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1. INLEDNING 

I följande kapitel kommer läsaren att få en introduktion till det valda ämnet. 

Problemdiskussion och problemformulering kommer sedan att leda fram till uppsatsens 

frågeställningar och syfte för att avslutas med de avgränsningar som gjorts genomgående i 

uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
John Gray, som är en välkänd amerikansk psykolog skriver i sin bok, ”män är från mars 

kvinnor är från venus” från 1992, att skillnaden mellan män och kvinnor finns inom alla 

områden i livet. Kvinnor och män kommunicerar inte bara på olika sätt utan de tänker, 

känner, reagerar och värderar olika saker. Detta resulterar också i att behov och gensvar 

skiljer sig från varandra. Man kan ställa sig frågan varför män och kvinnor är så olika, men 

det är en mycket komplicerad fråga som det finns många olika svar på, menar Gray (1992). 

Allt från variationer så som biologiska skillnader, föräldrars inflytande och uppfostran till 

kulturella, historiska och massmediala förhållanden, påverkar oss olika beroende på om vi är 

man eller kvinna. Något som även företag måste ta hänsyn till i sin utformning av 

annonsering för att nå kunden på bästa möjliga sätt. I en intervju av Dagens Nyheter, 2006, 

med Marti Barletta, som är expert i marknadsföringskommunikation, lyfts frågan kring 

kvinnans makt i beslutsfattandet när något nytt ska inhandlas till hemmet, till exempel en ny 

TV eller bil. Det behöver inte alltid innebära att kvinnan gör själva inköpet, men beslutet har 

oftast tagit av kvinnan. Trotts detta menar hon på att företagen i första hand ofta vänder sig till 

männen i sin marknadsföring. Barletta menar även på att detta inte beror på 

könsdiskriminering utan bristande kunskap hos företagen. Företag som förknippas med 

typiskt manliga produkter vågar inte alltid vända sig till den kvinnliga konsumenten i sin 

marknadsföring. En vanlig uppfattning är att marknadsföringen i så fall måste vara klassiskt 

rosa och blommig, vilket hon menar är helt fel uppfattning då detta ofta gör att kvinnan blir 

mer skeptiskt inställd till produkten. Företagen bör därför anpassa sin annonsering, genom att 

ha med ”vanliga” människor och ha ett tydligare fokus på personerna i annonsen och inte 

endast på produkten. Det viktigaste är att de känns äkta, säger Barletta.  

 

Fill (2006) lyfter en rad olika kommunikationskanaler, allt från de traditionella medierna till 

de mer nya och kontroversiella. Några exempel på vanliga tillvägagångssätt är 

tidningar/tidsskrifter, TV, radio, bio, reklam/annonspelare, transport föremål, paketering, och 
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produktplacering. Det nya informationsflödet som kommit med teknikens utveckling, 

påverkar såväl företagens möjlighet att nå kunden samt att kunden enkelt kan skapa sig en 

uppfattning av vad han/hon vill ha. Informationens ökade tillgänglighet på bland annat 

internet underlättar för eventuella resenärer att visuellt besöka en plats, destination eller hotell 

innan ankomst, (Jeong & Choi, 2008) men min upplevelse är också att det blir svårare att 

hålla sig till sanningen, det blir lättare att lova för mycket genom bild och text. 

 

Att sälja en dröm eller bild genom marknadsföring och annonsering som inte existerar fullt ut 

i verkligheten är ett problem som blir allt vanligare i dagens samhälle. Ruthanne Terrero, 

ledarskribent för ”TravelAgent Central” skriver i en artikel från 2008, att det inom 

resebranschen blir allt viktigare att kunna plocka ner gästen på jorden när de skapat sig en 

uppfattning utifrån tillexempel en broschyr av ett hotell med vackra bilder. Vi dömer allt mer 

efter paketeringen vi får presenterat för oss. Det skapar nya förväntningar från kunden och att 

sälja en dröm som inte blir införlivad kommer med stor säkerhet skada mer än gynna. Det har 

länge varit känt att de som ska ut och resa påverkas av annonsering. Edell och Staelins (1983) 

undersökning visade redan på 1980-talet att mer än hälften av de människor som skulle ut och 

resa influerades av annonsering för deras tilltänkta destination, där bilder sågs som en av de 

mest effektiva kommunikationskanalerna. Bilderna kan projicera önskvärda visuella 

föreställningar och förutsättningar om produkten eller tjänsten i konsumentens hjärna. 

 

Den Svenska Besöksnäringens (Visita) statistik för 2011 visar på att det var ett historiskt 

hotell-år i Sverige, då beläggningsgraden på de svenska hotellen slutade på 51 procent, ett 

resultat som visar på att vi bor allt mer på hotell, både i privata och affärsmässiga syften. I 

Sverige finns det cirka 2030 hotell med cirka 102 500 disponibla hotellrum varje dag, vilket 

resulterade i 19 miljoner sålda hotellrum under 2011 (visita, 2012). Jag vågar påstå att 

majoriteten, om inte alla dessa 2030 hotell, idag finns i någon bildlig form, där de på olika sätt 

genom bild och text försöker visa varför du som gäst ska välja just dem.  

1.2 Problemdiskussion 
Den traditionella synen av annonsering lyfter både Kotler et al. (2011) och Fill (2006). De 

menar att annonsering är ett sätt att nå stora massor av potentiella kunder, på ett stort 

geografiskt område. Annonsering används ofta i sammanhang då den kan influera kunden 

genom att informera eller påminna honom/henne om varumärkets existens, men även som ett 

sätt att differentiera en produkt från andra likasinnade på marknaden. Därför har inte 
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annonsering endast en roll, då den kan användas för att uppnå en rad olika resultat. Fill (2006) 

menar därför att annonsering har en avgörande roll i hur företag kan utforma och skapa 

konkurrensfördelar. Annonsering skapar även möjligheter för företag att dramatisera sina 

produkter genom att på ett konstnärligt sätt utforma visuella bilder, ljud och färger och på så 

sätt kan annonser bygga både långsiktiga bilder av en produkt, samt utlösa en snabb 

försäljningsökning (Kotler et al., 2011).  

 

Johnson (2008) lyfter att dagens annonsering är en del av vår kulturella miljö, då den vävs in 

och ut i vår vardag. Han menar därmed att annonseringen utgör en av de mest framstående 

predikningarna i vår tid. Vidare arbetar Johnson med idén att bilder och processen med bilder 

engagerar så väl verbalt som genom visuella koder. De flesta människor som beskriver sin 

konsumtion av annonser, menar att de tittar, med andra ord så ”tittar” vi på annonser, vi 

”läser” dem inte! Forceville (1996) har studerat olika annonser med fokus på metaforer. Han 

beskriver hur vi bemöter en annons, vilket vi sällan gör helt oskyldigt. Faktumet, att vi vet att 

det är en annons vi tittar på och inte ett konstverk eller ett barns målning, hjälper oss att skapa 

våra förväntningar på vad annonsen vill kommunicera, samt vår strategi för hur vi tolkar den. 

Tillsammans med Kotler et al. (2011) och Fill (2006) lyfter även Forceville (1996), vad en 

annons vill uppnå och det är utan tvekan att få oss att konsumera.  

 

Att ta reda på varför vi konsumerar är inte helt enkelt. Kotler et al. (2011) menar att svaren 

kring hur, var och varför vi konsumerar ofta finns djupt inom konsumentens medvetande. Det 

är inte ens säkert konsumenten själv vet sanningen bakom varför han/hon konsumerar. 

Konsumentbeteende definieras enligt Page och Connell (2009) som de handlingar människor 

gör då de handlar produkter eller tjänster med personliga intentioner, som individ eller i 

grupp. Vidare argumenterar Page och Connell att det enkelt uttryckt är en process som 

involverar ett köp. Inom turismen är dock även upplevelsen en viktig del som inte får 

glömmas bort då turisten också blir en konsument av platser och kulturer. Förändringen som 

skett under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet är att turisterna har blivit mer 

erfarna, medvetna och krävande i förhållande till deras semesterupplevelser. Företagen inom 

turismindustrin, däribland hotell, måste därför kunna möta dessa nya krav från den moderna 

turisten. Ett mer individualiserat konsumentbeteende har också utvecklats då turisterna själva 

skapar och organiserar sina resor. Inom turismindustrin finns en lång tradition om gästfrihet 

då det från början handlade om att tillfredställa de grundläggande behoven, så som mat, 

driyck, husrum och vila. Hotellsektorn är en av de mest synbara och påtagliga elementen 
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inom turismindustrin, eftersom rummen är en form av värd för besökaren. Därför måste 

hotellens lokaler kunna erbjuda gästen en behaglig och välkomnande miljö. (Page & Connell, 

2009) Hotellindustrin anses idag vara en av de mest lukrativa marknaderna och en industri 

som konstant utvecklas och växer. Ogle (2009) lyfter gästens interaktion med hotellrummet, 

och vikten av att rummet fyller gästens förväntningar, både mentalt och fysiskt. Extra viktigt 

är det att hotellrummets design och presentation är studerat från gästens eventuella 

föreställningar till den dagliga funktionens utförande. Upplevelsen som kunden erhåller kan 

inneha två dimensioner, en teknisk och en funktionsmässig. Detta innebär till exempel att en 

hotellgäst erhåller ett hotellrum, och en säng att sova i. (Grönroos, 2008) Ett hotellrum ska 

tillfredställa de basbehov som gästen har och ”det som räknas är den kvalitet som kunden 

upplever” (Grönroos, 2008:81).  

 

Könsporträttering i marknadsföring har fått en stark påvekan på dagens konsumentbeteende, 

sett till produkter och tjänster. Avbildningen av män och kvinnor i marknadsföring är ofta 

parallell med hur vi faktiskt uppfattar genus i olika kulturer och sociala sammanhang. (Khan, 

2009) Genusvetenskap har sedan länge varit ett samlingsbegrepp inom forskningen för de 

frågor som rör kön och genus. Vad som är manligt och kvinnligt har länge stått i fokus och då 

framförallt med ett feministiskt perspektiv. Centrala frågor inom genusvetenskapen har länge 

varit om det naturligt finns kvinnliga och manliga egenskaper. (Angelfors & Schömer, 2009) 

Under 1960-talet, då den så kallade kvinnoforskningen etablerades i Sverige var 

uppfattningen att manligt och kvinnligt endast var socialt och historiskt konstruerade 

företeelser. För att skilja på det sociala och det biologiska könet började man använda sig av 

begreppet genus. (Angelfors & Schömer, 2009; Rydström & Tjeder, 2009) Genom att 

använda genus, menar Rydström och Tjeder (2009) att vi lättare kan diskutera kring normer 

och värderingar som påverkar hur vi förväntar oss att kön ska uttryckas och regleras.  

 

Forskningen inom det valda området upplever jag som en aning begränsad, dock finns det 

forskning även här. Bland annat lyfter Johnson (2008) att annonsering har flyttats från att ha 

varit en form av produktdemonstration och informationsdelning till en bildbaserad visning 

som ofta är marginellt relaterad till själva produkten, alternativt att bilden förkortar 

produktinformationen och lämnar åskådaren att själv tolka vad han/hon ser. I majoriteten av 

tillfällena presenteras en bildprocess som använder väl utvalda ord och symboler. Williamson 

(1978) lyfter att annonseringen har skapat sig en självständig verklighet som länkas till 

konsumentens personliga liv. Hon menar, som många andra, att annonseringens huvudsyfte är 
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att sälja, men att det också är viktigt att förstå hur konsumenten uppfattar och tolkar 

budskapet. Annonsörerna måste få produkten ifråga att betyda något för konsumenten, vilket 

ofta görs genom att trycka på mänskliga symboler som väcker känslor, tankar och reaktioner 

hos allmänheten. Johnson (2008) menar att all annonsering är en process där de olika 

elementen i bilden bearbetas av en kontinuerlig tillväxt av olika kulturella betydelser och 

personliga erfarenheter hos annonsens betraktare. En annons använder sig av retorik och 

övertalning (Hansson et al., 1999) och är en medveten handling för att förmedla ett budskap 

och intuitivt upplever vi annonsens dolda budskap för att sedan övertalas av våra känslor 

(Elsner, 1998). 

 

Inom marknadsföringen spelar media en viktig roll och då framförallt i hur stereotypa 

könsroller skapas och hur de raderas. Media bär nämligen ofta ansvaret för att återskapa 

könsstereotypiska bilder. De porträtterade bilderna är anammade och förstärkta av samhället, 

vilket skapar en schematisk uppdelning mellan stereotypiska och lämpliga aktiviteter för 

kvinnor och män. (Khan, 2009) Knoll, Eisend och Steinhagen (2011) menar att den sociala 

rollen av kvinnor och män har förändrats de senaste åren i många västerländska samhällen. 

Trots detta skildras män och kvinnor genom traditionsbundna roller i dagens marknadsföring. 

Vidare lyfter de den ökade kritiken mot marknadsförares bristande förmåga att reflektera över 

den förändring som skett inom könsroller i marknadsföring.  

 

Det är ingen tvekan om att kvinnor och män tilldelas stor plats i marknadsföring och 

annonsering. Forskningen inom området är brett, men hur uppfattar vi marknadsföringen och 

annonserna? Om vi är olika, män och kvinnor, om vi styrs och påverkas av olika sociala och 

biologiska betingelser, hur påverkas vi då av bilden i annonserna och påverkas vi av samma 

saker i bilden? Innan vi går vidare är det viktigt att förstå vad som menas med påverkan. 

Edfeldt (1992) menar att påverkan är olika sinnesintryck och yttre stimuli som leder till att en 

person står fast vid sin åsikt eller ändrar den. Vidare menar han att påverkan är en process 

som ständigt pågår hos varje människa. Enligt svenska akademins ordbok definieras påverkan 

som ett sätt att utöva inverkan på någon, påverka någons vilja, eller få någon att göra något 

(saob, 2012).  
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1.3 Problemformulering  
Utifrån problemdiskussionen har följande forskningsfråga skapats; 

 

”På vilket sätt påverkas män och kvinnor i generation Y av bilder i hotellannonsering?” 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka skillnader det finns i hur män och kvinnor 

påverkas av annonsbilder. Ser män och kvinnor i generation Y samma saker i annonsbilden, 

eller finns här olikheter som påverkar deras syn på annonsbilden. 

