 har 6 stycken annonser som uppfyller de kriterier vi har för att kunna 

analysera dem.  

2.1 HUGO BOSS 

Den första reklamen är från HUGO BOSS och föreställer en ung smal kvinna, utan former 

med klänning och kappa, i en vinklad pose framför en marmorvägg. Hon är mager och 

allvarlig, frisyren är stram bakom öronen och storlockig i nacken. Hon har ett maskulint 

uttryck trots stormönstrad klänning och kappa med brett slag. Halsen är senig och hon tittar 

rakt fram med kall blick. Ansiktet och kroppen är flickig, och samtidigt androgyn, medan 

kläderna i kontrast är damiga. Färgerna är murriga och mörka. Hon upptar en tredjedel av 

bilden och står placerad i högra hörnet. Hon är påklädd och visar vare sig någon hud från 

armar eller ben. Bilden är dov och kylig, och hon visar ett tidlöst ideal. Hon står ensam med 

ett allvarsamt ansiktsuttryck. Kläderna är feminina, men hon ger över lag ett manligt intryck.  

2.2 Longiness 

Följande annons är reklam för ett armbandsur från Longiness. En kvinna är placerad på den 

vänstra sidan, medan bilden på klockan ligger längst ner i högra hörnet. Kvinnan står ensam i 

en stor omöblerad våning, hon har en förförisk blick och tittar snett bort mot iakttagaren. 

Hennes hår är uppsatt i en elegant frisyr och hon har en lång klänning med djupurringning 

och bara armar. Även hon är ung och hon har ett klassiskt utseende kvinnligt utseende, då 

hon gestaltas feminin och kurvig med både synliga bröst och en synlig midja. Hon har ett 

svagt leende på läpparna. Bilden ger ett skimmer av glamour och filmstjärna, den är svartvit 

men över går i mörkblå botten. Tolkningen av bilden är att den som bär denna klocka är 

elegant och välbeställd, budskapet förstärks med texten Elegance is an attitude. 

2.3 Versace 

I Versace reklam för doften Vanitas, är en kvinna placerad på vänstra sidan och varan på den 

högra. Kvinnan är ung, smal och vacker. Hon har långt ljust hår och kraftigt sotade ögon som 

stirrar snett uppåt höger, hennes ansiktsuttryck är allvarlig, munnen lätt öppen och bilden 

konturslös och suddig. Bakgrunden är starkt ljus och det ser ut som hon har vingar. Hon är 

lättklädd och håret går ner över bysten, hon har en svart bh‐liknande överdel och glittriga 
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remmar över axeln.  Konnotationen blir att hon ser ut som en fallen ängel i starkt ljus, med 

syndigt svarta ögon och farlig blick. Hon är förförisk men samtidigt oåtkomlig. En klassisk 

koppling mellan hora/madonna syndromet, går att utläsa i bilden. 

2.4 Tudor  

Tudor gör reklam för ännu ett armbandsur och denna bild föreställer en man och en kvinna 

på det vänstra uppslaget. De dansar en passionerad tango och kvinnan har en halvlång 

klänning med hög slits, där hon visar armar och ben. Bilden är väldigt mörk och man ser bara 

konturerna av hennes ansikte. Hon har håret i en stram hästsvans och låret mot mannens 

midja i ett danssteg. Mannen för dansen och ser stint på kvinnan. Han är svartklädd och man 

ser endast hans profil. På höger sida är en stor bild på klockan och text till, mot en kolsvart 

bakgrund. Av den här bilden kan man utläsa traditionella genusvärden, då mannen för 

medan kvinnan följer i en utmanande dans. 

