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1 Introduktion och problembakgrund
Hur mycket reklam möts du av under en dag? Det kan vara svårt att uppskatta, men tänk
på hur du dagligen möts av reklam på internet, när du tittar på tv och i tidningar och
magasin. Fundera nu på hur mycket du tror du påverkas av reklamen? Och då syftar vi
inte på hur många gånger du köpt en produkt på grund av reklam, utan snarare vilken
roll reklamen spelar i att forma din världsbild. Dessa frågor kan uppfattas som svåra att
svara på, framförallt när vi ställer dem till oss själva.
Idag lever vi svenskar i ett samhälle där vi ständigt blir påverkade av reklam och
dess budskap. Genom reklamens visuella framställning kan vi oftast lätt avgöra om
reklamen är riktad åt män eller kvinnor. Reklamen har en förmåga att påverka oss både
medvetet och undermedvetet, om bilden av mannens respektive kvinnans roll i
samhället, och hur könen förväntas uppträda. Detta kan uppfattas som problematiskt, då
Sverige idag är ett relativt jämlikt land där vi människor lever i ett modernt samhälle.
“Reklamen är ett språk med ett uttalat mål, att sälja och påverka människor. När
människor ska övertalas och känslor tilltalas är bilder en utmärkt kanal att använda.
Men för att sälja räcker det inte att tala om att en produkt finns tillgänglig. För att
kunna påverka oss människor måste reklamen ändra vår uppfattning och attityd till en
viss produkt, eller inställningen till oss själva och vår syn på tillvaron för att reklamen
ska lyckas uppnå sitt syfte. Reklamen säljer därför inte bara produkter, utan även
identiteter, drömmar, längtan och förhoppningar.” (Hansson, Karlsson och
Nordström, 2006:95)

Livsstilsmagasin, för bland annat mode, är en inspirationskälla åt många människor, och är i
de flesta fall fyllda med reklamannonser. Reklamens estetik har under åren utvecklats för

att konsumenten, genom att betrakta produkten också ska trakta efter den: alltså känna
ett begär vilket resulterar i ett köp. Modellen i reklamen ska inspirera som förebild för
hur mottagaren kan använda sig utav olika stilar, roller, och produkter i sitt eget
utforskande. ELLE och KING är två svenska livsstilsmagasin som främst har en sak
gemensamt, en modeintresserad målgrupp i åldrarna 18 till 40 år. I ELLE vill man
uppmana kvinnor att ta för sig och unna sig saker (www.elle.se). Däremot vill KING
inspirera och informera på ett underhållande och manligt sätt som varken är feminint
eller grabbigt (www.kingmagazine.se).
Reklamens budskap påverkar och förstärker samhällets genus med hjälp av bilden
av hur en man respektive kvinna skall vara. Genom de värderingar, åsikter och
förväntningar på kön vore det därför intressant att ser hur detta används i reklamen.
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Reklambilderna fungerar som en väckarklocka och hjälper oss att identifiera samhällets
genusmönster. Vidare innebär det att utifrån livsstilsmagasinens reklam bestämmer man
vilka produkter som kopplas ihop med femininitet respektive maskulinitet. Alltså kan
reklambranschen tyckas skapa vad som anses vara feminint och maskulint. Genom
dessa premisser frågar vi oss främst hur femininitet och maskulinitet gestaltas. Vi anser
det som särskilt intressant att undersöka hur könen framställs i modereklamen, då vi
utifrån vårt visuella yttre identifierar oss själva och det är ett sätt att signalera en social
status. De identiteter och strukturer som representeras i reklamen spelar en stor del i
samhället och påverkar hur vi förhåller oss till varandra. Många tror sig ignorera
reklamen, men faktum är att våra referensramar till stor del består av reklamens bilder.
Av alla de föreställningar vi tar del av från media, anser vi att den kring kvinnligt och
manligt är en av de mest väsentliga och betydelsefulla. Vi ser magasin som en viktig del
i vår kultur och med tanke på att det idag verkar vara många människor som läser dessa
livsstilsmagasin, har vi därför valt att studera reklam utifrån ett genusperspektiv för att
studera vilken bild reklamen förmedlar av femininitet och maskulinitet. Valet av ämne
anser vi som särskilt intressant, därför att genus är ett ämne där man konstant försöker
bryta normen, för att skapa en jämställdhet mellan könen. Samtidigt som vi valt att
undersöka genus i reklam var vi tvungna att avgränsa oss till ett specifikt område. Vi
beslutade oss för att undersöka modereklam i två livsstilsmagasin, eftersom vi hade en
bild av att reklamen i dessa magasin styrs kring föreställningar kring vad som anses
vara kvinnligt och manligt.

1.1 Studiens relevans
För vetenskapen är det inget nytt fenomen att studera genus i reklam. Även om det har
gjorts en del forskning kring ämnet har vi inte hittat någon tidigare svensk studie som
undersökt tryckt reklam i livsstilsmagasinen ELLE och KING, ur ett genusperspektiv
genom en kvantitativ metod. De studier som berört genus i reklam har antingen studerat
en annan genre än mode, eller genomförts för en längre tid sedan och återger därmed
inte hur det ser ut idag, eftersom utvecklingen går snabbt och forskningen inte håller
samma tempo. Att reklamforskningen utifrån ett genusperspektiv inte är särskilt
omfattande i Sverige, kan förklaras genom att media och kommunikation är ett
förhållandevis ungt forskningsområde. Ur ett inomvetenskapligt perspektiv är studien
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relevant för den belyser en kumulativ lucka inom medie- och kommunikationsvetenskap
för hur kvinnor och män framställs i reklamen inom modemagasin. Studien utgår ifrån
tidigare forskning och kunskap kring ämnet, och syftet samt frågeställningen är därför
formulerad efter en inomvetenskaplig relevans. Studien är ett fall av ökad förståelse
samt medvetenhet om hur kvinnor och män framställs i ELLE och KINGs
reklamannonser. Det är även ett fall av hur ett modemagasin går emot eller följer
samhälleliga normer för hur kön tidigare framställts inom reklam. Därför anser vi det
som stor betydelseatt studera framställningen av kvinnor och män i magasinen, och
därmed motiveras vår undersökning för forskningen.
Syftet med denna studie är inte att den ska ha en kvalitativ utgångspunkt där
tillvägagångssättet är att behandla åsikter och uppfattningar om genus i reklam, utan studien
ska utgå ifrån en kvantitativ metod där frekvensen av ett problem undersöks.

2 Litteratur granskning
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning, relevanta teorier och begrepp som
ligger till grund för uppsatsen. Studiens teoretiska referensram utgår huvudsakligen
från teorier samt begrepp kring reklam och genus, och vi anser att det är viktigt med en
bakgrund till hur medier och genus kopplas samman. Det är också relevant att utgå
ifrån teorier om vad maskulinitet respektive femininitet är. I respektive del lyfter vi fram
det vi anser vara väsentligt för vår undersökning. Vidare följer en teoretisk diskussion.

2.1 Tidigare forskning
Simone de Beauvoirs publicerade boken Det andra könet år 1949 och fångade mångas
intresse, genom hennes teori om att kulturen mer än naturen formar kvinnors identitet.
Beauvoir menade att uppfostran och påverkan från omgivningen är byggstenar till hur
kvinnan senare kommer att definiera sig i framtiden. Man hävdade att kvinnors frihet
begränsas av män som definierar sig själva som de verkliga människorna. På så sätt blev
kvinnorna ”det andra könet”, en mindervärdig och defekt skapelse. Beauvoirs teori kom
att bli en inspiration för maskulinitetsforskningen, som riktade sig mot frågor specifikt
gällande hur män konstrueras socialt och

kulturellt (maskulinitetsforskning.