1.5 Avgränsningar och Begreppsförklaring 
Uppsatsen har sitt fokus på hur män och kvinnor påverkas av annonsbilder. Därför har tre 

bilder på hotellrum från ett och samma hotell valts ut för analys och ligger till grund för det 

empiriska materialet och diskussionen i denna uppsats. Ytterligare en avgränsning som gjorts 

är valet av annonsbilder som använts vid insamling av det empiriska materialet. Kravet på de 

tre bilderna som valdes ut, var att de skulle användas som annonsbilder av ett hotell, då 

insamlingen av det empiriska materialet gjordes. Samt att bilderna skulle komma från samma 

hotell så respondenterna inte påverkades av olika interiör i annonsbilden. 

 

Avgränsningar har även gjorts kring att fokus ligger på genus och ålderssegmentet generation 

Y. Där med är jag medveten om att andra segment så som social klass, utbildningsnivå, arbete 

och samhällsförhållanden har valts bort utifrån att uppsatsen varit tvungen att begränsa sig 

pågrund av dess storlek, men även pågrund av begränsat med tid.  

 

Annons vs. Reklam – Teoretiker likställer reklam och annonsering med samma betydelse. För 

att underlätta för läsaren har jag därför valt att använda mig av ordet annonsering 

genomgående i uppsatsen. 

 

Gäst vs. Kund och konsument – I uppsatsen kommer jag använda mig av ordet gäst då jag 

talar om hotell, då min uppfattning är att man under vistelsen på ett hotell inte är en kund utan 

en gäst. Begreppet kund och konsument kommer däremot även de figurera i texten men då i 

sammanhang som syftar till bland annat företagskunder och i större mer generella 

sammanhang där man inte kan dra direkta kopplingar till hotellbranschen.  
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2. METOD 

I följande kapitel redogörs för den forskningsmetodik som används i genomförandet av 

studien samt motiveringar till de val som gjorts. En beskrivning av uppsatsens genomförande, 

med tillhörande reflektioner ges. Kapitlet avslutas sedan med presentation av 

tillvägagångssätt för datainsamling och kunskapsprocessen för att till sist avslutas med en 

redogörelse för uppsatsens reliabilitet och validitet, samt metodkritik. 

2.1 Ämnesval 
Utifrån följande metodavsnitt önskar jag förtydliga undersökningens genomförande, samt 

klargöra för de val som gjorts under forskningsprocessen. Patel och Davidsson (2011) menar 

att varje kvalitativ forskning är unik, därför är det viktigt att forskaren lyckas skildra hela 

forskningsprocessen, så de personer som tar del av resultatet får möjligheten att skapa sig en 

uppfattning om vad forskaren har gjort för val under forskningsprocessen. Ämnesvalet 

grundar sig i ett intresse för annonsering och genusvetenskap, samt erfarenhet från 

hotellbranschen. Jag fann det därför intressant att undersöka hur män och kvinnor påverkas av 

annonsbilder med fokus på hotellrum. Vilket ligger till grund för forskningens 

problematisering och forskningsfråga. Saunders, Lewis och Thornhills (2009) menar att det är 

viktigt att ämnesvalet är baserat på dess aktualitet, före, under och efter forskningsprocessen. 

Jag ser att mitt valda ämne är aktuellt även efter genomförd studie, då genusfrågor inom 

annonsering länge varit aktuellt bland teoretiker och min uppfattning är att de kommer 

fortsätta vara av intresse även i framtiden. 

2.2 Kvalitativ forskningsinriktning 
Uppsatsen har tillämpat en kvalitativ forskningsinriktning med stöd hos Bryman och Bell 

(2007) samt Veal (2011) som menar att en kvalitativ forskningsstrategi har sin grund i 

inriktningen på ord istället för siffror, som inom den kvantitativa forskningsstrategin. Veal 

menar även att i tillägg till ord, kan bilder och ljud också involveras i en kvalitativ studie. Då 

valet i denna studie är att undersöka män och kvinnors påverkan av bildannonser, har jag tagit 

fasta på den kvalitativa forskningsstrategin. Vidare menar Bryman och Bell (2007) även att 

den kvalitativa studien har ett mer övergripande perspektiv och forskaren ser till helheten i 

större utsträckning än till delarna. Den kvalitativa forskningsansatsen har här vägt över de 

kvantitativa då respondenternas förmåga att beskriva och utveckla sina svar i ord vägt tyngre 

än till exempel en statistisk enkätundersökning. Den kvalitativa undersökningsmetoden tillåter 
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utvecklingen av teori från insamlandet av data (Saunders et al., 2009), vilket svarar för 

uppsatsens syfte, att undersöka män och kvinnors påverkan av annonsbilder. Veal (2011) 

menar att, generellt sätt ses det kvalitativa tillvägagångssättet som en metod som tenderar att 

samla in en stor mängd detaljerad information om ett antal få ämnen. Jag anser detta passa 

mitt ämne bättre än de kvantitativa då målet har varit att nå djupare och få en större mängd 

djupgående information från respondenterna. Vidare menar Veal att den kvalitativa metoden 

är mer flexibel i sitt tillvägagångssätt till skillnad från andra datainsamlings metoder. Detta 

har passat mitt arbetssätt och tillvägagångssätt bättre då insamling av data, analys och resultat 

har skett i symbios med varandra, en så kallad rekursiv procedur.  

 

Den kvalitativa metoden är generellt sett baserad på en tro om att personer personligen ska få 

beskriva och förklara deras erfarenheter, känslor och världssyn, med deras egna ord. 

Personerna ska tillåtas att göra detta utan påverkan av forskaren och utan att bli översköljd av 

restriktioner och ramar satta av forskaren. (Veal, 2011) Jag har använt mig av Veals 

tillvägagångssätt i datainsamlingen och låtit respondenterna föra diskussionen, som 

genomförts med två könsindelade fokusgrupper och fyra personliga intervjuer.  

2.2.1 Fokusgrupper 

Att genomföra fokusgrupper innebär att man för samman en grupp människor som under en 

viss tid får diskutera ett specifikt ämne (Wibeck, 2010). En grupp består rimligen av 6-12 

personer, fler personer kan skapa svårigheter att få alla deltagare att komma till tals och 

därmed blir gruppen också mer svårhanterlig (Veal, 2011; Saunders et al., 2009; Bryman & 

Bell, 2007). Saunders et al. (2009) menar även att fokusgrupper som används där ämnet är 

mer känsloladdat, oftast är mindre i sin utformning. Valet har därför fallit på att genomföra 

två fokusgrupper med sex stycken deltagare i varje grupp, en grupp med sex kvinnor och en 

med sex män. Valet att genomföra två fokusgrupper grundar sig i, Wibecks (2010) argument 

att för varje ny grupp som intervjuas, kommer mindre och mindre ny information att delges. 

En fördel med fokusgrupper är att deltagarnas jämförelser och förståelse bidrar till bredare 

tolkningar och uppfattningar, vilket kan vara svårt att uppnå i en personlig intervju (Saunders 

et al., 2009; Veal, 2011)  

 

Fokusgruppen ska ledas av en samtalsledare, även kallad moderator, som startar diskussionen 

och introducerar nya aspekter av ämnet, vid behov. Målet med fokusgrupper är att deltagarna 

ska föra diskussionen fritt med varandra, därmed blir moderatorn ingen traditionell 
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intervjuare. (Wibeck, 2010) Moderatorns uppgift är även att se till så diskussionen i gruppen 

håller sig inom ramen för forskningens problemformulering (Saunders et al., 2009). En 

nackdel med fokusgrupper är att gruppdeltagarna kan påverkas av varandra och därmed inte 

alltid uttrycker sin individuella åsikt. Ansvaret landar därför på moderatorn som måste se till 

så att alla respondenter kommer till tals. (Saunders et al., 2009; Veal, 2006) 

 

Fokusgruppen har valts utifrån att de redan känner varandra i ett socialt sammanhang och att 

de ska känna tilltro och våga föra en diskussion med varandra utan att hämmas av att ha 

hamnat i en ny gruppkonstellation. Wibeck (2010) menar att det finns olika anledningar som 

talar för varför man ska använda sig av redan existerande grupper. Bland annat menar hon att 

ingen är rädd för att delta i diskussionen, vilket kan generera mer ärliga och öppna svar, samt 

att det underlättar rekryteringsprocessen. Dock menar hon även att det finns risker, då 

gruppdeltagarna känner varandra är det lätt att de faller in i sina vardagliga roller vilket kan 

påverka utsagan av fokusgruppen. Ytterligare en riskfaktor, då gruppen känner varandra, är 

att de kan referera till situationer som de alla känner till, men som för utomstående, så som 

forskaren, kan vara svåra att förstå. Wibeck menar dock att så länge som moderatorn är 

medveten om detta och introducerar ämnet, kan situationer som ovan undvikas.  

2.2.2 Intervjuteknik 

Patel och Davidsson (2011) menar på att intervjuer oftast sker i ett personligt möte, vilket har 

varit fallet även för denna studie. Intervjuer inom den kvalitativa forskningsstrategin, 

beskriver Bryman och Bell (2007) som en diskussion mellan forskare och respondent, där 

svaren på frågorna tillåts bli mer utförliga och beskrivande. Saunders et al. (2009) menar att 

det finns tre sätt att genomföra och planera en intervju, de första är strukturerade intervjuer, 

med standardiserade frågor som förberetts till varje respondent, i det andra alternativet 

genomförs intervjuerna som ostrukturerade och informella konversationer. Det sista 

alternativet är en blandning av de båda första, och kallas för semi-strukturerade intervjuer. I 

denna studie har det sistnämnda tillvägagångssättet används vid intervjuerna. Utifrån ämnet 

har teman satts som har lett till sammanfattandet av ett antal breda frågor (se bilaga 2) som 

sedan ändrats och anpassats efter respondenternas resonemang och svar på frågorna. I en 

semi-strukturerad intervju, enligt Saunders et al, (2009) är det möjligt att ändra och lägga till 

frågor utifrån respondentens svar och vad korrespondenten anser relevant för varje intervju. 

Anledningen till att de andra två intervjuteknikerna valts bort grundar sig i att det ansågs 

viktigt att intervjun hade sin grund i teorin, därav ingen ostrukturerad intervju. De 



METOD 

 10 

strukturerade tillvägagångssättet valdes bort då jag inte ville styra intervjuerna mot ett 

specifikt sammanhang. Alltför strukturerade frågor hade också kunnat medföra att de 

avvikelser som hade gett intervjuerna djup hade förbisetts.  

 

Veal (2011) menar att det finns vissa svårigheter med intervjuer, bland annat menar han att 

korrespondenten kan föras in i en konversation där han/hon börjar hålla med eller säga emot 

respondenten, vilket kan påverka respondentens svar. Detta har jag haft i beaktning under 

genomförandet av intervjuerna och försökt hålla en så neutral position som möjligt, där 

respondenten har fått föra samtalet. Vidare menar Veal att man som intervjuare inte får vara 

rädd för tystnaden, då respondenten kan behöva betänketid för att besvara frågorna, måste 

detta ges.  

 

Då intervjuerna har genomförts enbart av mig, har de alla, med samtycke från respondenterna, 

spelats in. Anledningen till detta är att jag skulle kunna koncentrera mig på intervjun och 

respondenten, därför har inga anteckningar tagits under intervjun. Veal (2011) menar att det 

finns stort värde i att spela in intervjuerna, men att man ska vara medveten om att det kan 

påverka respondenterna, så att de inte känner sig helt trygga eller avslappnade i situationen. 

Bryman och Bell (2007) menar att ljudinspelning är ett viktigt tillvägagångssätt, om man ska 

kunna göra detaljerade analyser, vilket krävs vid kvalitativ forskning. Inspelningen menar de 

även minimerar bortfall av viktig information. Intervjuerna har sedan delvis transkriberats 

utifrån det som ansetts relevant i förhållande till studiens forskningsfråga och syfte. 

2.3 Datainsamling 
Det finns två alternativ på källor, primära och sekundära, menar Patel och Davidsson (2011) 

Primärdata utgör ny data som samlats in för ett specifikt forskningsområde, där forskaren 

ifråga är första användaren (Veal, 2011). Denna uppsats primärdata består av fyra stycken 

personliga intervjuer, uppdelat på två män och två kvinnor samt två fokusgrupper med sex 

personer i varje grupp uppdelad på sex män och sex kvinnor (se bilaga 1). Respondenterna har 

valts utifrån att de är i åldern 20-30 (födda 1983-1993) och med tanken att de tillhör 

generation Y. Då generation Y är de som nu tar över arbetsmarknaden och även ses som den 

generation som är ifrågasättande, kräsna samt krävande, (Svenska Dagbladet, 2012) anser jag 

det vara en lämplig grupp för min studie, då de har många åsikter och tankar som jag anser 

värdefulla för framtidens bildannonsering och marknadsföring.  
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Då några av respondenterna önskade att få vara anonyma i undersökningen har jag valt att låta 

alla intervjudeltagare, såväl de som deltog i fokusgruppen som de personliga intervjuerna, att 

vara anonyma. Saunders et al. (2009) lyfter vikten i att inte avslöja respondenternas identitet, 

då man lovat dem anonymitet. Vidare menar de att det vanligaste sättet att låta respondenterna 

förbli anonyma är genom att använda pseudonymer. Intervjupersonerna kommer därför gå 

under följande pseudonym:  

1. Intervjuperson 1, Kvinna = Pseudonym IK1 

2. Intervjuperson 2, Kvinna = Pseudonym IK2 

3. Intervjuperson 3, Man = Pseudonym IM1 

4. Intervjuperson 4, Man = Pseudonym IM2 

 

Fokusgruppen kommer benämnas som fokusgruppen med kvinnliga deltagare respektive 

manliga, om alla sex deltagare har uttryckt samma åsikter. Då olika åsikter uttrycks hos 

fokusgruppens respondenter kommer de betecknas som FK1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Samma 

upplägg gäller för fokusgruppen med män, då i stället FM1 osv. (se bilaga 1)  

 

Bilderna som använts vid samtliga intervjuer har valts ut efter sökningar på google bilder. 

Bilderna (se bilaga 3) är valda utifrån att ge ett så sammanhängande intryck för 

intervjupersonerna som möjligt, därav kommer alla bilder från ett och samma hotell och 

återspeglar samma interiör.  