2.5 Gina Tricot  

Detta heluppslag visar en liggande kvinna i endast trosor och BH, det är Gina Tricot som gör 

reklam för sina underkläder. Kvinnan är smal och ung, hennes hår flyter ut över den vita 

mattan hon vilar på. Munnen är halvöppen och ögonen tittar drömskt in i kameran. Hon bär 

en röd och svart spets‐BH och små volangtrosor i samma färger. I handen håller hon en svart 

mask att sätta för ögonen. Hon är liten och nätt, det finns inga skavanker på kroppen. Hon 

har förutom underkläderna på sig, ett armband, en ring och örhänge. Hon är feminin och 

ligger halvnaken. Hon är ett kvinnligt sexobjekt, som likväl hade kunnat figurera i en 

herrtidning. Denna bild uttrycker underläge och hjälplöshet, en kvinna som inte har något 

annat syfte än att behaga och fresta. Avsändaren vill övertyga mottagaren att i dessa 

underkläder kommer blir du lika attraktiv och sexig, vilket gör att du blir beundrad och 

betydelsefull. 

2.6 Calvin Klein  

Sista annonsen från denna årgång är ytterligare en klockreklam, denna gång från  

Calvin Klein. En ung, smal och vacker kvinna ligger uppsköljd på en strand bland tång och 

sten. Hon är blöt på kroppen och i håret, hon tittar uttryckslöst in i kameran och läpparna är 

lätt särade. Hon ser livlös ut. Hon är halvnaken och det enda som tydligt syns att hon bär är 

klockan. Bilden på kvinnan upptar en tredjedel och ansiktet tar upp nästan hela vänstra 
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sidan. Till höger finns en mindre bild på enbart klockan i sanden, mot en vit bakgrund. 

Kvinnan stirrar uttryckslöst rakt in i kameran och uppfattas som ett objekt. Hennes syfte är 

att få mottagaren att identifiera sig med stämningen och därför känna ett begär att äga 

produkten. Hon uttrycker en metafor, där hav, strand, produkten och kvinnan, tillsammans 

bildar en klassiskt snygg och tidlös design, som ska tilltala en eventuell köpare. 

 

3. PLAZA Kvinna 2012 nr. 2  

Nummer 2 från år 2012 har på de femton första sidorna fem annonser som uppfyller våra 

kriterier. Två av dem är heluppslag och tre enkelsidiga, annonserna gör reklam för de kända 

modemärkena; Yves Saint Laurent, Tiger of Sweden, Hugo Boss, LEXINGTON Clothes och G‐

STAR RAW. Varje annons har en kvinna med på bilden och gemensamt för kvinnorna är att 

de är unga och smala. Endast en av sex kvinnor har långt hår och de är alla relativt påklädda, 

fem av de sex kvinnorna tittar rakt in i kameran.  

3.1 Yves Saint Laurent 

Första uppslaget är ett heluppslag från varumärket Yves Saint Laurent. Det är en reklam för 

deras läppglans och bilden gestaltar en ung kvinna med röda läppar och en intensiv blick 

riktad in i kameran. Vid sidan av kvinnan syns läppglanset med en bildtext under. Kvinnans 

axlar är nakna och smala, hennes nyckelben syns tydligt. Hon ser ung ut och har ett 

flickaktigt utseende med blont hår. Hennes position signalerar osäkerhet och hennes läppar 

är lätt särande, precis som vi sett i flera av de andra annonserna då kvinnor gestaltats. 

Hon har en tight genomskinlig svart topp som sitter som ett koppel runt halsen och bilden är 

skuren precis innan hennes bröst. Kvinnan på bilden gestaltas som ett objekt då hon är tagen 

i närbild. Hennes seende och position är passiv och hennes blick kall.  

3.2 Tiger of Sweden 

Den andra bilden är från märket Tiger of Sweden, även denna bild ett heluppslag.  

Båda sidorna gestaltas av samma kvinna, då hon på vänster bild har blicken fäst in i kameran. 