http://www.ne.se/lang/maskulinitetsforskning). Det som feministisk medieforskning och
genusforskning har gemensamt är att de vill undersöka och ifrågasätta diskurser som
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konstruerar normer som skapar kön, klass, etnicitet och sexualitet. Mediernas
representation av genus och sexualitet har skiljt sig genom åren på grund av den tid och
kontext som påverkar genusrepresentation och konstruktion (Kleberg, 2006:20).
Med tanke på genus i reklam, samt att reklam handlar om att få oss att konsumera
produkter, är den svenska medieforskaren Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder
(2001) relevant för vår studie. Hirdman undersökte och analyserade sammanlagt 377
tidningsannonser. Hon studerade hur vår syn på världen definieras genom media som
alltmer påverkar och avgör vårt synsätt på män och kvinnor i vårt samhälle. Precis som
Beauvoir hävdade så menar även Hirdman att man utifrån media skapar en föreställning
om vad manligt och kvinnligt innebär, och formas därefter. Avhandlingen utgår från
mediala definitioner av maskulinitet samt femininitet som en grund för att undersöka
hur könen representeras i två veckotidningar, Veckorevyn (damtidning) och Fib aktuellt
(herrtidning). Hirdman

jämförde hur repsketive kön representerades utifrån

tidningarnas målgrupp, och ansåg att det var ett sätt att fördjupa sig kring
genusproblematiken; hur genus produceras och förmedlas i medier. Undersökningen
visade att genom veckopressen kunde man tydligt se publikens kön, då könet avgör
tidningens innehåll, utformning och tilltal, vilket ger läsaren en visuell föreställning om
vad det innebär att vara man eller kvinna (Hirdman, 2001:8). Detta anknyter till
majoriteten av damtidningar numera enbart riktas åt kvinnor, där endast åldern skiljer
dem åt, till skillnad från herrtidningar som utgår ifrån ett gemensamt intresse. Vidare
förklarar Hirdman bilders funktion som en referenspunkt för att förklara världen, eller
göra den förståelig och familjär för oss. Hon menar att vi lever i en visuell värld, där
bilderns syfte i veckopressen är att skapa en personlig ton där vi inte bara kan läsa om,
utan även se de som “talar” till oss (ibid:19).
Sammanfattningsvis visar Hirdmans avhandling att Veckorevyn bygger på
följande premisser; kvinnlighet måste läras ut och får sin betydelse i relation till andra
individer, där mannen är ett primärt subjektet i kvinnans liv. Veckorevyn förmedlar
femininitet genom något som ständigt kan förändras och förbättras, och att kvinnan
utifrån detta både hyllas som något unikt men också kritiseras i syfte om kvinnliga råd
om att förbättra sig. Hirdman menar att Veckorevyn tar en ”storasyster”-roll som
innebär att man vägleder den kvinnliga läsaren till att bli och fortsätta vara en kvinna.
Fib aktuellt tilltalade sina läsare istället genom homosocialitet, där ett “vi” uppbyggt
kring männens gemenskap och den manliga lusten väcks (ibid:27). Hur kvinnan
respektive mannen representerades återspeglades även i ett stereotypiskt färgspråk, där
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hennes undersökning konstaterade att män oftast förekom i svartvitt, som tyder på en
seriös och allvarlig man, till skillnad från kvinnan som figurerade i varma färger som
förknippas till olika känslor.
Hirdmans avhandling utgick i grund och botten från Mulveys teori ”the gaze”,
genom att undersöka hur relationer mellan könen kommunicerar och tilltalar läsarna i
tänkta genuspositioner. Hirdman konstaterar i sin avhandling att Mulveys teori har stor
betydelse för hur tidningarna når ut till sina läsare och det är även genom blicken som
könsordningen bevaras (ibid:299). Avslutningsvis förklarar Hirdman att i vår visuella
kultur, där mängden bilder ger oss information kan synen ge oss ett sätt att fragmentera
differens, och forma gränser för att definiera det som anses ”normalt” (ibid:293).

2.1.1 Homosocialitet
Homosocialitet är ett begrepp som handlar om sociala samband mellan personer av
samma kön, byggt på identifiering, lojalitet och gemensamma erfarenheter.
Karaktäristisk av den manliga homosocialiteten betonas ofta att relationer till andra män
anses vara viktigare än relationer till kvinnor (Stadin, 2010:19). Connells (2003:45)
könsrollsteori är kopplad till den struktur som definieras genom biologiska skillnader,
uppdelning mellan manligt och kvinnligt - inte till en struktur som definieras genom
sociala strukturer. Detta leder till kategoritänkande, en reducering av genus till två
homogena kategorier, något som visas genom könsrollsteorins sammanblandning av
könsskillnader och könsroller. Mäns homosocialitet utgår ifrån de patriarkala
strukturerna. Man hjälps åt, ingår i ett nätverk, ger män karaktärsmöjligheter och stödjer
varandra. Kvinnors homosocialitet utgår däremot ifrån de patriarkala strukturernas
förväntningar på kvinnor. Kvinnor ska uppföra sig på ett visst sätt, följa olika
skönhetsideal, hemma och tar hand om barn och även hushållet (ibid:45).
Inom det homosociala samspelet har kvinnan en viktig roll som bekräftar
männens status, som män inför andra män. Den primära uppgiften handlar om att
kvinnors uppmärksamhet endast ska vara riktade åt, samt för män. Hirdman (2001:274)
menar att kvinnan tilltalas till publiken genom ett manligt öga, där mannen är den som
ska njuta och kvinnan erbjuder denna njutning. Genom att tillämpa homosocialiteten
som teori och analys på studien kan maktförhållanden uppstå inom det utvalda
undersökningsmaterialet, genom att analysera könens homosocialitet utifrån hur de
framställs i reklamen.
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2.2 The gaze
Inom genusforskningen handlar ”the gaze”, om den objektifierade blicken som bygger
på makt (Eriksson & Göthlund, 2004:70). En bild med vinkel tagen ur ett perspektiv
ovanför, ger en känsla av att man har makt över personen (ibid:66). Enligt Oinas och
Ahlbeck-Rehn (2007:199) skapas blicken genom maktrelationer mellan subjekt och
objekt, man och kvinna. Teorin om the gaze beskrivs som en term för att visa relationen
mellan subjektet och behovet av att titta.
Kritiker menar att den manliga dominansen bland fotografier har medfört och
utvecklat en “manlig blick” på världen. Den feminina positionen har istället befunnit sig
i en mottagarsituation där man måste inta en manlig ståndpunkt. Hansson, Karlsson och
Nordström (2006:68) konstaterar att den subjektiva kameran i allmänhet står för en
manlig aktör där benägenheten ligger på att betrakta kvinnor som ett objekt. Professorn
och filmteoretikern, Laura Mulvey, skrev om den könade blicken - the male gaze, som
innebär att betraktaren ”tvingas” inta en manlig position, och därmed blir kvinnan ett
oundvikligt objekt för den manliga blicken (Eriksson & Göthlund, 2004:66). Ett sätt att
representera kvinnan i medier är att hon blundar, har blicken riktad nedåt eller bortvänd,
och blir på så vis mer tillgänglig som ett njutbart blickfång (ibid:68). Enligt Mulvey
vävs ett slags nät av blickar som är manligt eller maskulint kodat. Blickteorin och synen
på betraktandet anses vara kodat av könstillhörighet, och är idag inkorporerat inom
områden som rör femininitet samt maskulinitet (ibid:69).
Genom att undersöka reklamannonserna utifrån teorin the gaze blir det relevant
för studien att synliggöra om hur könen framställs utifrån en ”kvinnlig” eller ”manlig”
blick. Att undersöka reklamannonserna, genom the gaze, framträder bilden av hur ELLE
och KING tilltalar mottagarna.

2.3 Genus
Begreppet kön och genus är ett exempel på behovet av nya ord för att kunna tolka och
förstå på vilket sätt kön organiserar den sociala verkligheten, våra kroppar och hur vi
lever våra liv. Det handlar om att problematisera antagandet om att människor har ett
kön, och att de antingen är män eller kvinnor. Det finns idag en uppfattning bland oss
människor om att kön är något som bestäms i och med ett barns födsel. Genusforskare
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menar dock att människors kön är något som konstrueras. Citatet av den franska
filosofen Simone de Beauvoir; “Man föds inte till kvinna, man blir det” (1973:13)
förklarar att könstillhörigheten är något som alla människor blir formade till. För att
kunna studera modereklam ur ett genusperspektiv har det varit nödvändigt att först och
främst fördjupa oss i genusbegreppet.
I vår studie har vi valt att utgå från den svenska genusforskaren Yvonne Hirdmans
definition. I boken Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), beskriver
Hirdman hur manligt och kvinnligt alltid är varandras motsatser. Hirdman förklarar
begreppet genus som en social konstruktion av kön, det vill säga samhällets värderingar
och föreställningar om manligt och kvinnligt. Vidare menar Hirdman att skillnaden
mellan kön och genus är att alla människor föds in i ett biologiskt kön medan genus är
något som man socialt formas till. Själva genusbegreppet vilar på makrelationer mellan
kvinnor och män, och därefter har Hirdman utvecklat teorin om genussystemet
(Hirdman, 2001:12).
Karin Ekman (1998:16) menar att beroende på om en människa är man eller
kvinna tillskriver man honom eller henne olika egenskaper, roller och uppgifter. Vidare
menar Raewyn Conell (2003:9) att den allmänna uppfattningen om genus rör sig kring
olika föreställningar om skillnaden mellan män och kvinnor. Han hävdar att det är inte
de biologiska skillnaderna som utgör genus, utan tolkningen av dess genus existerar
därför att biologin inte bestämmer det sociala. Hirdman menar dock att begreppet genus
kan hjälpa oss att se det vi inte sett tidigare. Med hjälp av en analys utifrån ett
genusperspektiv kan man visa hur människor formas och formar sig till de sociala
konstruktionerna kvinna och man.
Yvonne Hirdman grundade begreppet genussystemet som bygger på den
ordningsstruktur och maktrelation som existerar i samhället mellan kvinnor och män.
Genussystemet kan ses som en modell över hur kvinnligt och manligt värderas och
tolkas utifrån olika mönster. Modellen grundar sig på följande två principer;
isärhållande och hieraki. Termen isärhållande syftar till att manligt och kvinnligt är
varandras motpoler och hieraki syftar till att det som anses vara manligt är en norm
medan kvinnligt ses som något avvikande. Även om Hirdman är kritisk till
genussystemet konstaterar hon att det är så starkt att samhället skulle rasera om vi tog
bort det, därför att det bygger på så grundläggande föreställningar hos oss människor att
vi inte skulle kunna förhålla oss till varandra om vi inte hade genus att utgå ifrån
(Hirdman, 2001:201-202).
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Vidare menar Hirdman (ibid:113) att rådande genussystem dels bygger på
dikotomi, att vad som anses manligt respektive kvinnligt hålls åtskilt, det som anses
manligt ska placeras som norm och ideal, och anses mer värt än det som betraktas som
kvinnligt.