 

Sekundärdata enligt Veal (2011) är den data som redan existerar och som tagits fram i andra 

syften, vilket gör forskaren till den sekundära användaren. Det finns en risk med 

sekundärdata, då den kan misstolkas, vilket kan ändra dess innebörd och därmed också 

användas i fel kontext (Bryman & Bell, 2007). Sekundärdata kan bestå av olika dokument, 

som till exempel vetenskaplig litteratur och artiklar, protokoll och statistik samt dagböcker 

(Patel & Davidsson, 2011). Uppsatsens teorikapitel består av sekundärdata som i första hand 

kommer från vetenskaplig litteratur inom ämnena marknadsföring, med fokus på annonsering 

och reklam samt bildspråk och genusvetenskap. I tillägg har även vetenskapliga artiklar och 

tidsskrifter används, utifrån att de ansetts relevanta för forskningens syfte och frågeställning.  
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2.4 Kunskapsprocessen 
Första steget i kunskapsprocessen grundar sig i en stor nyfikenhet och ett genuint intresse för 

marknadsföring och annonsering samt genusvetenskap. Därefter har jag utgått ifrån och 

inspirerats av Veals (2011:52) ”Elements in the research process” där han lyfter olika steg i 

forskningsprocessen. Då det valda ämnet, i enlighet med Veal bygger på forskarens intresse 

och förkunskaper, gick jag vidare med att undersöka dagsläget och olika teoretikers syn på 

män och kvinnor i annonsering, och intresset växte för hur de representeras i annonsbilden. 

Jag identifierade hur dessa ämnen hör ihop och om det var ett möjligt ämne att undersöka. 

Syftet och frågeställningen började sedan formas och uppsatsens utformning började bli 

tydligare. Jag valde att direkt koppla syftet och frågeställningen till ämnena av intresse. 

Vidare undersöktes litteratur och teorier mer djupgående. Undersökningsstrategin tog sin 

form utifrån valet av hur det empiriska materialet skulle samlas in, genom personliga 

intervjuer och fokusgrupper. Genomförandet av datainsamlingen började med det teoretiska 

som lade grunden till intervjufrågornas utformning, som sedan användes i den empiriska 

datainsamlingen.  

 

Veal (2006) poängterar att den grundläggande aspekten i vetenskaplig forskning är dess 

struktur och den kräver noggrann övervakning och diskussion. Vidare understryker han vikten 

av att ha underliggande argument som relateras till det valda objektet, datainsamling och 

analys. Denna uppsats är strukturerad utifrån vad Veal (2006) kallar för narrativ struktur. Den 

narrativa strukturen bygger på att uppsatsen berättar en historia, där författaren måste ha ”den 

röda tråden” i åtanke under skrivandet. Uppsatsen inleds därför med ett inledningskapitel som 

lyfter bakgrund, problemformulering och syfte. Följer gör det teoretiska kapitlet som lyfter 

teorier som förknippas med uppsatsens ämne för att sedan sammanlänkas i den empiriska 

analysen. Uppsatsen avslutas sedan med att uppsatsens resultat och slutsats presenteras.  

 

Teoriinsamlingen påbörjades så fort ämnet fastställts och syfte samt frågeställning var 

formulerad. Gummesson (2000) menar att teoridelen i uppsatsen är en viktig del i 

forskningen, för att kunna relatera till redan existerande vetenskapliga teorier i ämnet till den 

nya forskningen. Insamlingen av teori har därför gjorts med utgångspunkt i det valda ämnet 

och de teorier som jag ansett relevanta i förhållande till forskningsämnet. Delar av 

teoriavsnittet är större än andra, vilket grundar sig i att jag vill ge läsaren en grundförståelse 

för ämnet som helhet för att sedan kunna relatera de till uppsatsens fokus. I slutskedet av 
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teoriinsamlingen påbörjades arbetet med empiriinsamlingen, då intervjufrågor formulerades 

(se bilaga 2) och bilder till intervjuerna valdes ut, (se bilaga 3) samt att intervjuerna och 

fokusgruppen bokades in.  

 

Nästa steg i kunskapsprocessen var analysen av den insamlade empirin och teorin. Det finns 

olika tekniker för detta, där jag har använt mig av en deduktivanalys som Saunders et al, 

(2009) menar är ett sätt att jämföra material med redan existerande teori och empiri. 

Analysarbetet i en deduktiv ansats, beskriver Yin (2012) som ett sätt att likna och jämföra 

tidigare forskning med det studerade ämnet. Forskaren försöker därmed hitta matchande 

resultat som redovisats för redan existerande teorier. Då jag i denna forskningsuppsats har 

utgått från insamling av teori för att sedan fortsätta med den empiriska insamlingen har 

studien påverkats av redan befintlig teori och utifrån denna teori har intervjufrågor 

sammanställts inför empiriinsamlingen.  

2.5 Vetenskapliga kriterier 
Bryman och Bell (2007) betonar vikten i att forskningen är trovärdig och äkta, då detta styrker 

studiens kvalitet. Vidare menar de att inom både den kvalitativa och kvantitativa 

forskningsansatsen används begreppen validitet och reliabilitet, men på olika sätt. Inom 

kvalitativforskning ses validitetsbegreppet som hur trovärdigt resultatet egentligen är. Veal 

(2011) poängterar att kvaliteten i forskningen och dess trovärdighet förlitar sig på de metoder 

som används och vilken hänsyn som tagits i användandet av dessa. Saunders et al, (2009) och 

Veal (2011) menar att forskningens vetenskapliga kriterier främst behandlar begreppen 

validitet och reliabilitet, som står för att mäta det som var menat att mätas från början och 

tillförlitligheten i mätningen.  

2.5.1 Validitet 

Validitet är enligt Veal (2011) det som den insamlade informationen verkligen reflekterar det 

som forskningen förväntas studera. Bryman och Bell (2007) beskriver validitet som studiens 

kvalitet där de främsta slutsatserna värderas efter deras verkliga hållbarhet. Patel och 

Davidsson (2011) menar att kvalitativa studier, som innehar ambitionen att upptäcka 

företeelser samt att tolka och förstå deras innebörd, vilket denna uppsats har, är validitet och 

reliabilitet sammanflätade, därför använder forskare i dessa sammanhang sällan reliabilitet. 

Validitet har därför fått en bredare innebörd och genomsyrar hela forskningsprocessen, inte 

endast uppsatsens empiriinsamling. Vidare menar Veal (2011) att forskaren inte kan vara 

säker på respondenternas sanningsenlighet i empiriinsamlingen. Validitet avser att mäta det 
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som vi från början avser att mäta och bör användas för att representera dess giltighet. 

Validiteten blir högre om vi håller fokus på det som ska undersökas, så att forskaren inte 

börjar undersöka fel saker. (Rosengren & Arvidsson, 2002) För att inte tappa fokus har 

samtliga intervjuer och fokusgrupper haft sin grund i uppsatsens syfte och referensram. Då 

frågornas utformning varit öppen för tolkning av respondenterna och fokusgrupper har frihet 

getts att diskutera ämnet fritt, vilket kan ha påverkat validiteten. Jag hade dock möjlighet att 

styra respondenterna tillbaka in på ämnet de gånger som diskussionen började frångå ämnet, 

samt att frågan var öppen för respondenterna om det var något de inte förstod, så förklarades 

detta ytterligare och missförstånd och feltolkningar kunde därmed undvikas. Fokusgrupperna 

har valts ut och använts utifrån Brymans (2011) resonemang kring att fokusgrupper blir allt 

mer vanligt i medieforskningen och hur gruppen tar emot och uppfattar de olika budskap som 

presenteras för dem. Han menar även att i fokusgrupper kan frågor som är betydelsefulla för 

deltagarna komma upp till ytan, som annars inte hade berörts. Validiteten på studien ökar då 

gruppen får tycka och tänka öppet kring frågorna och en bredare information har på så sätt 

samlats in i kombination med de personliga intervjuerna.  

2.5.2 Reliabilitet 

Rosengren och Arvidsson (2002) menar att vikten för reliabilitet är att mätinstrumentet är 

tillförlitligt. Saunders et al. (2009) menar att reliabilitet är mätning i den utsträckning då ett 

konsekvent resultat kan ges utifrån datainsamlingstekniker. Kvalitativa studier behandlar i 

första hand trovärdighet och inte reliabilitet, menar Bryman och Bell (2007), som fortsätter 

förklara att en kvalitativ mätning aldrig är den andra lik och hänvisar till det sociala 

fenomenet som är föränderligt. Veal (2011) menar även han att det reliabilitetstekniker på 

datainsamling är svårt att applicera i sociala studier där människors tolkningar och åsikter är 

av större vikt, vilket är fallet för denna studie. Trovärdigheten i uppsatsens resultat är 

beroende av hur forskningsprocessen har gått till (Patel & Davidsson, 2011). I den mån det 

går, har jag försökt att använda reliabilitet, genom att förklara forskningen och 

kunskapsprocessen med argument för metodval och tillvägagångssätt. Uppsatsen grundar sig 

också i det jag anser trovärdigt empiriskt material utifrån att det kopplats till 

forskningsargumenterad god teori.  
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2.5.3 Metodkritik 

Det är viktigt att påpeka vikten av författarens medvetenhet i framställningen och 

tillvägagångssätt av forskningen. Jag är införstådd i att detta påverkar och kan medföra en del 

problematik, sett till forskningens trovärdighet. Patel och Davidson (2011) menar att det är 

viktigt att författaren kan förhålla sig kritisk till den sekundärdata som han/hon väljer att 

använda, och forskaren måste fråga sig om källorna är relevanta och trovärdiga. I valet av 

källor har jag försökt i största möjliga mån, använda mig av nyare källor då de medför ett 

högre dagsintresse för teorierna. I uppsatsen förekommer dock en del äldre källor, det då den 

nya teorin och litteraturen har hänvisat till de äldre källorna. Jag har därför valt att utgå från 

ursprungskällan och gjort min egen tolkning av teorin, i förhållande till att ta någon annans 

tolkning av de äldre teorierna. Detta anser jag ökar uppsatsens trovärdighet och äkthet, då 

även nya teoretiker fortfarande anser de äldre relevanta för dagens forskning. 

 

När det kommer till forskningens primärkällor, fokusgrupper och intervjuer, finns det en del 

tvivelaktiga inslag som kan ifrågasättas. Först och främst inser jag att den valda målgruppen 

kan ifrågasättas då den är mycket begränsad. Men som nämnts tidigare menar jag på att de 

utgör den generation som är på väg in på arbetsmarknaden och som i framtiden kommer 

påverka samhällets annonsering och marknadsföring. Valet av fokusgrupper som primärkälla 

förstår jag medför en del komplikationer då det kan vara svårt att få alla i gruppen att yttra 

sina åsikter samt att det endast återger en bild av vad ett fåtal personer anser kring det valda 

ämnet. Jag anser i linje med Wibeck (2010) att jag löst detta då jag valt att skapa 

fokusgrupper med personer som redan känner varandra. Då målet med fokusgrupperna var att 

få en diskussion kring ämnet och lyfta fram resonemang som kan vara svårt att uppnå i en 

personlig intervju, (Saunders et al., 2009; Veal, 2011) anser jag att valet av fokusgrupper ha 

fyllt sin funktion för denna studie. Som komplement till fokusgruppen och för att få 

ytterligare en dimension på svaren har jag dessutom genomfört fyra djupintervjuer som jag 

anser givit uppsatsen en bredare grund och ytterligare ett djup. Fokusgrupperna och 

intervjuerna tillsammans anser jag kan svara för en mer generell bild av konsumenternas 

resonemang kring det givna ämnet.  
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Ytterligare en aspekt som är viktig att lyfta är författarens påverkan på uppsatsen. Då jag som 

författare tillhör ett av två genusperspektiv påverkar det tolkningen av empirin och därmed 

påverkas även uppsatsens analys och slutsatser. Detta kan i sin tur påverka möjligheterna att 

uppsatsen kan genomföras med samma resultat av någon annan.  

 

Annonsbilderna (se bilaga 3) som använts vid intervjuerna för analys av respondenterna kan 

ifrågasättas ur många aspekter. Bland annat om de ger uttryck för det som uppsatsen 

undersöker. Det kan även ifrågasättas om bilderna återspeglar den generella bilden av en 

annonsbild på hotellrum. Men framförallt anser jag att det kan ifrågasättas om bilderna är 

jämförbara med varandra. Jag menar att bilderna ger uttryck för den generella annonsbilden 

av ett hotellrum, detta efter att ha gått igenom tusentals bilder på internet. Bilderna anser jag 

därför relevanta för studien. Vidare menar jag på att de tre annonsbilderna är jämförbara då 

det kommer från samma hotell, med samma interiör. Detta gör att fokus faller på de som 

denna uppsats önskar undersöka, nämligen hur män och kvinnor påverkas av annonsbilderna. 

Då annonsbilderna innehåller samma interiör utesluts andra distraherande moment som till 

exempel olika färger och mönster i inredningen som skulle kunna göra att respondenterna 

lägger fokus på fel moment i bilden, vilket därmed kunde ha gjort att fokus försvann ifrån vad 

uppsatsens vill undersöka. 
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3. REFERENSRAM 

Följande kapitel kommer börja med en kort introduktion till marknadskommunikation, för att 

gå vidare till en bred beskrivning om annonsering, så att läsaren får en förståelse för 

annonsering och dess utveckling. Sedan följer en redogörelse för annonseringens kopplingar 

till konsumenten och AIDA-modellen och bildannonsering. Vidare redogörs för bildspråket 

och bildens symboler och former. Kapitlet lyfter även en allmän introduktion till genus för att 

sedan mynna ut i synen på manligt och kvinnligt med fokus på bildannonsen. Till slut finner 

läsaren en syntes som sammanfattar teorikapitlet och som utgör grunden för den empiriska 

analysen. 

3.1 Marknadskommunikation 
Stanley (1982), Fill (2006) och Kotler (2011) menar alla tre att marknadskommunikation är 

en kommunikativ aktivitet, vars syfte är att föra fram produkter, tjänster eller idéer i olika 

distributionskanaler. Det är ett sätt att försöka övertala konsumenter att acceptera, 

rekommendera eller använda produkten, tjänsten eller idén som kommuniceras. Vidare menar 

Fill (2006) och Kotler et al. (2011) att marknadskommunikation består utav en blandning av 

ett antal ”verktyg” som kan användas i olika kombinationer och sammansättningar för att 

kommunicera med den tilltänkta målgruppen. Totalt finns det fem stycken 

kommunikationsverktyg: försäljningsarbete (sales promotion), direktmarknadsföring (direct 

marketing), public relations, personlig försäljning (personal selling) och annonsering 

(advertising). Stanley (1982) och Fill (2006) menar båda att det är av största vikt att definiera 

syftet och målen med marknadsföringens kommunikationsplanering.  