Kvinnan på bilden är ung med en androgyn och smal kropp. Hon är klädd i en ljusgrå klänning 

med en jacka/kavaj ovanpå, i samma material. Hon utstrålar ingen glädje och hennes blick är 
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tom. Hon har en snedlutande position och även hennes mun är halvt öppen, med särade 

läppar. Hon gestaltas naturlig, med en lätt naturlig sminkning. Hennes hår är okammat och 

hon har ett utseende som en ”pojkflicka”.  Hela reklambilden är i sig ganska intetsägande 

och kvinnan gestaltas som att hon inte har någon åsikt om något, hon speglar ett slappt 

utseende. På högerbilden tittar hon bort från kameran och gestaltas i profil. Den här bilden 

är tagen i svartvitt och visar loggan för märket, med en undertext som säger att kläderna är 

från sommarkollektionen för 2012. Fokus i de båda bilderna ligger på kvinnan och hennes 

kropp. Bakgrunden är svart och ett ljus är riktat mot henne då man ser skuggan av den 

kavajen hon bär. Hon har shorts på sig, vilket gör att vi som åskådare ser hennes ben, hennes 

smala, raka ben. Hon lyfter huvudet lite uppåt vilket ger en känsla av pondus, hon gestaltas 

med makt och det finns ingen osäkerhet i den här bilden. Hon är inte heller gestaltad som 

ett objekt då hennes blick fästs på något vi inte ser. Hennes position med händerna i fickorna 

gestaltar självsäkerhet.   

3.3 HUGO BOSS 

Trejde reklambilden är enkelsidig och reklam för HUGO BOSS. Bilden utgörs av en vacker ung 

kvinna i en suddig flott bakgrund. Hon bär en lång tight benvit klänning, med matchande 

högklackade skor och handväska. Hennes blick är fäst en bit över kameran. Hon utstrålar 

kvinnlighet, med långt svallande lockigt hår och benen i kors.  Hon har kvinnliga kurvor, då 

man kan se hennes midja. Hon har ingen urringning, men hennes klänning har fallit ner och 

visar hälften av hennes lår. Hon har gyllenbrun hy, och är lätt och naturligt sminkad. Kvinnan 

gestaltas inte som kvinnor gjorde förr, som hemmafru, utan mer som en rik affärskvinna som 

vet vad hon vill. Hon utstrålar makt och självsäkerhet, vilket troligtvis är annonsören och 

förmedlarens grundtanke.   

3.4 LEXINGTON Clothes 

Fjärden bilden är från LEXINGTON Clothes och gestaltar en kvinnan som ser ut att 

promenera hem från stranden. Hon bär en lång stickad tröja med en skjorta under. På ena 

axeln har hon en stor badväska i matchande färger. Även denna reklam, som reklamen från 

Tiger of Sweden, visare en ”pojkflicka” med okammat hår och man kan inte se om hon har 

några kvinnliga former och kurvor. Hon gestaltas som androgyn och har en osäker blick 

riktad rakt in i kameran.  
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3.5 G‐STAR RAW 

Annonsen är en enkelsida med reklam för G‐STAR RAW och bilden gestaltas av en stående 

kvinna mot en bakgrund av en stenvägg. Hon är klädd i jeansskjorta, jeansjacka och 

jeansbyxor, på huvudet bär hon en hög svart keps/hatt och hon har skinnhandskar utan 

fingrar. Hon står bredbent och tittar rakt in i kameran med svartmålade ögon. Hon har 

uppsatt hår och ett allvaligt ansiktsuttryck. Hennes kropp är smal och androgyn och hon 

liknar en ung man. Skulle man byta ut kvinnans ansikte mot ett manligt ansikte skulle man få 

samma effekt. Kroppsställningen och hennes position speglar en bestämdhet och 

självsäkerhet, hennes huvudbonad och ställning associerar till militären och en manlig 

soldat. Den finns ingen tendens till sex i bilden och hon är helt påklädd. Det finns inget 

feminint att hämta i bilden och hon utstrålar en hårdhet, ingen kan säga emot henne.  