Utifrån

egenskapernas

dikotomi

antas

kvinnor

vara

omvårdande,

lättpåverkade, pratsamma, känslosamma och sexuellt lojala. Männen antas däremot vara
aggressiva, envisa, tystlåtna, analytiska, promiskuösa och rationella (Connell, 2003:58).

2.3.1 Könsordning
Relationen mellan kvinnor och män har idag inom forskningen kommit att kallas för
könsordning. Begreppet definieras som en maktrelation mellan könen. Relationen kan
se olika ut och varierar genom tid och rum. Könsordningen i dag är patriarkal, det vill
säga att den utmärks av att män som grupp har en dominerande maktposition, och större
inflytande över samhället (Wahl et al. 2011:27). Kvinnors makt är underordnad
männens och män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp.
Karin Ekman (1998:8) skriver i boken Var så god - makt, kön och media att det
finns olika förväntningar och regler för hur män och kvinnor bör vara och agera i
samhället. Dagligen matas man med budskap från press, TV och reklam, som ständigt
påminner oss om vad det är vi bör sträva efter; framgång, skönhet och personlig lycka.
Media har makten att forma och sätta regler. Ekman beskriver makt som något som
bygger på över- och underordning. Makt är beroende av situationen man befinner sig i,
ålder, utbildning, och framför allt sitt kön. För att makt ska uppstå måste något eller
någon anpassa sig efter någon annans uppsatta regler och ramar. Detta kan exempelvis
handla om två enskilda individer eller grupper (ibid:7).
Den franske filosofen och idéhistorikern Michael Foucault, menar att makt skapas
genom nätverk av relationer, institutioner och diskurser i vilka olika subjekt skapas.
Olika positioner i nätverken förklarar varför vissa ser ut att “ha” mera makt än andra.
Individerna befinner sig alltid i en position där de både är utsatta för och själva utövar
makt (Oinas & Ahlbeck-Rehn, 2007:162). Connell (2003:97) tillägger att relationer
byggda på makt är den viktigaste maktaxel som genusordningen rör sig kring: den
allmänna underordningen av kvinnor, och den manliga dominansen. Det intressanta
med maktpositioner är att det kan återspeglas i bild. Bland bilder där det förekommer
män är det vanligt att mannen gestaltas ur ett perspektiv underifrån, vilket får honom att
se större ut och representerar en maktposition. Eftersom att kvinnans makt är
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underordnad, är det inte ovanligt att hon gestaltas i ett perspektiv ovanifrån vilket får
henne att se liten ut.

2.4 Reklam
Reklam har kommit att bli en betydande maktfaktor i det nutida svenska samhället.
Reklam är ett begrepp som syftar till att sälja produkter, men även identiteter, drömmar,
längtan och förhoppningar (Svaleryd, 2003:130). Ett exempel är Loréal som bland annat
tillverkar kosmetiska produkter, men säljer skönhet.
Reklamen speglar de attityder som redan finns i samhället (Ekman, 1998:96).
Reklam, bilder och andra medietexter påverkar ens värderingar och attityder, sättet att
se på sig själv och förmedlar oftast en traditionell syn på kön (Svaleryd, 2003:130).
Därför menar Hansson, Karlsson och Nordström (2006:95) att bilder är ett effektivt sätt
att utgå från när människor och deras känslor ska övertalas. Mycket av dagens reklam
syftar till att stärka den känslomässiga relationen mellan betraktare och varumärke, för
att man ska känna tillhörighet (Dahlqvist & Linde, 2002:47). Enligt Dahlqvist och
Linde (2002:24) har alla individer olika bakgrund, preferenser, behov och ambitioner
som styr beteendet och faktorer som styr individers reaktion på reklam beroende på kön,
ålder och social status. Sociologen Anthony Giddens menar att i det senmoderna
samhället, där traditioner och auktoriteter inte spelar samma strukturerade roll som i det
förmoderna samhället, är det viktigt för människor att se sig själva i relation till
omgivningen, att spegla sig, informera sig, välja till och välja bort, pröva och ompröva
allt som styr livet. Han menar att det finns ett grundläggande behov av det som han
kallar ontologisk trygghet. Enligt detta sättet att tänka blir inflytande från olika medier
viktigt för formande av identitet. Reklam hjälper till och stödjer vår identitet genom att
erbjuda sätt att spegla, informera och välja etc. (Giddens, 2003:9-18, 34-70).
Bergström (2009:33) konstaterar att reklamen har olika typer av budskap, och
syftar till att förstärka eller förändra attityder. Rationella (förnuftsmässiga) och
emotionella (känslomässiga) budskap förekommer ofta i tidningar och trycksaker.
Informativa budskap är rationellt formulerade och informerar om en lösning på ett
problem. Transformativa budskap är emotionella och syftar till att påvisa att produkten
ger en positiv och förhöjd känsloupplevelse. Det är mottagarens värderingar och
tolkningar som avgör hur man tar till sig reklamens budskap (ibid:33).
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2.4.1 Bild och färg
Eriksson och Göthlund (2004:13) förklarar att den visuella bilden kan genom
ansiktsuttryck, poser och kläder ses som visuell kommunikation, och är därmed
betydelsebärande. Bilder som objekt berör oss emotionellt för att senare få en mer
praktisk och rationell betydelse (ibid:49). Carlsson och Koppfeldt (2008:11) menar att i
konsumtionskulturen ska reklambilden representera våra och andra människors blickar.
Reklambildens estetik har utvecklats för att konsumenten genom att betrakta produkten
också ska trakta efter den, alltså känna ett begär vilket ska resultera i ett köp (ibid:11).
Färg är något som attraherar och och effektivt kan skapa och förstärka en
stämning (Bergström, 2009:228). Den blå färgen ger intryck av kyla och den röda
färgen ger intryck av värme (Bergström, 2009:226). Anja Hirdmans (2001:296)
avhandling Tilltalande bilder visade genom hennes forskning att männen förekom oftast
i svartvita bilder, eftersom det ger ett seriöst intryck av mannen, till skillnad från
kvinnorna som oftast visades genom varma och starka färger.
Färgvalet i reklamen skiftar genom att använda färg och svartvitt, vilket ger
konsekvenser för vår uppfattning och erinran. Användandet av fyrfärg har i
undersökningar visat sig fungera bäst erinransmässigt. Svartvita reklamannonser
däremot brukar erhålla bra attitydvärden eftersom man generellt läser in en högre
trovärdighet i budskapet i dessa reklamannonser (Dahlqvist & Linde, 2002:95).

2.5 Maskulinitet och femininitet som begrepp
Kvinnligt och manligt är det mest centrala sättet att kategorisera människor (Oinas &
Ahlbeck-Rehn, 2007:12). Connell (2008:15) skriver i hans bok Maskuliniteter att Freud
konstaterade att termerna maskulinitet och femininitet hör till de mest förvirrade
begreppen som uppträder inom vetenskapen, eftersom att termerna är svårdefinierade.
Begreppen vilar på relationer, och de har en mening i relation till varandra, som social
avgränsning och som kulturella motsatser (ibid:66). Föreställningarna om maskulint och
feminint får konsekvenser för hur man lever sitt liv.

“Varje gång vi tala om ”en kvinna” eller ”en man” hänvisar vi till ett jättelikt system av
tolkningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela
vår kulturs historia. Innebörderna av dessa ord är enormt mycket större än de biologiska
kategorierna hane och hona.”(Connell, 2003:89)
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Yvonne Hirdman (2001:58) menar att manligt och kvinnligt oftast setts som varandras
motpoler. Mannen har representerar kultur och förnuft medan kvinnan förknippats med
naturen och känslolivet. Även andra motsatspar som aktiv/passiv, själ/kropp och
offentlig/privat, uppfattas som manliga respektive kvinnliga.
Utifrån reklamens perspektiv är deras verktyg att definiera vad som anses manligt
och kvinnligt, och sedan idealisera framställningen. Med hjälp samhällets olika ideal
skapar reklamen behov efter produkter och påminner oss om strävan efter den ideala
kvinnan eller mannen. Bilderna har makten att påverka oss när det gäller hur vi borde
vara (Ekman, 1998:96).