3.2 Annonsering 
Enligt Dyer (1988) innebär annonsering i sin allra enklaste betydelse: ”att dra 

uppmärksamhet till något eller meddela eller informera någon om något. Annonsering kan 

ske genom word-of-mouth, förhållandevis oformellt eller informellt och lokalt och utan att 

dra på sig några stora utgifter.” (fritt översatt, Dyer, 1988:2) Ordet ”annonsering” menar 

Lovell och Potter (1975) täcker en rad olika serier av väldigt olika aktiviteter. De menar 

därför att generaliseringar kring annonsering är ännu mer suspekt. Som exempel lyfter de att i 

ena änden av annonsering finner man en annons hemma i någons fönster, samtidigt menar de 

att annonsering kan vara en mycket påskostad kampanj med syftet att förbättra bilden av ett 

företag, utan någon direkt försäljningsanknytning. Behm (2006) menar att annonsering spelar 
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en avgörande roll för dagens kapitalistsamhälle där mer produkter kan framställas efter 

efterfrågan. Vidare menar han att målet med annonsering är att sälja produkterna till 

konsumenten för att kunna gå med vinst.  

 

Fill (2006) skriver om annonseringen och att den inte har endast ett uppdrag eller en roll att 

fylla, utan kan te sig på flera olika sätt. Han tar upp några exempel kring annonsering, den kan 

bland annat användas för att urskilja sig och positionera ett varumärke, förstärka varumärkets 

budskap samt att den lätt kan informera och övertyga den tilltänkta kunden att tänka och 

uppföra sig om och kring produkten, tjänsterna, varumärket och företaget. Förutom att 

annonsering har möjligheten att nå en bred publik, har annonseringens styrka blivit att kunna 

utveckla varumärkesmedvetenhet, värde och associationer. Dyer (1988) lyfter två sidor av den 

traditionella annonseringen. På ena sidan finns det de som menar att annonsering är en 

ekonomisk nödvändighet och har skapat många fördelar för samhället. Annonseringen har 

hjälpt till att lyfta samhällets välstånd och ökat människors levnadsstandard genom att erbjuda 

massproducerade varor, då annonseringen stimulerar produktionen skapas arbetsmöjligheter 

och framgång. Å andra sidan, menar Dyer, att det finns de som kritiserar annonsering genom 

att hävda att den är ett irrationellt system som spelar på våra känslor och som inte har något 

att göra med vad varan erbjuder.  

 

Synen på känslor och vikten av att använda sig av känslor inom annonsering betonas av ett 

flertal teoretiker. Dyer (1988), tillsammans med Pincas och Loiseau (2006) lyfter vikten av 

känslor inom annonsering. Konsumenten tittar på annonsering utifrån de sammanhang, 

erfarenheter och minnen han/hon har av varumärket (Fill, 2006). Vakratsas och Ambler 

(1999) kom i sin forskning fram till att förköpsprocessen förmedlar effekter av annonsering 

genom att använda subjektiva åtgärder som kunskap, så som tro, minnen och medvetenhet 

och påverkan, som till exempel känslor och attityder. Pincas och Loiseau (2006) lägger även 

till vikten av rationalitet som en viktig del i en annons och menar att under olika perioder av 

annonseringens historia har man förlitat sig på en av de två faktorerna, känslor eller 

rationalitet. Det har dock visat sig att bästa resultat nås om man lyckas kombinera de båda, 

genom att förmedla rationella argument samtidigt som annonsen spelar på känslor. Den 

senare formen av annonsering, menar Mitchell (1986), verkar vara designad så att den triggar 

igång en känslomässig reaktion eller porträtterar visuella bilder av en typisk användare av 

varumärket eller produkten.  
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3.2.1 AIDA-modellen 

Fill (2006) skriver att konsumenten ser annonsering utifrån hans/hennes erfarenheter kring 

produktkategorin och minnen av varumärket. För att kunna sticka ut ur mängden av annonser 

idag, anser Behm (2006) att det är väldigt viktigt att annonsen syns och uppmärksammas av 

konsumenten, genom att till exempel innehålla iögonfallande motiv, färger eller väl valda ord. 

Vidare menar han att det finns tre mål med en annonskampanj som måste uppfyllas för att 

varan ska bli attraktiv. För att kunna uppnå dessa tre mål, menar han att AIDA-modellen 

beskriver hur en annons måste utformas för att uppnå dessa mål. De tre målen är att informera 

konsumenten om varan eller tjänsten och kunna visa på vad som skiljer företagets vara eller 

tjänst ifrån liknande produkter på marknaden. Till sist måste annonsen även övertala 

konsumenten till ett köp av produkten och samtidigt placera varumärket i konsumentens 

medvetande. Det första steget i AIDA-modellen, enligt Behm (2006) och Fill (2006) kallas 

för Attention, vilket utgör vikten av att skapa uppmärksamhet kring produkten hos 

konsumenten och att annonseringen blir sedd av kunden. Interest är det andra steget i 

modellen och är till för att lyfta fram varan eller tjänsten, detta görs genom att övertyga 

mottagaren om att produkten kan tillfredställa ett visst behov. Det tredje steget menar Behm 

(2006) är desire, vilket innebär att annonsen ska ha förmågan att övertala konsumenten att 

varan eller tjänstens kvalitéer är unika och bättre än konkurrenternas, detta görs genom att 

skapa ett behov hos kunderna. Sista steget i AIDA-modellen är action, vilket innebär att 

annonsen ska få konsumenten att agera, vilket innebär att man vill få kunden till ett köp.  

3.2.2 Annonsering och konsumenten 

Till att börja med ska nämnas att konsumenten inte är mottaglig för kampanjmeddelanden 

som en grupp utan som individ. Vi influeras dock av kulturer, sociala klasser och olika 

referensgrupper, men det är upp till individen att ta emot budskapet. För att människan ska 

kunna ta in budskapet måste de nå personens medvetande och sedan tolkas som något 

meningsfullt. För att en annonskampanj ska mottas av konsumenten måste målgruppen utgöra 

ett antal individer som alla har behov, önskan, motiv, attityd och personlighet. Detta trots att 

annonskampanjen kan vara riktad till en ”vanlig” grupp människor. (Stanley, 1982) 

Konsumenters attityd gentemot annonser blir allt mer negativ, vilket är ett resultat av den 

ökade annonseringen (Speck & Elliott, 1998). Dahlén och Edenius (2007) menar att vardagen 

för dagens konsumenter är fylld med annonser, vi har blivit så vana vid dem att vi har skapat 

oss mentala genvägar för att hantera dem. Konsumenterna gillar inte att bli avbrutna och vill 

ha kontroll, vi väljer i större utsträckning vilka annonser vi vill se och ta till oss.  
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Konsumenten väljer att titta på annonser på YouTube och de väljer att dela med sig till sina 

vänner och bekanta. De väljer också vilka hemsidor de besöker och vilka tryckta annonser de 

tittar på, och detta görs när de passar konsumenten. (Burtenshaw et al., 2011) Annonsering är 

en marknadsföringsaktivitet som tar plats i olika sociala sammanhang, de finns överallt i 

samhället, mellan konsumenter och företag. Annonser placeras i olika sammanhang och vi är 

konstant utsatta för varumärken, företagsnamn och fönsterskyltning som påverkar oss. 

(Nilsson, 2006) Den gamla modellen av kunden som den med pengarna och företaget som 

den med idéer har förändrats. Kunden innehar fortfarande pengarna men idag innehar de 

också idéerna. För företag är de viktigt att förstå dagens konsumenter och kundens relation till 

media, inte bara vilka TV-program de tittar på och vilken tidning de köper utan också hur och 

när de använder internet. (Burtenshaw et al., 2011)  

3.2.3 Bildannonsering 

Ord sågs länge som grunden i annonsering, men under andra halvan av 1800-talet då de nya 

tryckmetoderna kom, framförallt färglitografi, var det nu möjligt att framställa stora 

färgbilder. Sedan dess har annonsering först och främst setts som ett visuellt medium, med 

förmågan att visuellt skapa förförande och underhållande budskap inom fotografier, film och 

TV. (Gibbons, 2005) Rossiter och Percy (1980) menar att den mer ”moderna” annonseringen, 

med undantag för radion, ska ha förmågan att presentera en produkt för konsumenten både 

visuellt och verbalt. Därför lägger annonsörer stora resurser i urvalet av det visuella innehållet 

som ska presentera produkten. Mitchell (1986) redogör för att majoriteten av annonser 

innehåller visuella element och många annonser ger lite information om den faktiska 

produkten. I sin forskning kom Lutz och Lutz fram till att föremål som visas upp genom 

bildinteraktion är lättare att komma ihåg till skillnad från de föremål som lyfts med en verbal 

text. Vidare menar de att användandet av bilder i annonser är rättfärdigat då det visuella 

minnet är bättre än de verbala. Desto mer konkret en association blir desto mer minnesvärd 

blir den, samtidigt som en annons är bättre ihågkommen om den uppfattas som humoristisk 

eller ovanlig (Lutz & Lutz, 1977).  

 

Det finns andra sätt att skapa visuella bilder, genom musik och ord, men bilder har ett övertag 

när det kommer till att presentera visuella bilder som ett stöd som åskådaren sedan kan ta till 

sig som en bas i sitt personliga bildspråk (Rossiter & Percy, 1980). Även Dyer (1988) anser 

att bilder är lättare att förstå och har en större påverkan än ord. Bilderna har också oftare en 

förmåga att kommunicera händelser, sinnesstämningar och fantasier. Det finns olika typer av 
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offentliga bilder, Goffman (1979) lyfter bland annat den kommersiella bilden som används i 

annonsering och som är skapad för att sälja en produkt. Hansson et al. (1999) menar att 

bildens viktigaste uppgift inom annonsering är att övertala mottagaren så han/hon förknippar 

positiva värden med produkten eller tjänsten på bilden. Meddelandet i bilden måste därför 

väcka associationer som för mottagaren till tankar som sammanfaller med bildmakarens och 

uppdragsgivarens avsikter. Det är med andra ord en medveten påverkan på människors 

självuppfattning, beteende och levnadsmönster. Vidare menar Hansson et al. att annonsering 

alltid använder sig av retorik och övertalning.  

 

Annonseringen har förändrades, från att ha varit ett sätt att demonstrera produkter och 

information till en bildbaserad display, som endast marginellt är relaterad till produkten 

(Johnson, 2008). Annonsbilder arbetar med att förmedla associationer mellan produkten och 

olika värden. Intuitivt upplever vi annonsens bakomliggande budskap och övertalas genom 

våra känslor. (Elsner, 1998) Vi utsätts allt mer sällan för utförlig information kring en 

produkt, om det inte är ett måste enligt lag, eller om produkten inte skulle vara accepterad 

utan den verbala informationen. Det vi oftast utsätts för när vi ser en annons idag, är en 

imaginär process, där väl utvalda ord och visuella symboler presenteras för betraktaren. 

(Johnson, 2008) Användandet av bilder i annonser kan ses som rättfärdigat då de anses vara 

lättare att komma ihåg, men Lutz och Lutz (1977) har i sin studie kommit fram till att endast 

en bild i en annons inte nödvändigtvis måste innebära en förbättring i förhållande till en 

verbal presentation. Därför menar de att man måste skilja på de olika typerna av bildspråk, 

visuellt och verbalt, och deras olikheter i effektivitet.  

 

Då marknaden för annonsering fortsätter att förändras och bli alltmer global och 

mångkulturell uppstår nya utmaningar för industrin. Den ekonomiska tillväxten och den nya 

teknologin har gjort att vi kan förflytta oss allt fortare både i den visuella världen och den 

fysiska, vilket påverkar annonsens utveckling och användningsområden. (Burtenshaw et al., 

2011). Vi får dock inte glömma bort att en bild som ser verklighetsbaserad ut inte är 

genomskinlig, utan precis som andra aspekter på annonsering så är bilderna konstruerade och 

manipulerade (Dyer, 1988). Det är viktigt att komma ihåg att alla olika bilder som presenteras 

för oss är alla scener som representerar något, oavsett om de är uppriktiga, falska eller 

simulerade bilder (Goffman, 1979).  
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Den visuella presentationen av hotell har undersökts av Jeong och Jiyoung (2008), som i sin 

studie fann att hotell framförallt presenterar bilder på hotellrum, lobby, byggnad, restaurang, 

konferensrum och lounger. Mer än en tredjedel av de hotell de undersökte visade på att 

hotellen hade gäster eller personal med i bilderna. Detta för att kunna hjälpa potentiella gäster 

att få en behaglig känsla och få en pseudo-upplevelse innan deras faktiska vistelse. I deras 

undersökning kom de också fram till att om hotellhemsidor visar upp en variation på bilder av 

hotellet, med både servicepersonal och gäster i bilderna, tenderade gästerna ha en mer 

fördelaktig attityd gentemot hotellets hemsida. Gästerna kände då att de rent mentalt kunde 

föreställa sig helhetsbilden av hotellet och dess servicefördelar, mentalt kunde gästen 

föreställa sig serviceupplevelsen. I undersökningen framgick att en stor variation av bilder på 

hotellet och personer i bilderna hade en större effekt på gästen.  Respondenter menade då att 

de kunde utvärdera hur andra upplevde sin vistelse på hotellet. Hotellhemsidor borde erbjuda 

en stor variation av bilder på hotellet, samtidigt som bilderna på hemsidan ska förmedla 

användbar, tydlig och fullständig information för gästen, så han/hon kan skapa sig starka 

beteendemässiga avsikter enbart genom att titta på bilderna av hotellet. Slutligen menar Jeong 

och Jiyoung att olika bildpresentationer kan påverka gästens beteende och intentioner, då 

bilder lätt representerar hotellets helhetsbild och förhållanden.  

3.3 Bildspråket 
Hansson, Karlsson och Nordström (1999) menar att bilden är unik, men även jämförbar med 

talet och texten. De menar också att alla människor har ett bildspråk som används när de 

bearbetar inre såväl som yttre upplevelser i sitt medvetande. Bildspråket är lika 

grundläggande som människans förmåga att använda det talande språket. Nordström (1984) 

lyfter bildens förmåga att förmedla något som andra språkliga tecken inte kan förmedla, 

bilden bygger på avbildningar som liknar något. Om bilden endast hade varit en avbildning 

och utgjort en dokumentation hade den inte varit av intresse för språket. En bild har en rad 

olika egenskaper, den kan likna, överdriva och reducera verkligheten. Samtidigt kan bilden 

återge drömmar, tankar och utveckla våra fantasier och visioner, men den kan även förvränga 

och förfalska verkligheten.  