Med stenväggen som bakgrund gestaltas hon efter uttrycken ”stentuff” eller att hon är 

”hård som sten”.   

4. PLAZA Kvinna 2012 nr. 4 

I nummer. 4 från år 2012 uppfyller sju annonser våra kriterier. Alla är dubbeluppslag och 

reklam för modemärkena; Ralph Lauren, TOMMY HILFIGER, L´ORÉAL PARIS, GANT, GUESS, 

Tiger of Sweden och Maria Nila. Sammanlagt visas nio kvinnor, och gemensamt för 

kvinnorna är att de är unga och smala.  

4.1 Ralph Lauren 

Varumärket Ralph Lauren pryder första uppslaget av nr. 4 från år 2012. Det är ett heluppslag 

med reklam för jeans. Det är endast högersidan som gestaltas av en människa, en kvinna 

som står lutad mot en tegelvägg. Hon är ung och smal med en ”pojkaktig stil”. Hon bär ett 

par utsvängda jeans, en knuten blårutig skjorta runt midjan och på överkroppen en svart 

kavaj. Mellan jeansen och kavajen syns en glipa av hennes gyllenbruna mage. Kvinnan har 

långt ljusbrunt hår och vi kan se hennes ansikte i profil vänd utifrån väggen. Hennes ögon är 

slutna och likaså munnen. Även hennes huvud, precis som kvinnan i Tiger of Sweden 

reklamen, är riktat lite uppåt och speglar en viss nonchalans. Av bilden att tyda befinner hon 

sig i något slags byggkvarter, där hon möjligtvis stannat för att sola mot den brunröda 

tegelväggen. Även i den här bilden, som i reklamen för LEXINGTON Clothes, gestaltas 

kvinnan som androgyn.  
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4.2 TOMMY HILFIGER 

I reklamen från modemärket TOMMY HILFIGER syns längst fram på bilden två unga, snygga, 

smala kvinnor i korta militärgröna shorts och höga fiskarstövlar. Båda håller i var sitt 

fiskespö, den ena kvinnan bär en grön väst i samma färg som shortsen och den andra en 

långt uppknäppt militärskjorta. I bakgrunden syns en äldre man som också håller i ett 

fiskespö, dock gestaltas han som att han aktivt fiskar, medan kvinnorna passivt håller i sina 

fiskespön. Kvinnorna gestaltas som objekt med blicken mot kameran och med en passiv 

kroppsställning, medan den äldre mannen i bakgrunden gestaltas som aktiv med fiskespöet i 

luften på väg att kasta. I mitten av där de både kvinnorna står syns en ung man som flyter på 

ett däck med en hund i sitt knä, även hans blick är riktad åt ett annat håll än kamerans. 

Märkbart är här att kvinnorna har allvarliga miner medan den unge mannen ler.  

I den här bilden utstrålar de båda kvinnorna makt och självsäkerhet, de tar för sig av platsen 

på bilden och syns mest. Dock bär de inga kvinnliga kläder, men båda har kvinnliga drag i 

ansiktet och långt hår. De höga fiskarstövlarna och de korta shortsen gör att man ser låren, 

vilket gör att kvinnorna framställs som sexiga. Deras blickar förmedlar en tuff attityd.  

4.3 LÒRÉAL PARIS 

Tredje bilden är ett heluppslag med en annons för en hudkräm från L´ORÉAL PARIS. På 

vänsterbilden syns en närbild av en ung kvinnas vackra och släta ansikte, som kommer ut 

från ett mörker. Bildtexten bredvid lyder; våga lämna mörkret. Ur en analytisk synvinkel och 

med begreppet konnotation kan vi tolka detta som att kvinnan idag inte kan visa sig i 

dagsljus om hon inte har en slät och vacker hy. Dagens kvinnor ska gärna se ut som kvinnan 

på bilden för att kunna visa sig, och hon bör därmed helst var fri från rynkor och finnar. 