2.5.1 Maskulinitet och femininitet i media
Debatten kring könsroller är ständigt aktuell, men ändå upplever vi att mycket lämnas
osagt i debatten. Ett exempel är reklam där det är här som skillnaderna mellan könen är
tydliga. Mäns ska tilltala män, medan kvinnor istället för att tilltala män ska visa sig
som attraktiva för den manliga blicken.
Tidningar riktad mot en manlig publik är oftast specialiserade och handlar om ett
gemensamt ämne. De signalerar ett tydligt budskap där betraktaren erbjuds att fördjupa
sitt intresse för ämnet (Ekman, 1998:57). I reklamen har mannen oftast framställts som
handlingskraftig och utåtriktad. Ett vanligt visuellt uttryck i reklam är att männen ska
“bestämma sig”, “göra slag i saken” eller “slå till” (Carlsson & Koppfeldt, 2008:137).
Enligt Dahlqvist och Linde (2002:109) framställs mannen i media som aktiv och stark,
och ofta med en machostämpel, men är precis som kvinnan mån om sitt utseende och
stil. Mannen förknippas med produkter som rakhyvlar, deodoranter, sport, sprit, tuffa
bilar och gestaltas ofta med framgång relaterat till sitt yrke (Nihlén & Nilsson,
2006:154). Anja Hirdman (2010:8) skriver i rapporten Vision and Intimacy: Gendered
Communication Online, att männen i media har ett allvarligt ansiktsuttryck för undvika
gester eller uttryck som signalerar fel budskap till betraktaren. Enligt reklamförbundet
upplevs reklammannen vara i övre medelålder med lång yrkeserfarenhet, och anses vara
en förebild för de yngre (Ekman, 1998:112). Vidare konstaterar Kekke Stadin (2010:71)
i boken Maktens män bär rött: historiska studier av manlighet, manligt framträdande
och kläder, att en vardagsklädd och uppklädd man, visar på en man med en vuxen stil
och uppfattas därefter som en förebild.
En studie av Rohlinger (2002) som studerade hur maskulinitet framställs i
reklambilder i magasin som vänder sig till män i åldrarna 18 till 49 år, visade att
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framställningen av den erotiske mannen var mest förekommande. Detta berodde på att
mannens sexualitet var okänd och kunde tillfredställa den homosexuella betraktaren.
Vidare menar Rohlinger att det faktum att mannen i magasin alltmer framställs som
erotisk har bidragit till att även den manliga kroppen numera objektifieras, likt den
kvinnliga kroppen. Enligt Sturken och Cartwright (2009:134) har den patriarkala
strukturen börjat förändras, dock inte generellt utan endast inom reklam där det anses
vara en trend. Modedesigners och fotografer har börjat använda olika homoerotiska
koder i reklambilderna, och menar att mannen fortfarande gestaltas maskulint, men även
som ett objekt utifrån hans passiva position. Enligt Ekman (1998:57) handlar tidningar
med en kvinnlig publik oftast om gemensamma ämnen: hår, hud och kroppsvård
eftersom kvinnans tillfredsställelse i media förutsätter skönhet. I den medierade
kvinnobilden framställs kvinnan som passiv, där hennes kropp betraktas som ett objekt
(Eriksson & Göthlund, 2004:106).

Utifrån tidigare forskning om reklam ur ett genusperspektiv har vi noterat att många tar
upp en motsättning som råder inom reklamforskning, och diskuterar hurvida reklam
återspeglar samhället eller har en bidragande roll i att påverka exempel könsrollerna i
samhället. De flesta reklamforskare anser att reklam snarare påverkar och detta
behandlar Kjell Nowak och Gunnar Andréns (1981) studie. Trots att deras undersökning
är föråldrad ser vi den ändå som intressant eftersom en av deras frågeställningar
handlade om reklam och hurvida samhällets normer gick att utläsa i reklamens innehåll.
Dem undersökte 2300 annonser, för att se om det fanns ett samband mellan förändringar
i samhället och förändringar i reklamens innehåll. Studien kunde fastställa att kvinnor
framställs som unga, sexiga, glada och ensamma som en dekorativ funktion, allt oftare
än män (Jarlbro, 2006:121). Detta bekräftar Fagerström och Nilsson (2008:50) som
menar att kvinnor är överrepresenterade i det offentliga rummet som utgörs av
reklambilder, eftersom att hon är tänkt att fungera som ett blickfång.
Lars Weiss undersökning om ungdomsattityder visade att yngre människor är mer
osäkra och därmed också mer lättrörliga i sina åsikter (Hansson, Karlsson & Nordström,
2006:149). Vidare menar Ekman (1998:96) att orsaken kan vara att ungdom är något
som alltid uppfattas som kvinnligt.
Carlsson och Koppfeldt (2008:137) skriver att eftersom kvinnan i reklamen ofta
tilltalas som någon som ska “göra om sig” eller förbättra sitt utseende förekommer
kvinnan därför ideligen i reklamer för bland annat smink (Nihlén & Nilsson, 2006:153).

15

Modleskis (1982:99-100) påvisar att närbildsformatet är ett karaktäristisk drag för tilltal
till kvinnor vilket oftast förekommer i reklam för kosmetika. Ekman (1996:86)
konstaterar att genom ”flickmakt” kan man sälja de flesta produkter.
Den äldre kvinnan, även kallad vardagskvinnan, förknippas med husmödrar och i
reklamsammanhang som rör hem och hushåll (Nihlén & Nilsson, 2006:153). Kvinnan
visualiseras ofta som lättklädd eller avklädd med en intensiv blick, oavsett vilken
produkt det är som hon marknadsför. Eriksson och Göthlund (2004:148) uttrycker den
konstnärliga traditionen där kvinnan representeras som nude, en nakenhet som
förutsätter en betraktare. Vidare bekräftar Stadin (2010:71) att kvinnor som visas
avklädda kan ses som undergivna med mindre makt, jämfört med en man som visas
uppklädd, då kläder inte bara uttrycker makt utan ger också makt. En man men en hög
samhällsordning markerar detta i sitt yttre som maktpolitiska sammanhang (ibid:71).
Kvinnor ler i större utsträckning och är yngre än sina manliga kollegor vilket
Ekman (1998:96) förklarar som att människor med makt behöver inte le. Vidare
konstaterar Kleberg (2006:8) att ansiktsuttryck handlar om makt, som i sin tur har
betydelse för hur man som publik förhåller sig till den feminisering som många
leendena är ett uttryck för.

2.6 Iscensatt kön – kroppsligt könsuttryck
Framförallt i reklam har kroppen fått en symbolisk betydelse. Sociologen Erwin
Goffman utvecklade under 1950-talet teorin att man skapar sitt jag i ett socialt samspel i
det ögonblick som man framträder. En stor del av framträdandena utgörs av ett
iscensättande av könstillhörighet som bestäms utifrån hur män och kvinnor förväntas
agera och integrera, vilket oftast representeras i bildkulturen (Eriksson & Göthlund,
2004:54).
Focault beskriver kroppen som ett objekt som kan vårdas, disciplineras och
kontrolleras. Liknande kritik har framförts av andra manliga vetenskapskritiker, dock
menar kvinnoforskarna att kvinnokroppen som objekt har en speciell status i och med
att kvinnans kropp betraktas. Dels är kroppen en bild, en representation laddad med
kulturella betydelser (Oinas & Ahlbeck-Rehn, 2007:23). Connells (2008:74) teori om
genus är ett sätt att organisera en social praktik som tvingar kroppar in i ledet genom en
social ideologi byggd på genusuppdelning utifrån olika tillvägagångssätt. Connell
påpekar att kvinnokroppar behandlas som ett objekt för social symbolism. Kvinnans
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kropp beundras, avbildas, smeks, stirras på - eller alternativt förlöjligas, attackeras och
dissekeras (Oinas & Ahlbeck-Rehn, 2007:11). Den kvinnliga kroppen ligger i fokus för
flera könsbundna definitioner och könsformade praktiker. En av dessa är sexualisering
av kvinnokroppen som bland annat representeras i mediebilder och reklam (ibid:152).
Vidare påpekar Oinas och Ahlbeck-Rehn (2007:162) att aktiva och dominerade män får
som sin motpol att kvinnor anpassar sig till männens lust, i vilken den nakna
kvinnokroppen står i centrum för bilder där manliga betraktare lockas. Män som
däremot avbildas nakna måste ”feminiseras”, vilket beror på de kulturella regler för
tittande, innebär att det som ska betraktas förvandlas till ett åtråvärt objekt (Eriksson &
Göthlund, 2004:72).
Att analysera reklamens innehåll utifrån dessa begrepp och teorier är ett sätt att
avkoda och dekonstruera de normativa tecken som eventuellt kommer att förekomma
under studien. Det är också en metod för att avkoda den iscensättning av genusroller
som existerar i ELLE och KINGs reklaminnehåll.