 

”En bild säger mer är tusen ord”, har sagts miljontals gånger och sanningen bakom detta 

gamla ordspråk är en del av observationsforskningen och föreslår att ”seendet” avslöjar det 

som ord ensamma inte kan beskriva eller förmedla (Ishmael & Thomas, 2006). Lundström 

(1992) lyfter ett påstående om att ”seendet har en historia” och handlar om hur vi ser, men 
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även om vad vi ser. Med detta menar han att den visuella världen förändras och skapas på nytt 

för varje gång vi beskådar en bild eller ett objekt, det vi ser förändras. Även Berger (2011) tar 

upp vikten av att vi lär oss hur och vad vi ser, det går inte att fokusera på allt vi ser runt 

omkring oss. Vidare menar även Hansson et al. (1999) att vi har olika erfarenheter och 

avsikter med vårt seende, människor från olika delar i världen uppfattar och tolkar bilder på 

olika sätt. Dagens massbilder och den bildteknologiska utvecklingen påverkar till att 

programmera vårt seende. Men att verkligen se kräver en förmåga av att kunna kombinera 

och sammanställa och att kunna minska eller ta bort det som är oväsentligt och därmed laddas 

bilden med egna betydelser. Nordström (1984) menar att en bild är något som är till för att 

användas för specifika situationer, dock kan man ha stor användning av en bild trots att man 

inte vet dess ursprungssyfte. I regel, menar Nordström att bilden har flera möjliga läsvägar, 

vilken läsväg beskådaren tar kan variera, men det är ofta en som är mer dominant och det är 

där fokuset i bilden finns. Hur vi läser av bilden kan också påverkas av yttre omständigheter, 

vilket utgör en styrka i bilden, på så sätt stimulerar den vår fantasi. 

 

En bild har inte som texten en linjär uppbyggnad och tolkas heller inte i en bestämd följd. 

Bilden kan lika väl läsas från höger till vänster som tvärtom, eller från mitten ut till kanten, 

bilden har inget fast system för hur den ska läsas. (Nordström, 1984) Idag ställs allt fler frågor 

på bilden och den studeras allt närmare. Det är dock nödvändigt att inte glömma bort att ta ett 

steg tillbaka och beskåda helheten, att se det större sammanhanget som omger bilden 

(Eriksson & Göthlund, 2012). Nordström (1984) menar att det finns två sätt att framställa en 

bild. Den första är att en bild framställs i en avgränsad helhet, vilket betyder att bilden ska 

tolkas i ett sammanhang, helheten är därmed överblickbar. Helhetsbilden vill uppnå ett samlat 

verk där gestaltningen kan bygga på symmetri, fasthet och slutenhet. I det andra fallet 

framställs bilden som en berättelse, som kan bestå av en eller flera bilder som också kan ha en 

helhetsverkan. Varje del i bilden, menar han, kan vara en underordnad själva totalidén, men 

det krävs att det tolkas steg för steg i en tidsföljd och kan med andra ord inte tolkas i ett och 

samma sammanhang. Finns det fler än två handlingar i en bild är de en berättande bild. De två 

framställningssätten utesluter inte varandra.  

3.3.1 Bildspråkets symboler och former 

Bildbegreppet har suddiga och oklara gränser, ett gränslöst område, som inte endast innehåller 

tecken, symboler och representationer. Till bildbegreppet hör även icke-tecken, icke-symboler 

och icke-representationer. (Sandqvist, 1992) I bilder handlar det normalt om rumsliga miljöer 
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(spatiala) (Hansson et al., 1999). Sjölin (1998) beskriver bildens konkreta uttryck, som 

innebär att den är tillgänglig för att bestämmas och beskrivas. Ett känt begreppspar från 

konstnärliga sammanhang är ”färg och form”. Dessa två inarbetade begrepp gör det lätt för 

oss att bestämma komplicerade sammanhang i bilden, genom att förklara former som till 

exempel en kvadrat. Vidare menar Hansson et al. (1999) att bildens utformning och figurval 

har stor betydelse för om mottagarens intresse kommer väckas. Raka former i en annars 

krokig kontext eller tvärtom kan vara de som behövs för att mottagaren ska stanna upp och 

beskåda bilden. När vi betraktar bilden som en enhetlig yta som består av olika färg- och 

formkonstellationer, menar Elsner (1998) att vi kan studera bildens sammansättnig, dess 

komposition, hur de olika delarna i bilden är placerade i förhållande till varandra och bildens 

helhet. Vidare menar hon att det också är av intresse hur de enskilda figurerna eller 

rumsformationerna är gestaltade utifrån proportioner, rörelsescheman och perspektiviska 

lösningar.  

3.4 Genus 
Under 1960-1970-talet etablerade sig det som då kallades för kvinnoforskning och hade sin 

utgångspunkt i att manligt och kvinnligt är socialt och historiskt konstruerade händelser 

(Angelfors & Schömer, 2009). Begreppet genus började användas för att man lättare skulle 

kunna skilja på det biologiska och sociala könet (Thurén, 2003; Angelfors & Schömer, 2009; 

Rydström & Tjeder 2009). Genom att använda ordet genus, menar Rydström och Tjeder 

(2009), att vi lättare kan resonera kring de normsystem och värderingar som styr oss i våra 

förväntningar kring hur könet ska uttryckas och regleras. Genus har senare utvecklats till vad 

vi inom forskningen, idag kallar för genusvetenskap. Några av de mest centrala frågorna inom 

genusvetenskap är om det naturligt finns kvinnliga och manliga egenskaper och om det i så 

fall kan finnas kopplingar mellan olika föreställningar kring kön och sexualitet, samt politisk, 

social och ekonomisk makt. (Thurén, 2003; Angelfors & Schömer, 2009) Thurén (2003) 

menar att forskningen kring och om genus undersöker det som vi till vardags kallar för kön; 

vad vi tänker, känner, tolkar, uppfattar, symboliserar, med mera, kort kan man säga att det är 

det vi ”konstruerar”. Vidare säger Thurén även att genus inte är något som bara finns, utan att 

vi, människor, gör något med det. Det vi gör får stora konsekvenser, då vi använder oss av 

principen när vi till exempel fördelar sysslor, resurser och beslutsmakt. Genus används också 

ofta som en metafor för bland annat natur och kultur, som ofta är känslomässigt laddad och 

metaforerna får därmed kraft i tolkningar, som i sin tur skapar otaliga konflikter.  
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3.4.1 Män och kvinnor i bildannonsering 

Hirdman (2001) menar att vi idag lever i en kultur där mediernas definition av världen blir 

alltmer avgörande. En stor del av medieutbudet idag, formas utifrån idéer om vad män 

respektive kvinnor skulle vilja se. Vidare menar Hirdman att åskådarna delas in i kategorier 

som bestäms på grund av deras kön och vad medierna har för bild om könet. Bilder i 

annonsering är noga utvalda, precis som modellens pose, som oftast ska verka naturlig. Här 

kan man även finna uttryck för könens olikheter, genom konstnärligt framställda poser. 

(Goffman, 1979) Båda kategorierna man och kvinna är indelade i en rad olika 

underkategorier, som baseras på de roller och positioner respektive kön har i samhället 

(Eriksson & Göthlund, 2012).  

 

Den sociala rollen mellan män och kvinnor förändras och har förändrats mycket i många 

västerländska samhällen. Samtidigt har annonsörer inte ändrat på hur de framställer kvinnor 

och män, utan för att lyfta sina produkter använder de sig fortfarande av traditionellt bundna 

roller. Här finns därför en växande kritik gentemot marknadsföringens bristande förmåga att 

reflektera och förändra könsrollerna i annonsering. (Klassen et al., 1993; Knoll, Eisend & 

Steinhagen, 2011) Maskulinitet och femininitet är lika komplicerade i sin konstruktion, 

skillnaden finns i att mannen har haft en maktposition inom bland annat kultur och politik, där 

han har kunnat påverka själv vad definitionen av tecknet ”man” ska innehålla (Eriksson & 

Göthlund, 2012). Olika mediers roll som aktiva skapare av idéer kring könen sätts sällan i 

fokus och det kan ifrågasättas om det är en verklighetsbaserad bild eller inte som levereras. 

Bilder kan ses som ett mer eller mindre blankt blad som projiceras och kastar tillbaka bilder 

och tankar som betraktaren format någon annanstans. (Hirdman, 2001) Hur kvinnor och män 

framställs i annonser, menar Klassen, Jasper och Schwartz (1993), kommer fortsätta att forma 

samhällets värden angående en ”passande” roll för män respektive kvinnor i samhället. Det är 

även både farligt och oansvarigt, menar de, att avvika för mycket från verkligheten när man 

framställer människor i annonser. Eriksson och Göthlund (2012) ser att ett kännetecken för 

bilder som innehåller män, är att han ofta framställs som ett subjekt, men vad som är 

könssignifikant för mannen varierar beroende på klass och kultur. Den dominerande bilden av 

mannen är den heterosexuella som riktar sig mot kvinnors blickfång och andra män som 

förebild.  
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Modeller som används i annonser väljs oftast utefter produkten. Dessa beslut är ofta baserade 

på kunskap kring traditionella målgruppssegment och på instinktiva känslor kring dess 

lämplighet att visa den tilltänkta produkten. Resultatet är ofta stereotypiska framställningar, 

av kvinnan med hushållsprodukter och mannen med bilar. (Whipple & Courtney, 1985) 

Goffman (1979) menar att den sociala interaktionen mellan män och kvinnor i annonsbilder, 

med stor sannolikhet kommer spegla att mannen är överordnad kvinnan. Detta framställs 

genom nivåskillnader i bilden då mannen framställs som längre än kvinnan. Eriksson och 

Göthlund, (2012) menar att det är viktigt att förstå att tecknet för kvinnan måste förstås i 

relation till mannen, samt att tecknets betydelse och innebörd varierar i förhållande till tid och 

miljö. Vidare menar de även att dagens kvinnobilder, dock något generaliserad, framställs 

som passiva kroppar och objekt, ett objekt för visuell njutning. De menar också att den 

manliga kroppen framställs som objekt, men då genom att framhäva den manliga kroppens 

funktioner, till exempel genom styrkeuppvisning och spända muskler. Vidare menar de att 

annonsörer som inte är medvetna om den underliggande meningen i annonsen, kommer så 

småningom oavsiktligt att bevara de manliga och kvinnliga stereotyperna.  

 

Van Hellemont och Van den Bulck (2012) menar att konsumenter och annonsörer, överlag, 

har samma uppfattning av annonsers potentiella ovänlighet gentemot män och kvinnor. 

Skillnaden är dock stor om man ser till var gränsen för tolerans går. Annonser som anses vara 

acceptabel av annonsörerna är inte alltid ansedd lika accepterad av konsumenten. Till 

exempel är framställningen av kvinnor som ”dumma blondiner”, lättkläda kvinnor på enorma 

annonspelare, män som sexobjekt eller annonser som förringar kvinnovåld mycket mindre 

tolerant bland konsumenter än hos annonsörerna. Stark kritik mot massmedians stereotypiska 

framställning av kvinnan som en hustru och mor framfördes under 1970-talet (Belkaoui & 

Belkaoui, 1976). Konsumenterna blir mer medvetna om hur män och kvinnor framställs i 

annonser, därför bör annonsörer ta hänsyn till hur de framställer män och kvinnor och skildrar 

dem i likvärdiga poser. De annonsörer som gör det har större chans att bli mer 

konkurrenskraftiga än de annonsörer som inte tar hänsyn till män och kvinnors framställning i 

annonsen. (Klassen et al., 1993) Eriksson och Göthlund (2012) konstaterar i sin bok att alla 

teckensystem bygger på att vi använder oss av konventioner och stereotyper i bilden. Inom 

den kommersiella bilden, annonser och mode, finns det idag strategier för att använda 

konventioner och stereotyper på ett sätt som gör att majoriteten av betraktarna uppfattar dem 

som naturgivna. Vidare menar de att kroppen tolkas som tecken, och som kan ge uttryck för 

kulturella ideal, normer och värderingar.  
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3.5 Syntes 
Nedan följer en sammanfattning och diskussion av teorikapitlet utifrån uppsatsens 

forskningsfråga som sedan utgör underlaget för den empiriska och teoretiska analysen.  

 

I teorikapitlet presenteras ett par begrepp som är av vikt i den empiriska analysen. Det handlar 

bland annat om begreppen fantasi och känslor som spelar en central roll. Teoretiker menar på 

att en annonsbild påverkar oss människor på olika sätt utifrån våra erfarenheter och 

livssituationer. Detta gör att vi applicerar känslor och fantasier när vi läser och kodar av en 

bild som i slutändan skapar förutsättningarna för at vi på olika sätt ska agera på annonsbildens 

budskap. De två delarna, fantasi och känslor, är återkommande i såväl teorier kring bildspråk 

som den allmänna teorin kring annonsbilder, därav kommer stor vikt att läggas vid dessa två 

delar när uppsatsen går vidare och presenterar empirin.  

 

Vidare är även AIDA-modellen viktig, då modellens upplägg egentligen används av 

marknadsförare när de skapar en annons, är den även användbar ur betraktarens synvinkel då 

den ger oss en bild av hur man kan följa betraktarens reaktion på bilden. Om betraktaren 

uppmärksammar annonsbilden och om annonsen väcker och skapar ett intresse är också 

viktigt, för att kunna skapa ett behov och slutligen få betraktaren att handla. Detta har används 

som en grundläggande faktor för analysen av annonsbilderna i denna uppsatts.  

 

Ytterligare en viktig teoretiskt område för uppsatsen är synen på kön i annonsbilder. Hur de 

olika könen används för att locka betraktaren och hur de framställs påverkar i slutändan 

respondenternas syn på produktens helhet. Manligt och kvinnligt i traditionellt bundna roller 

är något som teoretiker menar påverkar oss och vår syn på produkter. Modellers poser och 

position i en bild kan vara avgörande för om konsumenten beslutar sig för att genomföra ett 

köp. Här är även AIDA-modellen en viktig faktor utifrån hur väl marknadsföraren lyckas 

fånga in sin målgrupp och locka könen till konsumtion.  

 

Uppsatsens syntesmodell är skapad utifrån ovanstående syntes och visar på hur AIDA-

modellen länkas samman av konsumentens fantasi och känslor. Den första cirkeln i 

syntesmodellen utgör de verktyg som används för att kunna analysera annonsbilden. AIDA-

modellen skapar sedan ett värde i annonsen utifrån sina fyra steg (attention, interest, desire 

och action). De tre första stegen i AIDA-modellen är de som väcker och skapar känslor och 
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fantasi hos konsumenterna vilket sedan leder till AIDA-modellens sista steg, ett agerande, ett 

köp eller något form av handlande eller icke handlande om fantasin och känslorna är negativa. 