På högerbilden visas själva hudkrämen som lyses upp och med en svart bakgrund. I den här 

bilden är det texten som talar och väcker intresse, då det står ”fånga ljuset av en ung hud” i 

stor vit stil bredvid produkten. Under den vita texten står det beskrivet hur hyn blir efter 

användande av en droppe, efter en vecka och efter en månad. Enligt L´ORÈAL PARIS är deras 

produkt vägen till ungdom och ung hy. Det är såhär man bör se ut för att våga visa sig i 

dagsljus. I det här heluppslaget är det inte själva bilden av kvinnan som talar, utan 

bildtexten. 
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4.4 GANT 

Fjärde reklambilden är även detta ett heluppslag med reklam för GANT. De båda sidorna 

pryds av samma kvinna med exakt samma kläder. Hon har vackra drag och ser väldigt ung ut. 

Hennes smala näsa, buskiga ögonbryn, lilla mun och naturliga sminkning speglar ett 

flickaktigt ansikte. Hon tittar inte rakt in i kameran på någon av bilderna, då hon på den ena 

tittar uppåt mot himmeln och på de andra tittar hon neråt. Den tajta blåvitrandiga tröjan gör 

att vi ser hennes smala mage och midja. Det går inte heller att urskilja några bröst. Det vi ser 

av hennes kropp liknar en platt pojkkropp, utan några kurvor eller kvinnliga former, hennes 

kropp visar drag av en androgyn person. Högerbilden är tagen som en närbild och hennes 

ansikte är slätt och hennes ögon ser, till skillnad från de flesta andra reklamer ser kvinnors 

ögon, hoppfulla och glada ut.  

4.5 GUESS 

Femte bilden är även detta ett heluppslag i svartvitt och reklam för modemärket GUESS. 

Vänsterbildens gestaltas av både en man och en kvinna i svartvitt, medan på den högra 

bilden visas endast kvinnan i närbild. Ur en semiotisk synvinkel är denotationen i den vänstra 

bilden just mannen och kvinnan. Denotationen är även cykeln som kvinnan sitter på, och 

paraplyet som mannen håller bakom kvinnans huvud. Kvinnan är ung, snygg och smal och 

speglar ett kvinnligt utseende. Hon är lättklädd och bär en tunn vit uppknäppt blus, knuten 

under brösten och ett par svarta hotpants som slutar högt upp i midjan. På fötterna har hon 

ett par högklackade sandaler. Mannen bär en mörk tröja som slutar i armvecket och ett par 

knälånga vita shorts, han är inte alls så lättklädd som hon.  Det som syns på bilden är att 

kvinnan håller ett stadigt grepp i mannens tröja, och med begreppet konnotation kan man 

utläsa att hon drar honom till sig för att kyssa honom då hennes läppar redan är lätt särade. 

Mannen har ett allvarligt utseende och stängd mun, då han inte lutar sig helt fram mot 

henne kan detta ur en maktsynvinkel symbolisera att det är han som bestämmer om de ska 

kyssas eller inte. Kvinnan visar sig tuff som har tagit tag i honom, men det är ändå han som 

bestämmer. Den högra bilden visar samma kvinna i närbild och även på den här bilden har 

hon munnen halvöppen. Hennes blick är intensiv och riktad rakt in i kameran. I denna närbild 

ser man tydligt hennes unga flickaktiga ansikte, men med en förförisk och hemlighetsfull 

blick.    
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4.6 Tiger of Sweden 

Heluppslag nummer sex är från klädmärket Tiger of Sweden och gestaltas av samma unga 

kvinna på både sidorna fast den vänstra är tagen i svartvitt och den högra i färg. 