2.7 Teoretisk diskussion
Utifrån tidigare studier och dess resultat kan man konstatera att det finns relativt lite
forskning kring genus i reklam inom genren modemagasin. Då vi dessutom inte hittat
något vetenskaplig studie i Sverige som behandlar reklamen i ELLE och KING, har vi
valt att göra en kvantitativ undersökning för att bygga vidare på de mest relevanta samt
återkommande delarna i tidigare studier.
Genom att fokusera på de mest lämpliga genus teorierna för undersökningen, kan
vi få svar på hur kvinnor och män framställs i ELLE och KINGs reklamannonser ur ett
genusperspektiv. De utvalda teorierna är av vikt för att kunna besvara frågeställningen.
Varje teori är lämplig för undersökningen och vissa av teorierna ger en större
uppfattning om framställningen av kvinnan samt mannen, och en bredare grund för
analys av resultat. Utifrån de olika genusteorierna kan tecken påvisas, hur genusrollerna
framställs samt urskiljs, och det ger en diskussionsgrund för hur genus i reklam följer
samhällets normer.
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3 Syfte och frågeställning
Genom studiens kumulativa frågeställning vill vi så småningom jämföra vårt resultat
med tidigare forskning och teorier, för att uppfylla syftet om att uppfatta likheter och
skillnader.

3.1 Syfte
Med utgångspunkt i tidigare undersökningar ser vi att det finns brister i nyanserad
forskning kring reklam ur ett genusperspektiv med fokus mot livsstilsmagasin.
Huvudsyftet med denna studie är att studera genus framställs i ett urval av annonser i
modemagasinen ELLE och KING, genom en kvantitativ innehållsanalys. Syftet med att
studera ett magasin med kvinnor som målgrupp, och ett magasin som har män som
målgrupp är att belysa eventuella likheter samt skillnader i hur genus framställs.

3.2 Frågeställning
För att besvara studiens syfte är utgångspunkten att besvara följande frågeställning:


Hur framställs kvinnor och män i ELLE och KINGs reklamannonser, och vilka
likheter och skillnader finns i framställningen av könen?

4 Metod och forskningsetik
I detta avsnitt presenteras studiens metodval samt val av material, urval och
avgränsningar.

Genom

ett

relativt

stort

undersökningsmaterial

i

form

av

reklamannonser tillämpas vår studie genom en kvantitativ innehållsanalys för
reklambilder. Vidare redovisas hur metoden tillämpas i praktiken och slutligen en
redogörelse för studiens reliabilitet och validitet.

4.1 Kvantitativ innehållsanalys
Begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två element: innehållsanalys syftar på en
undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildlig framställning.
En kvantitativ metod utgår ifrån att undersökningen baseras på likvärdiga och
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jämförbara material med ett antal analysenheter som uttrycks och analyseras med
siffror. Kvantitativ innehållsanalys är ett användbart verktyg när man vill ha svar på
frågor om förekomsten av olika typer av variabler i ett material. Dels handlar metoden
om hur ofta eller hur frekvent olika variabler förekommer, och hur stort utrymme
kategorierna får (Esaisson et al. 2007:223).
Kvantitativa innehållsanalyser delar upp ett stort antal helhetstexter i enskilda
element, vilka sedan adderas enligt ett speciellt schema (Gripsrud, 2002:60). Ekström
och Larsson (2000:113) menar att den kvantitativa innehållsanalysen rymmer följande
fyra grundläggande begrepp:

Objektivitet innebär att analysen av ett innehåll är oberoende av den
forskare som utför den. Genom ett väldefinierat undersökningsobjekt
och analysschema ska en annan forskare kunna utföra analysen med
likgiltligt resultat (ibid:113).

Systematik

är

en

förutsättning

för

objektivitet.

Analysens

tillvägagångssätt ska vara tydligt definierat. Det relevanta innehållet
ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt och inte riskera att gå analysen
förbi. Materialets omfattning fixeras på förhand utifrån tydliga
urvalskriterier (ibid:113).

Kvantitet innebär att analysschemat samt variablerna ska kunna
beskrivas kvantitativt: de ska kunna bestämmas i termer som gör det
möjligt att fastställa statistiska samband (ibid:114).

Manifest innehåll innebär att analysen begränsas till det som tydligt
går att utläsa ur texten: det som är tillgängligt för varje iakttagare.
Variablerna tillsammans med en kodinstruktion om hur dessa ska
tillämpas utformas entydigt så att subjektiv tolkning av innehållet
minimeras. På samma sätt begränsas tolkning av implicita eller dolda
budskap (ibid:114).

Den kvantitativa metoden anses lämplig för studiens undersökning, då metoden mäter
olika

förhållanden,

attityder

och

eventuella
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mönster

som

förekommer

i

undersökningsmaterialet. Eftersom undersökningen utgår ifrån ett större material är den
kvantitativa metoden exemplarisk.
Genom innehållsanalysen kan vi jämföra specifika element, utifrån att analysera
kvinnan och mannen i reklamannonserna, för att uppfylla syftet om att uppfatta likheter
och skillnader. Undersökningsmaterialet analyseras utifrån ett kodschema (se bilaga 1)
med ett antal variabler grundade på den visuella reklambilden. Dessa variabler tillämpas
utifrån

reklamannonsens

reklamprodukt,

ålder

på

könet,

kön,

målgrupp,

distansförhållande, förhållningssätt till reklamprodukt, olika typer av positioner, blick,
färg samt reklamannonsens huvudsakliga budskap. Vår studie utgår från statistiska
siffror där vi anser att dessa undersökningar är viktiga att göra med jämna mellanrum,
eftersom att siffror kan visa på att något är sant eller falskt.

4.2 Kvantitativ innehållsanalys tillvägagångssätt i praktiken
Den kvantitativa innehållsanalysen kännetecknas av ett antal delmoment, som vår
undersökning utgår ifrån (Ekström & Larsson, 2000:118). Vid sidan av den praktiska
datainsamlingen och kodningen kan dessa sammanfattas i sex punkter:

1. Definiera forskningsproblemet
2. Definiera urvalet
3. Definiera variabler
4. Konstruera ett kodschema
5. Testa kodschemat
6. Databehandling och analys (ibid:119)

Precis som vid all annan empirisk forskning handlar datainsamlingen i samband med
den kvantitativa innehållsanalysen om att fylla en datamatris med information
(ibid:200). För att uppnå empirisk mättnad analyserades totalt 400 analysenheter.
Utifrån vår datainsamling definierade vi undersökningens analysenheter, genom att
bestämma vilka variabler som skall kodas hos de olika analysenheterna samt vilka olika
kategorier eller variabelvärden som dessa variabler ska innehålla (ibid:200). Utifrån
detta konstruerades ett kodschema och till undersökningens hjälp, användes en
kodinstruktion (se bilaga 1), där samtliga variabler med tillhörande variabelvärden finns
förtecknade med ett antal kodblanketter till vilket informationen från analysenheterna
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förs över (ibid:200). Detta koncentrerade vi oss väldigt mycket på för att metoden ska
anses vara oberoende oavsett vem som undersöker och inte tolkas subjektivt. Resultatet
från kodblanketterna matades in i ett datorprogram som hanterar statistik och
sifferuppgifter utifrån diagram och tabeller. En kvantitativ innehållsanalys brukar
omfatta ett så kallat reliabilitetstest (ibid:201), vilket har utförts och finns att läsa om
under avsnittet reliabilitet.

Vi har i avsikt att analysera innehållet i reklamannonserna och utifrån detta presentera
ett generaliserbart resultat. För att kunna göra detta krävs en större mängd data, vilket
varit en förutsättning för vår studie. Genom en kvantitativ innehållsanalys kan vi göra
ett större material tillgängligt för analys samt undersöka hur ofta någonting förekommer
i ett material. Genom att utgå från ett omfattande material, i vårt fall reklamannonser
kan vi troligtvis säga något om hur reklamannonserna i ELLE och KING framställer
kvinnor och män. Vidare syftar vår studie till att analysera existerande skillnader i
innehållet, i form av hur man framställer kvinnor respektive män. Även här anser vi att
den kvantitativa innehållsanalysen är fördelaktig, då den ger ökade möjligheter till
välgrundade jämförelser i materialet.