 

 

 

 

Figur 1. Syntesmodell, egen modell. 
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4. EMPIRISK ANALYS 

I kapitlet presenteras sammankopplingen mellan det empiriska materialet och teorin som 

presenterades i referensramen. Det empiriska materialet kommer från två stycken 

fokusgruppsintervjuer en grupp med sex stycken män och en med sex stycken kvinnor, samt 

fyra personliga intervjuer med två män och två kvinnor. Alla respondenter fick diskutera 

samma tre bilder, bilderna finns som bilaga 3. 

4.1 Bildbeskrivning 

Här följer en bildbeskrivning av de tre annonsbilderna (se bilaga 3). Presentationen av 

bilderna har skett i nedanstående ordning för samtliga respondenter.  

4.1.1 Bild nummer 1, Hotellrum 

Bilden presenterar en stor dubbelsäng med vita, väl sträckta lakan och stora mjuka kuddar. 

Vid sängens fotända, som är placerad i mitten av bilden ligger en grönrutig pläd och en kudde 

i samma färg och tyg. Sängen är centralt placerad i bilden och har en stor mörk sängram i trä. 

Golvet är i trä och vid sängens huvudända står en metallfärgad golvlampa och lyser. Bredvid 

lampan finns ett nattygsbord som ser ut att vara fastskruvat i väggen. Bakom sängens 

huvudända hänger ett mörk- och ljusblått tyg. I rummets vänstra hörn, bredvid nattygsbordet 

står en blå fåtölj med bruna trädetaljer på armstöden, bakom fåtöljen står en metallfärgad 

golvlampa, som är släckt. Bredvid står ett mörkbrunt träbord och på bordet står en ram och en 

skål. Bakom bordet finns ett stort fönster med en altandörr som leder ut till en gräsmatta. 

Framför fönstret hänger vita, tunna gardiner. I det högra hörnet står ett skrivbord och man ser 

ljuset av en lampa som är tänd. Det står en utdragen stol med armstöd, stolen har samma blåa 

färg och mörka trädetaljer som fåtöljen i rummet.  

4.1.2 Bild nummer 2, Hotellrum med kvinna 

Mitt i bilden är ett stort fönsterparti med en altandörr som vetter ut mot ett trädäck och sedan 

en gräsmata. Framför fönsterpartiet hänger vita, tunna gardiner som släpper in ljus utifrån. 

Framför fönstret står även ett brunt träbord med en kaffekopp. Bredvid bordet till höger står 

en fåtölj med mossgrönt tyg och mörka trädetaljer. I fåtöljen sitter en kvinna och läser en 

tidning. Hon har blont långt hår, på sig har hon blåa jeans, en gul tröja och grå kofta. Bakom 

fåtöljen finns en metallfärgad lampa, som är tänd. Närmast i bilden står sängen som är bäddad 

med vita lakan och vid fotändan på dubbelsängen ligger två grönrutiga plädar och två kuddar i 
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samma tyg och färg. Sängen är avskuren, så att man inte ser hela sängen, men man ser 

tillräckligt mycket för att förstå att det är en dubbelsäng. Mellan kvinnan i fåtöljen och sängen 

finns ett nattygsbord med en metallfärgad lampa, som även den är tänd. I bildens vänstra hörn 

står ett skrivbord i ljusbrunt trä. Framför skrivbordet står en stol i samma mossgröna färg som 

fåtöljen i rummet och stolen har även mörka träarmstöd. Det lilla man ser av golvet är 

träparkett.  

4.1.3 Bild nummer 3, Hotellrum med man 

Mitt i bilden står en säng, med vita lakan och vid fotändan ligger en grönrutig pläd och kudde 

i samma tyg och färg. På sängen sitter en man med sin Appledator. Mannen har kortklippt 

brunt hår och skäggstubb. Man ser honom i profil och han har en blå jeansskjorta och bruna 

byxor på sig. Bakom honom, till höger i bilden, står en lampa och lyser på nattygsbordet. Där 

står även en mossgrön fåtölj med mörkbruna detaljer. Bakom fåtöljen står ytterligare en 

metallfärgad lampa och lyser. Där är ett stort fönsterparti med vita tunna gardiner och ett 

brunt sidobord bredvid fåtöljen till vänster i bilden.  

4.2 Annonsbilden 
Att kunna kommunicera med konsumenten och föra fram syftet med annonsbilden är viktigt. 

Genom att övertala konsumenten om produkten eller tjänstens fördelar och 

användningsområde kan man skapa acceptans för produkten (Stanley, 1982; Fill, 2006 & 

Kotler 2011). Syftet med en annons måste enligt både Stanley (1982) och Fill (2006) 

definieras. Tillsammans med Behm (2006) menar de alla tre att syftet med annonsering är att 

sälja en produkt. Respondenterna från intervjuerna och fokusgrupperna var här överrens, och 

säger att syftet med bilderna de fick se, är att sälja något, antingen rummet eller en tjänst som 

hotellet har. Bild nummer tre, får samtliga respondenter att tänka på hotellets WiFi-tillgångar. 

Bilden förmedlar därmed vad hotellet har att erbjuda utöver rummet, menar respondenterna. 

Det är viktigt att informera kunden om varan eller tjänsten (Behm, 2006). Samtliga 

intervjupersoner, både i fokusgrupperna och i de individuella intervjuerna, anser att de får 

information om tjänsten och varan utifrån annonsbilderna och de är rungande överrens om att 

annonsbilderna de får se föreställer olika hotellrum från ett och samma hotell. Bilderna vänder 

sig, enligt samtliga respondenter till par i medelåldern och även om de menar på att bilderna 

på olika sätt tilltalar dem, anser de inte se sig själva som annonsens målgrupp.  
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4.2.1 Vem har skapat annonsbilden? 

När vi betraktar en annonsbild är det viktigt och komma ihåg att bilden som presenteras för 

oss är scener som representerar något och kan vara uppriktiga, falska eller på olika sätt 

simulerade (Goffman, 1979). Här har respondenterna lite olika åsikter kring vem som har 

skapat bilden och den manliga fokusgruppen tycker att den första annonsbilden ser ut att vara 

tagen av en resenär som precis ska lämna hotellrummet. FM4 (fokusgrupp man) inflikar att 

det ”kan vara någon som hyr ut rum, men som är för snål för att anlita en professionell 

fotograf”. IM1 (intervjuperson man) menar istället på att samma bild är arrangerad av en 

inredare, fotograf och ljustekniker och tycker att känslan i bilden är väldigt kommersiell. Bild 

nummer två ser ut att vara någon form av annons tycker båda de två kvinnliga 

intervjupersonerna, som menar att bilden känns alldeles för kommersiell för att vara en 

privatpersons fotografi. Den sista bilden, bild nummer tre, menar den manliga fokusgruppen 

att de som står bakom bilden och har skapat den inte är samma person som till den första 

bilden. Här menar de att det finns fler personer bakom bilden och säger även att den är mer 

säljande än de andra två bilderna. 

4.2.2 AIDA-modellen 

Behm (2006) menar på att annonsen måste övertala konsumenten till ett köp och samtidigt 

placera sig i konsumentens medvetande. Undersökningens tre annonsbilder togs emot med 

blandade åsikter och känslor av respondenterna och förmågan att se produktens och tjänstens 

fördelar och användningsområde var även de i en del fall blandade. AIDA-modellens fyra 

steg går att se i respondenternas svar kring annonsbilderna. Modellens första steg, attention, 

bygger på att skapa uppmärksamhet kring produkten hos konsumenten. Attention följs av 

interest, förmågan att övertyga konsumenten att produkten eller tjänsten kan tillfredställa 

deras behov. Desire ska övertyga konsumenten att deras vara är bättre än konkurrenternas och 

tillsist action som ska få konsumenten att agera, få kunden att köpa. (Behm, 2006)  

4.2.2.1 Bild nummer 1, Hotellrum 

De båda fokusgrupperna var här eniga om att den första bilden inte tilltalade dem eller drog 

till sig deras uppmärksamhet, då de ansåg att bilden var för ålderdomlig och mörk. 

Annonsbilden tilltalade dock båda männen och den ena kvinnan från de personliga 

intervjuerna som fick en positiv syn av annonsbilden som drog till sig deras uppmärksamhet, 

till skillnad från fokusgrupperna. IM1 och IM2 anser att annonsbilden tillåter dem att använda 

sig av sin fantasi och de väcker ett intresse och nyfikenhet kring bilden. Hos de båda männen 
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och IK2 (intervjuperson kvinna) lyckas annonsbilden övertyga konsumenten och de kan tänka 

sig genomföra en bokning.  

4.2.2.2 Bild nummer 2, Hotellrum med Kvinna 

Annonsbild nummer två, togs emot väl av alla respondenter och deras uppmärksamhet föll på 

ljuset och kvinnan i bilden. Efter en stund när respondenterna tittat en extra gång på bilden 

kom både fokusgruppen med män och de båda manliga intervjupersonerna fram till att de 

kanske ändå inte tyckte bilden var så tilltalande och blev mer avståndstagande och ändrade till 

slut sitt svar till att de inte väckte deras intresse och att de inte ville boka rummet. De 

kvinnliga respondenterna höll dock kvar vid sin åsikt om att annonsbilden tilltalade dem 

tillräckligt mycket för att kunna agera och genomföra en bokning.  

4.2.2.3 Bild nummer 3, Hotellrum med Man 

Annonsbilden tilltalar fokusgrupperna och framförallt den kvinnliga gruppen som alla sex är 

överrens om att denna bild tilltalar dem mest. Dock menar de på att de får se för lite av 

rummet, men nyfikenheten väcks kring mannen i annonsen och de kan alla tänka sig att boka 

ett rum. En av de kvinnliga respondenterna i fokusgruppen säger att ”bilden känns fräschare 

och proffsigare och mer balanserad än de andra bilderna” (FK5, fokusgrupp kvinna). Den 

manliga fokusgruppen är mer splittrad och hälften av gruppen menar på att den väcker deras 

uppmärksamhet och intresse då de kan relatera till situationen som mannen i annonsen 

befinner sig i, och de kan tänka sig att genomföra en bokning. I de personliga intervjuerna var 

resultatet ett annat. IM1 och IM2 är mycket negativt inställda till bilden från början och menar 

på att de inte väcker deras intresse eller önskan om att bo där. Deras irritation grundar sig i att 

de inte bor på hotell för att arbeta, vilket de associerar med bilden då mannen sitter framför 

sin dator. IM1 säger att ”bilden är näst in till komiskt lagd… jag bor ju inte på hotell för att 

sitta vid datorn.” Respondenterna IK1 och IK2 ställer sig till en början positiva till bilden och 

anser att den visar vad man kan göra på hotellet, men vid en närmare titt på bilden börjar de 

tveka och menar på att de faktiskt inte får så mycket information om rummet och att de 

kanske skulle kunna boka rummet endast i affärssyfte. 

4.2.3 Annonsbilden väcker känslor  

”Jag ser en stor säng med vita lakan och gröna filtar, en lampa som är tänd och som ger ett 

svagt ljus. En blå fåtölj med ett litet bord. Ett stort fönster eller altandörr som vetter ut mot en 

äng, och jag får känslan av att ängen finns vid havet.”(IM2) 
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En annonsbild kan betyda olika saker för olika personer, var på Fill (2006) menar att 

konsumenten tar till sig en annons utifrån de erfarenheter och minnen han/hon har. Vakratsas 

och Ambler (1999) lyfter hur annonsens effekt påverkar konsumentens känslor och attityder. 

Hos respondenterna väcktes känslor, både positiva och negativa, när det såg de olika 

annonsbilderna. Ovan citat är respondenten IM2s beskrivning av den första annonsbilden, på 

hotellrummet. I fokusgruppen med kvinnliga deltagare beskrivs det första rummet på följande 

sätt, ”det är mörkt och jag får känslan av att någon gömmer sig där” (FK3). Här har andra 

känslor väckts och enligt Vakratsas och Ambler (1999) påverkas vår syn på annonsbilden av 

våra minnen och vårt medvetande. Här finns skillnader i hur fokusgrupperna har resonerat då 

de påverkat varandras resonemang genom att hålla med eller säga emot, medans de personliga 

intervjuerna har fört sina egna argument kring hur annonsbilden påverkat dem.  

 

Jeong och Jiyoung (2008) argumenterar för att personer i annonsbilder på hotellmiljöer har en 

större effekt och påverkan på gästen. Det menar att utifrån personerna som visas i bilder kan 

eventuella gäster lättare utvärdera hur andra har upplevt sin vistelse på ett hotell. 

Respondenterna i denna studie visar här på andra tendenser. IM2 uttrycker att han får en 

väldigt negativ känsla och av bild nummer två och tre, då han inte vill veta vad som har hänt 

på rummet eller vem som har bott i rummet före honom. Även IK1 och IK2 är inne på samma 

bana och IK1 säger att hon påverkas negativt av bilden nummer två med kvinnan då lakanen 

är skrynkliga och det tycker hon känns slarvigt och ofräscht. De båda fokusgrupperna är å 

andra sidan mer positivt inställda till bild två och tre då de anser att personerna i bilderna 

hjälper dem att föreställa sig vad de kan göra vid en eventuell vistelse på hotellet.  

 

Annonsering anses även vara ett irrationellt system som spelar på konsumentens känslor utan 

att de har något att göra med vad produkten eller tjänstens faktiskt erbjuder (Dyer, 1988). 

Genomgående i bilderna när respondenterna förklarar och beskriver bilderna återkommer de 

till olika känslor som bilderna väcker hos dem. Responden FK4 uttrycker glädjen och den 

avslappning hon känner när hon får se bild nummer tre, och de andra kvinnliga 

respondenterna i fokusgruppen håller med. IK1 och IK2 uttrycker sin syn på annonsbild 

nummer tre som även de menar på att bilden är mysig och avslappnad, ”…att mannen i bilden 

ler gör att den inte känns så allvarlig” (IK1). Även den manliga fokusgruppen uttrycker 

glädjen i bild nummer tre, däremot anser de att han är något stressad, om han inte hade varit 

på språng hade han satt sig i fåtöljen, detta uttrycker även de två manliga respondenterna IM1 

och IM2. 
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Attityder gentemot annonser blir allt mer negativa då konsumenten utsätts för allt mer 

annonser (Speck & Elliott, 1998). Detta blir mycket tydligt då IM2s första reaktion på bild 

nummer tre är ”han är en tönt” och IM1s reaktion till samma annonsbild är ”det är klart att 

mannen ska sitta vid en dator och kvinnan läsa en tidning…” och menar på att bilderna spelar 

på stereotypa könsroller. Även fokusgrupperna uttrycker sin negativism gentemot 

annonsbilderna då de framförallt uttrycker sin irritation över inredningen i bilderna och att de 

ser gammaldags och ålderdomligt ut, vilket de menar på inte alls tilltalar dem. FK3 menar på 

att hon kan få något bättre, och de andra kvinnliga deltagarna i fokusgruppen håller med. 