Denotationen i vänsterbilden utgörs av kvinnan iklädd en kostym i grovt mörkt material, med 

ankelkorta byxor och en öppen kavaj utan någonting under. Hon står med särande ben och 

armarna i kors, på fötterna har hon svarta höga pumps. Hennes hår är rufsigt och hennes 

blick tittar rakt in i kameran. Kroppen är smal och de löst sittande kläderna visar inga 

kvinnliga former, och vad man kan avläsa från bilden gestaltar hennes kroppsspråk 

självsäkerhet och trots. Hennes blick är djurisk och samtidigt tom, även här är den unga 

kvinnans mun halvöppen. Hennes smala ansikte och hela hennes utseende gör att hon se 

väldigt ung ut.  

Högerbilden som är tagen i färg består av samma kvinna fast i vita löst sittande kläder, även 

här syns inga kvinnliga former. Hon tittar bort från kameran och hennes kroppsställning är 

lätt framåtlutad. Konnotationen i bilden speglar oskyldighet, tack vare hennes vita kläder och 

milda ansiktsuttryck. Det finns ingen pondus i kvinnans uttryck och hon gestaltas trots de 

löst sittande kläderna som kvinnlig och hennes ansiktsuttryck ser väldigt snällt och givmilt ut.  

4.7 Maria Nila 

Den sjunde och sista bilden av PLAZA Kvinna 2012 n.4 är också ett heluppslag med reklam 

för märket Maria Nila och dess hårolja. Vänster uppslag och dess denotation gestaltar två 

kvinnor i svartvitt där man endast ser halva deras kroppar. Bilden ser ut att vara tagen från 

50‐talet då frisyrerna ser ut som kvinnor hade håret förr. Den bakre kvinnan har långt 

utsläppt ljust hår och den andra mörkt långt hår uppsatt i en hög tofs. Både kvinnorna ser 

unga ut och är fotograferade i profil. Den bakre kvinnan tittar rakt fram medan den främre 

tittar neråt.  Kvinnorna utstrålar ingen glädje, utan de sitter bara för att visa upp sitt vackra 

hår. Dragen i deras ansikten är flickaktiga och väldigt oskyldiga, ansiktena speglar ett typsikt 

utseende för den unga och feminina kvinnan under 1960‐ och 70‐talet (Hirdman 2001).  

De ser både två maktlösa ut, och utelämnade. Den högra bilden är tagen i färg och visar två 

för förpackningar av håroljan, under finns en säljande bildtext som förklarar oljans funktion 

och nytta.  

 



Bilaga 2 – Alla reklambilder  

 
1. PLAZA Kvinna 2010 nr. 3 

1.1 GANT            1.2 Tiger Of Sweden                1.3 United Color Of Benetton  

                        

 

1.4 Miss Sixty          1.5 Calvin Klein                    1.6 Sisters 

                              

 

 

2. PLAZA Kvinna 2010 nr. 12 

2.1 HUGO BOSS         2.2 Longiness                   2.3 Versace  
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2.4 Turdor           2.5 Gina Tricot                  2.6 Calvin Klein  

                        

 

3. PLAZA Kvinna 2012 nr. 2   

3.1 Yves Sant Laurent         3.2 Tiger Of Sweden               3.3 HUGO BOSS 

 

                   

 

3.4 LEXINGTON Clothes          3.5 G‐STAR RAW  
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PLAZA Kvinna 2012 nr. 4 
 
4.1 Ralph Lauren          4.2 TOMMY HILFIGER              4.3 LÒRÉAL PARIS 

                      

 

4.4 GANT            4.5 GUESS               4.6 Tiger Of Sweden  
 

                       

4.7 Maria Nila  
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Bilaga 3 – Bilder från analysen  

 
Bild 1. Kroppsideal – Miss Sixty   
 

 

 

 

 

 

 

2 

 



Bild 2. Genus – Tiger Of Sweden  
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



Bild 3. Lättkläddhet ‐ GUESS 

 

 

 

 

 

 

1 

 



Bild 4. Objektifiering – HUGO BOSS 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 