4.3 Material
Det ansågs viktigt att magasinen var inom samma genre med en likvärdig målgrupp,
eftersom detta påverkar reklamens visuella uttryck och hur avsändaren når ut med
reklambudskapet. Därför är studiens undersökningsmaterial, modemagasinen, valda
genom ett stratifierat urval. Det innebär att modemagasinen överensstämmer med
varandra: de båda är två svenska månadsmagasin, kategoriseras inom modegenren samt
att magasinen riktas åt en specifik målgrupp som motsvarar varandra i ålder.
Skiljaktigheten är att magasinen riktas åt olika kön och därför är urvalsramen uppdelad i
två kategorier: kvinnor i ELLE och män i KING. Det är här som vi hoppas på att
undersökningen ska observera likheter och skillnader i framställningen av kvinnan
respektive mannen i reklamannonserna, vilket återanknyter till studiens frågeställning ur
ett genusperspektiv.
Undersökningen kommer ske utifrån ett konstruerat kodschema, där man utifrån
reklamannonserna analyserar representationen av könen, hur man förhåller sig till
reklamprodukten samt reklamens helhetsintryck. Resultatet från analysen förs därefter
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in i ett datorprogram som räknar statistik i procentenhet och resultatet presenteras i ett
stapeldiagram.

4.4 Urval och avgränsning
Vi var medvetna om att ELLE och KINGs utbud var väldigt omfattande, därefter har
studiens undersökningsmaterial specifierats. För att resultatet och insamlingsmetoden
ska anses uppnå empirisk mättnad, vara kvantifierbar samt hanterbart för att kunna
jämföra materialet har denna studie fokuserat på totalt 400 reklamannonser. För att
komma så nära dagens verklighet som möjligt, har vi valt att endast fokusera på år 2014
hittills utgivna nummer för vardera tidning, för att förtydliga detta har nummer 1-4 i
ELLE samt KING valts ut.
Gällande antalet reklamannonser som analyserats för vardera magasin utfördes en
förundersökning av reklamannonser i de två modemagasinen. Resultatet av
förundersökningen visade att vardera magasin omfattade 50 analysenheter. Vi valde just
därför 50 analysenheter från varje magasin för att fördela undersökningsmaterialet jämt.
Totalt har vi gått igenom 8 nummer från 2014, vilket resulterade i ett totalurval på 400
reklamannonser. Vid urvalet av annonserna utgick vi från ett par bedömningskriterier.
Det skulle finnas minst en person i annonsen som var kvinna eller man. Då vår studie
syftar till att undersöka hur kvinnor respektive män framställs i modemagasinens
reklam, och inte hur kvinnor och män förhåller sig till varandra i reklamannonser, valde
vi att i vårt resultat exkludera de annonser som innehöll båda könen. Vi valde däremot
att inkludera reklamannonser där det figurerade flera personer av samma kön, och
fokuserade då på den person som ansågs mest framträdande. Urvalet av reklamannonser
har även inkluderat bilder på händer och en specifik kroppsdel, men endast när man
tydligt kunde tolka om det var en kvinnohand eller manshand. Reklamannonser med
minsta tvekan har exkluderats från vårt urval. Detta resulterade till sist i 356 annonser
vilket utgjorde vår totala datamängd.
Genom att undersöka antalet analysenheter i respektive magasin kunde vi undgå
ett medvetet urval och låta reklamannonserna gå efter dess naturliga nummerföljd. Detta
resulterar i ett objektivt resultat med en ökad reliabilitet.
Utifrån antalet analysenheter kan man med säkerhet dra slutsatser med stöd av det
material som analyserats, och undgår därefter ett mindre slumpmässigt resultat.
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Mode och modemagasin är en genre som anpassas efter årstiderna. Modet ses
utifrån tiden och till rummet där varje tidsperiod har sitt sätt att uttrycka sig visuellt
(Eriksson & Göthlund, 2004:135). Denna studie går efter de kalendariska årstiderna
vinter och vår, som faller under tidsperioden januari – april. Reklamannonsernas
visuella uttryck anpassas därefter färg och mode, vilket i sin tur innebär att olika årstider
kommer representera mer eller mindre hud, olika mycket kropp och nakenhet, samt ett
varierat färgspråk. Detta är vi fullständigt medvetna om, därför anser vi att
undersökningens material som omfattar månaderna januari, februari, mars och april
kommer ge en ärlig uppfattning av kvinnans och mannens framställning.

4.5 Kodschema och variabler
Syftet med kodschemat är att kunna undersöka likheter och skillnader i framställningen
av kvinnor och män i ELLE och KINGs reklamannonser. Utifrån kodschemat (se bilaga
1) hoppas vi på att utifrån specifika variabler och variabelvärden, med fokus på
reklamannonsernas bildmaterial, se ett mönster i hur mannen samt kvinnan
representeras ur ett genusperspektiv.
Analysenheterna är de reklamannonser som analyserats och variablerna i
kodschemat visar hur egenskaperna hos dessa objekt varierar mellan de olika
analysenheterna (Esaisson et al. 2007:48). Analysenheterna i datamatrisen representerar
det som denna studie syftar till att undersöka för att besvara frågeställningen.
Kodschemat avser att analysera reklamannonsernas utformning, för respektive kön i de
två olika magasinen. Utifrån detta har vi ställt upp olika variabler kopplade till
reklamannonsen.
En variabel beskriver hur en viss egenskap hos analysenheterna varierar mellan
analysenheterna (ibid:50). Vårt variabeltänkande har utgått utifrån Ekström och
Larssons (2000:124) sätt att se variablerna som ett verktyg där man försöker
karaktärisera innehållet i respektive reklamannons. Variablerna är totalt 18 stycken och
numrerade.
Ett grundläggande krav för den som kodar är att man måste förstå variablerna för
att det inte ska bli något missförstånd som påverkar resultatet. Det kan dock vara
svårare än man tror att konstruera frågorna på ett begripligt sätt. Variabelfrågorna är
därför utformade efter korta samt lättbegripliga ord, och begrepp i kodschemat. Genom
att analysera analysenheterna utifrån konkreta variabler som intresserar sig för:

23

reklamprodukt, ålder, förhållningssätt till produkten, distansförhållande till kameran,
kön, antal personer, positioner, blick, huvudsakligt budskap, klädkod, miljö, ansiktsoch helhetsintryck samt färgspråk, kan man genom undersökningsmaterialet och
teoridelen besvara studiens frågeställning.
När alla analysenheter är kodade sammanställs resultatet av insamlingsprocessen i
ett datorprogram som förhåller sig till statistik. Resultatet av analysen sammanställs i ett
stapeldiagram där varje variabelenhets resultat och analys presenteras för att
avslutningsvis dra en slutsats utifrån analysen och de teorier som studien utgått ifrån för
att besvara syftet.

4.6 Reliabilitet
Enligt Lantz (2011:38) är reliabilitet, i bemärkelsen graden av avsaknade slumpfel,
inget som kan mätas exakt, den kan bara estimeras. Reliabilitet avser studiens interna
egenskaper, genom att de variablerna i kodschemat mäter samma sak, samma fenomen,
attityd eller beteende (Eliasson, 2013:64).
“Reliabilitet handlar i grund och botten om ifall att undersökningen är pålitlig - att
den går att upprepa och då ge samma resultat. Ju mer vi kan lita på att resultatet går att
upprepa, desto högre reliabilitet har undersökningen. Ur vetenskaplig synpunkt är detta
viktigt för att andra ska kunna kontrollera det resultat som undersökningens slutsats bygger
på. Om det inte går att kontrollera detta kan alltså undersökningens vetenskapliga
trovärdighet ifrågasättas, liksom slutsatserna. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna
utförs och hur noggrant de bearbetas” (Eliasson 2013:15)

Innan kodningsarbetet påbörjas ska kodschemat samt kodblanketten testas av de
som ska koda undersökningsmaterialet (Ekström & Larsson, 2000:133). Syftet med
testet är att det ger en antydan om huruvida valda variabelvärden är ändamålsenliga
utifrån den variation som finns i materialet (ibid:135).

4.6.1 Inter- och intrasubjektivitet
Bergström och Boréus (2005:37) skriver att en empirisk syn går testning av reliabilitet
ut på att jämföra resultatet av undersökningar utförda på samma sätt av samma
fenomen. Om olika personer utför dem och kommer till samma resultat är
intersubjektiviteten god. Den vikt som läggs vid god intersubjektivitet varierar med en
vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Det empiriska idealet är att materialet ska kunna
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bearbetas med samma typ av analysverktyg av olika forskare där resultatet blir
detsamma. En annan aspekt av reliabiliteten är intrasubjektivitet. God intrasubjektivitet
innebär att samma person får samma resultat vid samma sorts analys av samma material
vid olika tidpunkter. Avsikten är att garantera att personen ifråga är konsekvent i sina
bedömningar (ibid:37). Detta är speciellt viktigt när någon typ av jämförelse görs.
Reklamannonsernas

kontext

kan

ha

stor

påverkan

för

tolkningen

av

reklamannonsens tolkning, då reklamens budskap kan påverka vår uppfattning.
Eftersom vi är fler än en person som kodar olika delar av undersökningsmaterialet har vi
utgått ifrån Bergström och Boréus (2005:52) metod genom att kontrollera om vi som
kodar

analysenheterna

har

gjort

likartade

bedömningar,

det

vill

säga

att

intersubjektiviteten är tillfredsställande. För att kontrollera om varandras resultat
överensstämmer, har vi båda kodat av ett likadant material för att sedan jämföra
resultatet, så att studien ska anses ha en hög reliabilitet.