 

En lyckad annonsbild ska enligt Pincas och Loiseau (2006) kunna förmedla ett rationellt 

argument samtidigt som annonsen väcker känslor hos konsumenten. I det stora hela resonerar 

respondenterna rationellt kring bilderna och menar på att bilderna vill sälja något till 

betraktaren och låter här förnuftet styra deras diskussion. Samtidigt låter sig alla 

respondenterna uttrycka känslor som väcks då de ser bilderna och i samma stund låter de 

fantasin och deras personliga åsikter och erfarenheter påverka synen på annonsbilden. 

Fantasin blev för alla deltagare ett sätt att förmedla känslorna och de rationella argumenten 

som kom till dem när de betraktade annonsbilderna. 

4.2.4 Annonsbilden ger uttryck för Fantasin 

En bild är lätt att förstå och har förmågan att kunna kommunicera händelser, sinnesstämningar 

och fantasier (Dyer, 1980). Rossiter och Percy (1980) menar att bilden har ett övertag jämfört 

med text och en potentiell konsument kan ta till sig bilden i sitt personliga bildspråk. När vi 

läser en bild påverkas vi av olika yttre omständigheter, som i sin tur stimulerar vår fantasi 

(Nordström, 1984).  

 

Respondenterna ger uttryck för sin fantasi när det pratar om bilderna på olika sätt. Det tar till 

sina egna referenser och livssituationer när de pratar om annonsbilderna. Tydligast blir det i 

de två bilderna innehållande personer, där IK1 uttrycker sig enligt följande; ”han är en 

entreprenör som reser mycket i sitt jobb”. Även IK2 uttrycker sin föreställning om mannen i 

bilden, ”han är egenföretagare med gott om pengar och kan köpa fina prylar”. IM2 menar 

istället på att bilderna med personer talar om vad han ska känna och tycka och han tillåts inte 

lämna lika mycket till sin egen fantasi, som han anser att han kan i första bilden. Dessutom 

menar han på att hans fantasi påverkas mer negativt av bilderna med personer i, då han till 

exempel kan se att någon har suttit eller sitter i sängen och han menar på att han inte har 
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behovet av att veta vad andra har gjort där före honom. IM1 tycker att bild nummer ett lämnar 

mer åt betraktaren att själv föreställa sig hur ett besök skulle kunna bli, var han skulle ställa 

skorna och packa upp väskan. I bild två och tre menar han på att han serveras med en tolkning 

till exempel en stol där man läser och dricker sin kopp kaffe.  

 

En bild kan återge drömmar, tankar och utveckla våra fantasier och visioner, samtidigt kan 

bilden även förvränga och förfalska verkligheten (Nordström, 1984). Fokusgruppen med 

kvinnor menar att bilderna med kvinnan respektive mannen lämnar mer åt deras fantasi 

samtidigt som de visar vad de kan göra vid sin vistelse på hotellet. Den manliga fokusgruppen 

uttrycker sin fantasi kring mannen i bilden som ”en lugn och trygg person, ”han trivs nog med 

livet” (FM6). FK1 uttrycker även hon sin fantasi kring bild nummer tre, ”han ser ut som om 

han precis har kommit fram och det första han gör är att höra av sig till sin familj”. 

4.2.4.1 Respondenternas associationer 

En annonsbilds viktigaste uppgift är enligt Hansson et al. (1999) att övertala betraktaren och 

få han/hon att förknippa positiva värden kring produkten eller tjänsten. En annonsbild måste 

därför väcka associationer hos den potentiella konsumenten. En annons ska därför påverka 

människors självuppfattning, beteende och levnadsmönster. IK1 kan relatera till bild nummer 

tre då hon själv kan se sig sitta på ett hotellrum och arbeta en kväll, och får en positiv känsla 

gentemot bilden, hon säger också att hon kan relatera mer till yrkesrollen än könet i bilden. 

IK2 menar att mannen i annonsbild tre lockar med sitt utseende och detta uttrycker även den 

kvinnliga fokusgruppen. IM2 fick till skillnad från den andra en mycket negativ bild av de 

båda bilderna med personer i och han tycker inte att annonsbilden lyckas tilltala honom. Inte 

fullt lika negativt inställd är IM1, men även han dras åt en negativ inställning gentemot bild 

tre som han tillsammans med den kvinnliga och manliga fokusgruppen anser mest gör reklam 

för en macbook dator. Dock menar IM1 att datorns märke förknippas med hög kvalitet och 

pris och menar därför att om mannen i bilden kan ha råd med det så måste det vara ett ganska 

dyrt hotell.  

4.2.4.2 Den imaginära processen 

Varje gång vi utsätts för en annons startar en imaginär process där visuella symboler 

presenteras för betraktaren (Johnsson, 2008). Den manliga fokusgruppens imaginära process 

började i den första bilden då de konstaterade att det inte finns någon TV i rummet. De kom 

fram till att anledningen varför det inte fanns någon TV på rummet var för att det inte ska 

finnas något som stör. Deras anledning att bo på hotellrummet blev därför att man ska kunna 
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slappna av. Dock var alla i gruppen överrens om att detta inte tilltalade dem. Den kvinnliga 

fokusgruppen uttrycker också en imaginär process när de ser bild nummer två. ”Överkasten 

känns gamla och rummet ålderdomligt”, instämmer alla. ”Kanske har de placerat en tjej i 

bilden för att föryngra den”, säger FK3. Fokusgruppen med kvinnor menar även tillsammans 

med IK1 att bild nummer tre gör att man kan skapa sig en föreställning där man själv sitter 

med datorn. IK2 föreställer sig att mannen i bild tre befinner sig i ett hotellrum och säger; 

”Han ser ut att vara i den ålder att man bor i en lägenhet med fler än ett rum och då sitter 

man kanske inte direkt i sängen med datorn”. Hon säger också att det ser ut och vara en kille i 

sina bästa år som passar bra ihop med tjejen i bild två. Den sista kopplingen gjorde även de 

båda fokusgrupperna och IK1 och IM1.  

4.3 Bildspråket 
När vi läser av en bild görs inte detta linjärt som med en text och vi tolkar heller inte bilden i 

en bestämd följd. En bild kan läsas från höger till vänster och tvärtom, alternativt från mitten 

och ut till kanterna, det finns inget fast system för hur vi läser en bild. (Nordström, 1984) 

Detta märks tydligt i hur respondenterna tittar på bilderna och vad de först lägger märke till. I 

bild ett kommenterar IM1 och IM2 först sängen, medans IK1 och IK2 berättar vad de tycker 

bilden liknar, en sommarstuga och ett rum med engelsk stil. Den manliga fokusgruppen ser 

först de blå möblerna och gardinerna medans den kvinnliga fokusgruppen uttrycker sin känsla 

om ett mörkt och litet rum. Vidare i bild två hamnar mer fokus på fönstret och det stora 

glaspartiet, men även här står sängen i fokus hos respondenterna. I bild tre är det första som 

alla respondenter kommenterar mannen i bilden och de uttrycker sig näst intill likadant, ”det 

sitter en man i sängen med en dator” (IM1, IM2, IK1 och IK2, samt den kvinnliga 

fokusgruppen) . Den manliga fokusgruppen uttrycker mer arbetsron och glädjen i bilden, men 

kommenterar även att om man ska sitta med datorn och arbeta kan man göra det bekvämare 

än i sängen. 

 

Hanson et al. (1999) menar att utformningen av en bild och dess figurval har en viktig 

betydelse i om mottagarens intresse väcks när de ser annonsbilden. Även Elsner (1998) lyfter 

vikten av en bilds sammansättning och komposition, och anser att hur de olika delarna i 

bilden är placerade i förhållande till varandra och till bilden som helhet påvekar vår 

uppfattning. Därför är det också viktigt, menar hon, att man tittar på hur enskilda figurer och 

rumsformationer gestaltas utifrån proportioner, rörelsescheman och perspektiviska lösningar. 

När respondenterna beskriver och förklarar vad de ser i annonsbilderna använder de sig alla 
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av olika proportioner och perspektiv. Färger och former är även de en väsentlig del i deras 

beskrivningar. I konstnärliga sammanhang menar Hansson et al. (1999) att färg och form är 

en grundläggande begreppsapparat. De två begreppen gör det lättare för oss att bestämma 

komplicerade sammanhang i bilder, genom att till exempel förklara färgen eller formen på ett 

föremål skapar vi förståelse (Hanson et al., 1999). I fokusgrupperna hamnar mycket fokus på 

överkasten på sängarna som de förklarar som ”gröna mormorsfiltar”. De diskuterar även 

ljuset i bilderna och mörkret som de tycker är mycket påtagligt i den första bilden. Även 

färgerna på gardinerna och stolarna refererar de till som gröna och blå. IM1 och IM2 pratar 

även de om färgerna i bilden och lägger således till en värdering och fantasi kring var de kan 

befinna sig utifrån färgerna. IM1 säger att han gillar det blå bättre än de gröna, då de får 

honom att tänka på vatten. Det gröna menar han känns mer ”murrigt” och får honom att tänka 

på skogspromenader istället. IM2 beskriver precis som IM1 närheten till havet när han får se 

rum numer ett med blåa gardiner och stolar. Även den kvinnliga fokusgruppen uttrycker sin 

syn på färgerna i bilden. FK1 ger uttryck för sin personliga syn på rummen och säger att hon 

föredrar de gröna framför de blå i bild nummer två och tre, ”det är snyggare ”. 

 

IK2 beskriver det mörka trägolvet i bild nummer ett och det gör även IM2. Alla 

respondenterna beskriver även sängen i ett tidigt skede och att den ser mjuk och behaglig ut. 

Fokusgrupperna lyfter även sin åsikt kring annonsbildens perspektiv och rumskänsla, ”bilden 

är fel tagen, det är fel perspektiv” säger FK5 om annonsbild nummer två. Gruppen utvecklar 

med att säga att bilden är kapad vid fel väggar och att storleken på rummet blir därför svår att 

fastställa. IM1 säger att bild nummer två inte ger honom en riktig uppfattning kring hur stort 

rummet är. I den första bilden såg han inramningen av rummet med hjälp av dörren och 

väggarna och fick en känsla för hur stort rummet var, en känsla som han inte får av bild två. 

Han menar också att rum nummer ett gav honom en bättre uppfattning kring hur möblerna var 

placerade i förhållande till varandra, något som han inte kunde föreställa sig utifrån bild två 

och tre. Bild nummer tre tycker FK5 känns som en närbild på ett specifikt område i rummet 

och tycker att sängen blir oproportionerlig i förhållande till rummets storlek.  

4.4 Mannen och kvinnans påverkan i annonsbilden 
Mycket av den annonsering som finns idag formas utifrån våra idéer kring vad män respektive 

kvinnor vill se. Betraktaren av annonsbilden delas därför in i kategorier som bestäms utifrån 

deras kön. Annonsbilder är noga utvalda och inga undantag görs för modellers placering och 

poser i bilderna, dock ska de verka naturliga. (Hirdman, 2001) Klassen et al. (1993) 
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tillsammans med Knoll et al. (2011) menar att man än idag använder sig av traditionellt 

bundna könsroller i annonsering. Respondenterna reagerade olika starkt på mannen och 

kvinnan i bilden, men var överrens om att mannen och kvinnan påverkade annonseringen. 

IK1 säger så här om bild nummer två; ”hon ger bilden ett lugn. Utan henne hade bilden varit 

kal, hon inger värme där hon sitter och läser sin tidning.” Den kvinnliga fokusgruppen är 

inne på samma resonemang som IK1 och menar att kvinnan i bilden tillför ett lugn. Dock 

menar de att de hade velat ha en annan ålder på kvinnan då hon ser för modern ut i 

förhållande till rummet. ”Det är lite förvirrande att hon befinner sig i den här gamla miljön. 

Om det hade varit en äldre kvinna hade de kanske blivit mer harmoni i bilden” säger FK5. 

Även den manliga fokusgruppen menar på att hon inger bilden ett väldigt lugn där hon sitter.  

 

IK2 menar att kvinnan i bilden gör att annonsen upplevs mer rörig, hon har varit i rummet och 

suttit i sängen, vilket tar bort och påverkar känslan av lyx som IK2 upplevde i första bilden. 

Dock menar hon på att kvinnan passar in i bilden tillsammans med rummets inredning. IM2 

menar att kvinnan i bilden är attraktiv och lockar fram en idé om vad som skulle kunna hända 

i rummet. Dock tillägger han att det inte tilltalar honom då han inte vill få känslan av att hans 

flickvän inte njöt lika mycket som hon i annonsbilden och menar på att kvinnan i bilden 

därför påverkar honom negativt. IM1 uttrycker att kvinnan i bilden utgör ytterligare en sak att 

skapa sig associationer kring. Vidare menar han att om han hade haft en sambo som tyckte 

om att läsa tidningar skulle bilden kanske tilltalat honom mer än vad den gör i dagsläget.  

 

I bild numer tre uttrycker respondenterna att de känner sig mer stressade av mannen i bilden 

och den manliga fokusgruppen menar att han är på språng. Här blir det en tydligare 

uppdelning kring hur respondenterna ställer sig till bilden. Fokusgrupperna tillsammans med 

IK1 är mest positivt inställda till bild nummer tre jämfört med IM1 och IM2 som är mer 

negativa. Fokusgrupperna tycker att han ser ut att vara en trygg person på affärsresa, något 

som även IK2 och den kvinnliga fokusgruppen ger uttryck för. Dock menar de alla på att de 

kanske inte skulle boka just detta rum om de skulle åka på semester, men om det var i 

affärssyfte är de alla eniga om att bilden tilltalar dem och att mannen i bilden påverkar detta 

beslut. IK2 säger att hon tycker att han passar bra ihop med tjejen på bild nummer två men att 

bilden mer visar på vad man kan göra på hotellet än hur rummet ser ut, vilket hon hade 

önskat. Hon säger också att det är något mysigt över annonsbilden, ”han ser så glad ut och 

mannen i bilden väcker många känslor”. IM1 uttrycker med viss ironi att ”han ser nöjd ut, så 

nöjd vill man ju vara och en sådan dator vill man ju också ha, då blir man ju som han”. IM1 
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avslutar sedan med att han hellre skulle vilja se samma bild men utan mannen för att hans 

intresse för annonsen skulle väckas. IM2 är också negativt inställd till bilden och menar på att 

mannens angelägenhet att jobba irriterar honom. Han säger även att bilden nog vänder sig till 

företag som kan skicka sina anställda till hotellet, då kommer de arbeta till och med från 

sängen.  

 

En dominerande andel bilder av män riktar sig till kvinnor och andra män som en förebild och 

består oftast av den heterosexuella mannen (Eriksson & Göthlund, 2012). Bild numer tre, som 

föreställer en man tilltalar de kvinnliga respondenterna och tre stycken av de manliga 

deltagarna i fokusgruppen. FM1 och FM2 menar på att de känner igen sig i situationen, och 

FM3 tycker det ser ut som om det går bra för mannen på bilden. De kvinnliga respondenterna 

i fokusgruppen uttrycker sin syn på honom som en ”snygg kille med ett snyggt leende” och 

FK3 säger att hon lätt kan föreställa sig att mannen på bilden är hennes pojkvän och att hon 

sitter vid sidan av och tillägger, ”det blir lättare att föreställa sig hur vistelsen skulle kunna 

bli”, säger hon. FK4 säger även hon ”att en assnygg kille bor där upplevs som positivt”.  

 

Till sist menar Eriksson och Göthlund (2012) att en kropp tolkas som tecken som ger uttryck 

för olika normer och värderingar. Detta är något som respondenterna har gett uttryck för, dock 

på olika sätt, men genomgående i intervjuerna placerades värderingar och normer på mannen 

och kvinnan i annonsbilden. I bild nummer ett är uttrycket för normer och värderingar mindre 

påtagligt i jämförelse med de två andra annonsbilderna.  

4.5 Syntesmodell applicerad på den empiriska analysen 
Begreppsmodellen visar hur AIDA-modellen länkas samman av konsumentens fantasi och 

känslor. Begreppen i modellens första cirkel utgör de delar som används i analysen av 

annonsbilden vilket sedan leder till att ett värde i annonsbilden skapas genom AIDA-modellen 

och dess fyra steg (attention, interest, desire och action). AIDA-modellens tre första steg är de 

som väcker och skapar känslor och fantasi hos konsumenterna vilket sedan leder till AIDA-

modellens sista steg, ett agerande, ett köp eller något form av handlande eller icke handlande 

beroende på om fantasin och känslorna är negativa eller positiva. Studien har kommit fram till 

att kvinnor i större utsträckning går via sin fantasi för att fatta ett beslut och männen på sina 

känslor. Anledningen till att fantasi och känslor är sammanlänkade i nedanstående 

syntesmodell, är för att det ena inte nödvändigtvis utesluter de andra. Fantasin kan vara de 
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första insteget i att väcka uppmärksamhet kring annonsbilden, men fantasin väcker också 

känslor i ett andra skede och det samma gäller för känslor som i sin tur kan skapa fantasier.  

 

 

 

 
Figur 2 Syntesmodell applicerad på den empiriska analysen, Egen modell 
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5. SLUTSATS 
I uppsatsens avslutande kapitel besvaras forskningens huvudproblem, med utgångspunkt i den 

empiriska analysen. Här ges också rekommendationer för vidare forskning. 

5.1 Besvarandet av forskningsfrågan 
Utifrån uppsatsens forskningsfråga har uppsatsens slutsatser vuxit fram;  

 

”På vilket sätt påverkas män och kvinnor i generation Y av bilder i hotellannonsering?” 

 

Sammanfattning av forskningsfrågans slutsatser: 

• Respondenterna påverkas av annonsbilden, oavsett kön. 

• Respondenterna påverkas och reflekterar över bilderna utifrån deras erfarenheter och 

livssituation. 

• Gemensamt är att respondenterna påverkas av annonsbilden på så sätt att den väcker 

känslor. 

• Respondenterna skapade alla en fantasi och förväntning kring annonsbilden som 

påverkade dem antingen positivt eller negativt.  

• Männen uttryckte oftare en känsla kring annonsbilden som sedan gav uttryck för en 

fantasi, medans kvinnorna lät fantasin spegla deras resonemang som i sin tur väckte 

känslor. 

 

Det kan konstateras att vi påverkas av annonsbilder på olika sätt och framförallt utifrån våra 

personliga erfarenheter och livssituationer. De som blivit påtagligt i denna studie är att både 

män och kvinnor påverkas av annonsbilder. En annonsbild väcker känslor och fantasi hos 

såväl män som kvinnor. Annonsbildens förmåga att påverka oss blir tydlig hos 

respondenterna i undersökningen. Genom deras reflektioner och tankar kring bilderna blir 

känslorna mycket påtagliga och allt ifrån längtan till irritation och glädje väcks hos 

intervjupersonerna när de får se bilderna.  

 

Även respondenternas fantasi påverkade deras syn på annonsbilderna och värderingar skapas 

och placeras in i deras tolkning av annonsen. Det framgick tydligt från intervjuerna, både i 

fokusgrupperna och de individuella intervjuerna, att fantasin var viktig för att de skulle kunna 
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föreställa sig en vistelse. Synen på fantasi skilde sig dock väldigt markant mellan de olika 

respondenterna och vad de associerade med bilden påverkades tydligt av deras tidigare 

erfarenheter. Det var även skillnad i hur mycket respondenterna gav uttryck för sin fantasi. En 

skillnad som uppstod mellan männen och kvinnorna var att männen i större utsträckning lät 

sig ge uttryck för de känslor som annonsbilderna skapade. Männen visade tydligare sin 

irritation eller berättade om glädjen och längtan bilderna väckte i större utsträckning än vad de 

kvinnliga respondenterna gjorde. Dock ska tilläggas att även kvinnorna uttryckte sina känslor, 

men de hade i jämförelse med männen ett större fokus på fantasin och ett behov av att 

uttrycka olika scenarion som skulle kunna hända och tillät sig själva att drömma kring de 

olika scenarion om hur semestern skulle kunna bli om de bodde en natt på hotellrummet. 

Männen som vid närmare granskning ändrade sin åsikt om vad de egentligen tyckte om 

annonsbilden, till skillnad från kvinnorna som höll kvar vid sin, kan bero på att kvinnorna 

genom sin fantasi knöt an starkare till bilden och därmed skapade sig en djupare känsla till 

hotellrummet och varför de skulle vilja besöka det. Kvinnornas fantasi var här starkare än 

männens känsla gentemot annonsbilden. I det stora hela skapades fantasin som kvinnorna gav 

uttryck för även känslor. Männens fantasi speglades också i intervjuerna, men var inte så 

utförliga som kvinnornas och grundade sig oftare i känslan bilden väckte än fantasin som hos 

de kvinnliga respondenterna. 

5.2. Besvarandet av syftet 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i hur män och kvinnor 

påverkas av annonsbilder. Ser män och kvinnor samma saker i annonsbilden, eller finns här 

olikheter som påverkar deras syn på annonsbilden. 

 

Om du är man eller kvinna har egentligen inte så stor betydelse då det som först och främst 

påverkar hur vi ser och läser en annonsbild är vårt bagage, de erfarenheter vi bär med oss. 

Vilket genus du tillhör, spelar i denna fråga mindre roll. Dock ska nämnas att här finns 

skillnader i hur vi beskriver, pratar om och analyserar bilden, men om detta är direkt 

genusrelaterat eller återigen är kopplat till våra erfarenheter är utifrån denna studie svårt att 

svara på. I denna studie har uppdagats att de kvinnliga respondenterna i större utsträckning än 

männen, dock inte i alla fall, är mer utförliga i deras beskrivningar kring hur annonsbilden 

och rummet ser ut, de är mer detaljerade. Männen gled fortare över i att beskriva vilken 

känsla de fick och var inte lika detaljerade i sina beskrivningar av annonsbilden. Kvinnorna i 

studien vidareutvecklade och skapade nya bilder med sina egna upplevelser, vilket resulterade 
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i att de såg olika saker i annonsbilden vilket väckte olika fantasier och känslor hos dem. 

Männen var mer låsta vid den faktiska bilden som presenterades för dem och uttryckte endast 

en begränsad fantasi eller föreställning kring hur deras vistelse skulle kunna bli. Deras 

föreställning är dock mer praktisk och fokuserad på positiva eller negativa känslor till skillnad 

från kvinnorna som hade mycket mer bildliga beskrivningar kring deras syn och tankar av 

annonsbilden. Något som de kvinnliga respondenterna var mer positiva till var personer i 

bilderna. Då de menade på att de väckte en känsla och längtan som de förknippade med något 

positivt. Männen var inte alla negativt inställda till människor i annonsbilden, men de hade 

svårare att hantera att bli styrd in i en känsla eller fantasi, till skillnad från de kvinnliga 

respondenterna. 

 

Att säga att män och kvinnor ser olika saker i en annonsbild är att hårddra det hela en aning. 

Det går inte att säga att män och kvinnor ser olika saker då de alla började med att förklara de 

centralt placerade objekten i annonsbilden. I bild 1 var detta sängen, i bild 2 sängen samt 

kvinnan och i den bild 3 var det mannen och hans dator.  Med det sagt går det alltså inte att 

dra slutsatsen att respondenterna ser olika saker beroende på deras kön och därmed har det 

inte kunnat påvisas om olikheterna påverkar deras syn på annonsbilden. Frågan varför 

kvinnorna och männen i studien använde sig av känslor och fantasi på olika sätt går utifrån 

den genomförda forskningen inte att säga.  

5.3 Vidare forskning 
Utifrån den genomförda studien har det kunnat identifieras ytterligare forskningsområden 

inom samma ämnes område. Vidare forskning på annonsering och dess bilder skulle kunna 

genomföras på en bredare målgrupp eller samhällsklass. Även studier på annonsbilden inom 

andra branscher och med större fokus på hur personer i annonsbilden påverkar 

betraktaren/konsumenten är av intresse för vidare forskning. Det hade också varit av intresse 

att undersöka konsumentens tolkningsförmåga och vad det är som attraherar och tilltalar oss i 

annonsbilden. Vad är det som väcker vårt intresse? Av intresse hade även en mer djupgående 

forskning av denna studie kunnat genomföras, genom att testa olika hypoteser på 

intervjupersonerna. Det hade även varit intressant att undersöka i vilken utsträckning männen 

och kvinnornas erfarenheter och livssituation speglar deras tolkning av annonsbilden och i 

nästa steg även varför det har så stor betydelse. En annan fråga som väckts är om 

respondenterna är medvetna om vad som påverkar deras syn på annonsbilder och om de kan 

säga vad som skapar ett behov hos dem eller inte. Ytterligare en aspekt på forskningsområde 
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hade kunnat vara om det är våra erfarenheter som talar eller vårt kön? Vidare skulle det vara 

av intresse att ta reda på varför kvinnor och män använder sig av känslor och fantasi i olika 

former, samt varför de gör det på olika sätt.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1, Intervjupersoner 
IM1 född 1987, intervjun genomfördes den 6 december 2012 

IM2 född 1984, intervjun genomfördes den 31 mars 2013 

IK1 född 1986, intervjun genomfördes den 6 december 2012 

IK2 född 1987, intervjun genomfördes den 7 december 2012 

 

Fokusgrupperna var sammansatta i en manlig och en kvinnlig grupp, med sex stycken 

deltagare i varje. Intervjuerna genomfördes den 25 februari 2013. Gruppernas deltagare var: 

Fokusgrupp Manlig 

FM1 född 1991 

FM2 född 1990 

FM3 född 1989 

FM4 född 1992 

FM5 född 1990 

FM6 född 1991 

Fokusgrupp Kvinnlig 

FK1 född 1990 

FK2 född 1990 

FK3 född 1992 

FK4 född 1993 

FK5 född 1991 

FK6 född 1992
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7.2 Bilaga 2, Intervjuguide 
Bild 1, Hotellrum 

1. Vad är de första du/ni tänker på när ni ser bilden? 

2. Vad ser du? Förklara bilden 

3. Vad anser du bilden föreställer? 

4. Vem tror du bilden vänder sig till? 

5. Vem/Vad är bildens sändare? 

6. Vilket syfte har bilden? 

7. Tilltalar bilden dig, så du skulle kunna genomföra en bokning? 

 

Bild 2, Hotellrum med kvinna 

1. Vad är de första du/ni tänker på när ni ser bilden? 

2. Vad ser du? Förklara bilden 

3. Vad anser du bilden föreställer? 

4. Vem tror du bilden vänder sig till? 

5. Vem/Vad är bildens sändare? 

6. Vilket syfte har bilden? 

7. Hur förklarar du kvinnan i bilden? 

8. Hur påverkar kvinnan bilden? 

9. Tilltalar bilden dig, så du skulle kunna genomföra en bokning? 

 

Bild 3, Hotellrum med man 

1. Vad är de första du/ni tänker på när ni ser bilden? 

2. Vad ser du? Förklara bilden 

3. Vad anser du bilden föreställer? 

4. Vem tror du bilden vänder sig till? 

5. Vem/Vad är bildens sändare? 

6. Vilket syfte har bilden? 

7. Hur förklarar du mannen i bilden? 

8. Hur påverkar mannen bilden? 

9. Tilltalar bilden dig, så du skulle kunna genomföra en bokning? 
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Alla 3 bilderna 

1. När du/ni ser alla tre bilderna tillsammans, vad ser ni för likheter/olikheter? 

2. Vilka är de mest påtagliga skillnaderna i bilderna? 

3. Anser du att manen och kvinnan i bilden förstärker helhets intrycket av bilden i 

förhållande till bilden utan någon person? 

4. Anser du/ni att du/ni påverkas negativt eller positivt av någon av bilderna? 

5. Skulle någon av dessa tre bilder påverka ditt köpbeslut? 

6. Vilken bild skulle ligga till grund för att du/ni bokade en övernattning på ett hotell? 
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7.3 Bilaga 3, Annonsbilder 
Bild 1, Hotellrum  
Tripadvisor, Torekov Hotell,  Hämtad: 2012-11-27 
http://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g1144023-d1164026-Reviews-Torekov_Hotell-
Torekov_Skane_County.html,  

 
Bild 2, Hotellrum med Kvinna 

Torekov Hotell, Bild Galleri,   Hämtad: 2012-11-27 
http://www.torekovhotell.se/Gallery__1033.html,  
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Bild 3, Hotellrum med Man  
Torekov Hotell, Bild Galleri,   Hämtad: 2012-11-27 
http://www.torekovhotell.se/Gallery__1033.html,  
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