4.6.2 Reliabilitetstest
Reliabilitetstestet utfördes genom att vi analyserade ett antal reklamannonser utifrån
kodschemat, dels för att se om variablerna var relevanta för undersökningen men också
för att se hur vi tolkade och uppfattade analysenheterna utifrån oss själva. Testet
resulterade i att ett antal variabler ansågs mer svåra att koda samt tolka än andra, och
behövde omdefinieras för att inte anses vara subjektiv i sin tolkning. Även
kodinstruktionen behövde utvecklas och förtydligas. Variabeln ålder har kodats utifrån
variabelvärdena yngre (18-34 år) och medelålder (35-50 år) fick omkonstrueras för att
inte bli för subjektiv. Vanligt förekommande bland reklamannonserna var att man
använde sig utav en känd modell, och därför var det enkelt att ange ålder på modellen,
dock uppstod det komplikationer när man inte visste vem modellen var. Därför har vi
tagit hänsyn till reklamproduktens visuella uttryck samt målgrupp för att kunna avgöra
åldern på modellen. Ett exempel på detta är anti-age produkter som oftast förhåller sig
till en målgrupp i medelåldern, trots att modellen ser ung och fräsch ut så är
reklamprodukten riktad åt en målgrupp i medelåldern för att kunna sälja produktens
identitet om att hålla sig ung. Variabelvärdet yngre har bedömts likadant, dock förhåller
sig det visuella uttrycket till denna målgrupp i en starkare färgskala till exempel mycket
rosa som anspelar på ungdomlighet.
Reliabilitetstestet resulterade i att vi uteslöt de variabler som inte ansågs relevanta
i förhållande till studiens frågeställning, exempelvis en variabelenhet som syftade till
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annonsens storlek, då man upptäckte att generellt förhåller sig alla reklamannonser i
ELLE och KING sig till en helsida alternativt ett heluppslag. För att vara säker på att
inga missförstånd eller misstag begåtts, utfördes efter en bestämd tid ett ytterligare test
för att granska undersökningens intrasubjektivitet, där samma material undersöktes som
i intersubjektivitets testet. Precis som vid andra typer av nivåskattningar är det svårt att
ange vad anses vara en tillfredsställande hög andel överensstämmande kodningar i ett
reliabilitetstest (Esaisson et al. 2007:50). I det här fallet förhöll vi oss strikt till de siffror
som anses vara generellt godtagbara vilket är mellan 75 och 80 procent (ibid:50).
Reliabilitetstestet visar på att studien har hög reliabilitet. Studien har ett tydligt
syfte där vi genom ett konstruerat kodschemat baserat på variabler utifrån
reklamannonserna som undersökningen avser att analysera. Genom att simplifiera
kodschemat med entydliga definitioner av variablerna anser vi att kodarens perception
inte kommer att påverkar slutresultatet.
Allt material som kodats och förts in i ett statistiskt datorprogram lästes av två
gånger för att vara säkra på att rätt siffra placerats under rätt variabel, och för att
konstantera att man inte har missat att föra in något. Det som skulle kunna anses
påverka reliabiliteten är att vi som undersöker är två tjejer och KING är ett
modemagasin där majoriteten av målgruppen är män. Dock eftersom vi är medvetna om
detta har vi under studiens gång förhållit oss till en så neutral position som möjligt för
att inte låta våra tolkningar spela roll och påverka slutresultatet.

4.7 Validitet
Validitet handlar om att undersökningen mäter det som den avser att mäta. Som synes är
validiteten beroende av vad undersökningen mäter, eftersom det viktiga är att
undersökningen verkligen mäter det som är avsikten att den ska mäta. Detta förutsätter
en hög reliabilitet - validiteten kan aldrig bli bättre än reliabiliteten (Eliasson, 2013:16).
Vi anser att studiens validitet är hög för att undersökningens utformning (kodschemat
och dess variabler) är anpassat och konstruerat efter det material som studien avser att
mäta. Detta visar att studien förhåller sig till syftet, och man kan besvara
frågeställningen utifrån undersökningens resultat och studiens teorier. Materialet som
studien avser att mäta håller sig inom samma genre, reklamannonser i modemagasin. En
annan hög validitetsfaktor är att vi anser att vårt undersökningsmaterial är tillräckligt
omfattande, då vi efter en analys på totalt 400 reklamannonser uppnådde empirisk
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mättnad. Undersökningsarbetet slutade där, eftersom man konstaterade att det inte
längre framkom något nytt resultat vid kodningen av de sista reklamannonserna.

4.8 Stapeldiagram
Stapeldiagram är en av de vanligaste formerna av grafisk sammanställning för data i
olika sammanhang. Stapeldiagram syftar till att visualisera en frekvensfördelning,
exempel i procentenheter som representerar studiens resultat (Backman, 2008:99).
Undersökningens resultat kommer sammanställas i ett diagram, så kallat grupperat
stapeldiagram, som redovisar data för två eller flera grupper för att man lätt ska kunna
göra en jämförelse mellan grupperna (ibid:99). Detta innebär att våra grupper utgörs av
kvinnor och män.

4.9 Metodkritik
Det finns både för- och nackdelar med den kvantitativa metoden. En av fördelarna är
dess effektivitet. Ekström och Larsson (2000:114) skriver att utan metodens
systematiska och formaliserade ansats är det normalt omöjligt att närma sig ett större
material. Vidare menar Bergstöm och Boréus (2005:85) att metoden ger en överblick
över ett större material och ger underlag för en jämförelse, samt undersöker
övergripande mönster och förändringar. Den kvantitativa innehållsanalysen kan ge en
generell information som inte andra metoder kan. Man brukar säga att den kvantitativa
vetenskapen är självkorrigerande, vilket Backman (2008:33) förklarar utifrån att ingen
fakta är statiska, absolut sanna eller oföränderlig, eftersom de förändras allt efter ny
kunskap.
Nackdelen med den kvantitativa metoden i jämförelse med den kvalitativa är att
man kan inte ändra så mycket av upplägget under studiens gång. När man väl utarbetat
sitt kodschema och använt det på en substantiell del av materialet kan man inte plötsligt
göra om eller ändra det. För mycket tid och resurser har då redan satsats (Bergström &
Boréus, 2005:84). Sohlberg och Sohlberg (2009:129) menar att det är möjligt att
kritisera sökandet efter statistiska samband i den kvantitativa metoden, för att det endast
ger en relativt ytlig bild av en situation och inte förklara varför ett samband föreligger,
det vill säga är det generella vi uttals oss om. Ändå är detta sökande med statistiska
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samband oerhört viktigt ur ett forskningsstrategiskt kontext för att man ska veta vilka
djupare mekanismer som senare kan undersökas (ibid:129).

5 Resultat och analys
I följande avsnitt redovisas undersökningens resultat av det empiriska materialet.
Resultatet presenteras i en text följt av ett stapeldiagram som visar procentenheter och
antalet analysenheter som undersökts, samt en informationstext om variabeln under
diagrammet. Därefter presenterats en analys av undersökningens resultat. De variabler
som visar på intressanta likheter och skillnader är de som kommer lyftas fram, för att
anknyta till studiens frågeställning. Redogörelserna för analysen återkopplar till de
teorier som tidigare redovisats.

5.1 Reklamprodukt
Figur 1 visar den mest förekommande reklamprodukten i magasinens reklamannonser.
Majoriteten av reklamannonserna i ELLE handlar om mode, 61 procent och övrigt, 39
procent. Bland reklamannonserna i KING var majoriteten riktad mot modereklam, 83
procent och övrigt, 17 procent.

Figur 1. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 200 annonser från ELLE och 200
annonser från KING. Variabelvärdet ”Mode” utgör kläder, skor samt accessoarer. Under variabelvärdet
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”Övrigt” ingår variabelvärdena: parfym, hårvård, styling, smink, nagelvård, hudvård, rak- och
hårborttagning, sport och fritid, teknik, fordon, hem och hushåll, produktlinje, intim och hygien samt
annan produkt.

5.1.1 Analys av reklamprodukt
Att modereklamen är dominerande i de båda magasinen är inte oväntat, eftersom ELLE
och KING är två magasin med en primär modeintresserad målgrupp. Resultatet ovan
visar att det förekommer en viss skillnad mellan vilken reklam som kvinnan respektive
mannen figurerar i. I ELLE förekommer ett betydligt mer varierat reklamutbud, än i
KING. Detta kan ses som ytlig underhållning, där reklamens budskap vill förmedla eller
forma oss efter reklamens visuella budskap. Anja Hirdman (2001:8) konstaterar att
tidningars innehåll, utformning och tilltal leder till att läsaren får en visuell föreställning
om vad det innebär att vara man eller kvinna. Eftersom kvinnans reklamutbud är större
än mannens, bekräftar Hirdman att veckotidningars främsta budskap är att kvinnor ska
köpa de reklamprodukter fyllda med budskap som skapar osäkerhet och njutning
(Kleberg, 2006:27). Ekman (1998:57) förtydliggör att tidningar med en kvinnlig
målgrupp handlar oftast om gemensamma ämnen, exempel hår, hud- och kroppsvård,
eftersom kvinnans tillfredsställelse i media förutsätter skönhet, vilket ELLEs reklam
antyder. Denna dikotomi av kategorisering skapar en tydlig stereotyp som ses ännu i
dagens reklam, då kvinnan fortfarande förväntas vara ett åtråvärt objekt.
Reklamutbudet i KING visar starkt på att magasin mot en manlig publik oftast
handlar om ett specifikt ämne där männen erbjuds att fördjupa sitt intresse (ibid:57).
Utifrån ett genusperspektiv visar magasinens reklamutbud tydligt vilka produkter män
och kvinnor förväntas att använda, och om vad som anses vara maskulint samt feminint.
Yvonne Hirdmans (2001) socialkonstruktion visar samhällets värderingar samt
förställningar för manligt och kvinnligt, där vardera kön har kategoriserats för att
anpassas till den tänkta målgruppens behov. Genom ett varierat reklamutbud, som
läsaren kan relatera sig med, skapar magasinen en homosocialitet genom känslor och
identifiering mellan magasinet och betraktaren, ur detta förstärker man den idealiska
bilden av maskulinitet och femininitet (Stadin, 2010:126).
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5.2 Kön
Figur 2 visar det mest förekommande könet i magasinens reklamannonser. Av totalt 200
reklamannonser i ELLE förekom endast en kvinna i totalt 181 annonser, 90,5 procent,
och annat, 9,5 procent. Bland samtliga 200 reklamannonser i KING förekom endast en
man i 175 stycken, 87,5 procent, och annat, 12,5 procent.

Figur 2. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 200 reklamannonser från ELLE och
200 reklamannonser från KING. Variabelvärdet ”Annat” innebär könet man i ELLE, kvinna i KING samt
förekomsten av både män och kvinnor i reklamannonserna.

5.2.1 Analys kön
Av totalt 200 reklamannonser i ELLE samt 200 reklamannonser i KING visade
resultatet fler annonser där endast kvinnor syntes, än reklamannonser med endast män.
Totalt förekom kvinnan i 181 reklamannonser i ELLE och mannen i 175 stycken, i
KING. Detta resultat grundar sig på Fagerström och Nilssons (2008:50) påstående om
att kvinnor är överrepresenterade i media eftersom de fungerar som ett blickfång.
Kategorin för annat visar att förekomsten för blandade kön är vanligare i KING än
ELLE. Resultatet tolkar vi som ett bekräftande på det heterosociala samspelet där
kvinnan ses som en symbolisk ”vara” inom reklamen (Hirdman, 2001:20). Mannen
uppfyller sin maskulinitet genom en gemenskap till kvinnan genom andra män, där
homosocialiteten mellan män anses som bas för en maskulin överordning (ibid:21).
För att ge en definierad bild av mannens och kvinnans framställning, och för att se
likheter och skillnader, kommer den procentuella indelningen i följande diagram vara
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beräknad på de 181 reklamannonserna i ELLE (endast en kvinna) samt 175 annonserna
i KING (endast en man). Av totalt 356 reklamannonser, 100 procent, utgörs kvinnan i
51 procent, och mannen i 49 procent.

5.3 Ålder
Figur 3 visar genom diagrammet en markant skillnad i ålder mellan kvinnor och män i
magasinens reklamannonser. Majoriteten av reklamannonserna i ELLE representeras av
yngre kvinnliga modeller, 70 procent och modeller i medelåldern förekommer mindre
ofta, 30 procent. I förhållande till KING kan man se en tydlig skillnad. KINGs resultat
är betydligt mer jämlikt, där ungefär hälften av männen i reklamannonserna tillhör de
yngre, 53 procent och medelålders män förekom i 47 procent.

Figur 3. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser från ELLE och
175 annonser från KING. Variabelvärdet ”Yngre” avser åldern 18-34 år och ”Medelålder” utgör åldern
35-50 år.

5.3.1 Analys ålder
Resultatet visade en tydlig åldersskillnad mellan kvinnor och män i reklamannonserna. I
ELLE framhävs den unga kvinnan som en förebild, i 70 procent av reklamen, och i
KING figurerar medelålders mannen oftare än medelålders kvinnan. Resultatet kan
återkopplas till Lars Weiss undersökning om attityder som visade att yngre människor
är mer lättrörliga i sina åsikter (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006:149). Lars Weiss
undersökning kan appliceras på vårt resultat där majoriteten av kvinnor och män var
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yngre, utifrån att det anses vara lättpåverkade och därför blir det lättare att sälja
reklamprodukter till den gruppen människor.
Det faktum att betydligt fler yngre kvinnor representerades i reklamannonserna
kan tolkas som att kvinnan är till för att behaga. Enligt Karin Ekman (1998:6) är
reklamens verktyg att definiera vad som är manligt och kvinnligt och sedan idealisera
framställningen. Därför faller studiens resultat sig naturligt att kvinnorna är yngre än
män, eftersom ungdom är något som alltid uppfattas kvinnligt (ibid:96). Resultatet kan
ses till Ekmans (1996:86) definition av flickmakt och kvinnomakt, med flickmakt kan
man lyckas sälja de flesta reklamprodukter.

5.4 Huvudsakligt budskap
I figur 4 kan man se att samtliga reklamannonser för kvinnor syftar till stor del att
uppmana, 43 procent och informera, 35 procent. Säljande reklamannonser var mindre
förekommande bland kvinnor, 22 procent. Majoriteten av männens reklamannonser
fokuserade på att uppmana, 53 procent. En tydlig skillnad mot kvinnors annonser kan
tolkas genom diagrammet, då man kan avläsa att betydligt fler av de reklamannonser
med endast män riktas mot att sälja, 32 procent och endast 15 procent till att informera
mannen om produkten.

Figur 4. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser innehållande
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Med ”Sälja” syftar man till reklamannonser
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med produktens pris, ”Uppmana” innebär en logotyp istället för ett pris, och ”Informera” är de
reklamannonser där det finns en längre informationstext med i annonsen.

Bild 1 är exempel på ett huvudsakligt budskap som syftar till att informera, det vill säga att att det finns
en längre informationstext med i reklamannonsen. Eucerin i ELLE, april 2014. Bild 2 är exempel på en
reklamannons med huvudsakligt budskap att uppmana. Hugo Boss i KING, april 2014.

5.4.1 Analys huvudsakligt budskap
Genom att undersöka hur magasinen genom reklamannonserna tilltalar den primära
målgruppen utifrån metoder om att uppmana, informera eller upplysa, kan man se hur
magasinen utifrån reklamannonserna kommunicerar till betraktaren.
Den största skillnaden visade sig vara bland de informerande reklamannonserna
där kvinnor utgör en högre procentenhet än männen. Resultatet tyder på att kvinnor
behöver en större del av ontologisk trygghet för att övertalas till ett köp, i jämförelse
med män (Giddens,2003:9). Bergströms (2009:33) redogörelse av den informerande
texten anses som ett rationellt tilltal med problemlösande egenskaper, vilket kan
förklara varför kvinnor oftare än män, förekom bland informerande reklamannonser.
Vidare förklarar Hirdman (2001:254) att en informerande annons skapar ett intimt
förhållande till konsumenten genom att illustrera en upplevelse med text där bildens
funktion är att fylla den med associationer. Man kan se ett samband till det homosociala
samspelet mellan kvinnor där man tydligt ser att ”storasyster” rollen för den kvinnliga
läsaren finns kvar än idag (ibid:295).
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De manliga reklamannonsernas huvudbudskap syftade mer på att sälja, än de
kvinnliga annonserna. Resultatet bekräftar Larsson och Koppfeldts (2008:137)
resonemang om att män vill visa en konstruktion av makt där mannen bestämmer över
sig själv och låter sig inte påverkas av en längre text. Resultatet kan vidare appliceras på
deras resonemang, om att maskulinitet handlar om att bestämma sig, göra slag i saken
eller slå till vilket återspeglas i resultatet. Hirdmans (2001:273) avhandling visade att
männens homosocialitet inte kräver något av läsaren, och varken råd om förändring
eller förbättring behövs utan man ansågs som ett självklart val. Detta kan vara en
anledning till det låga resultatet för informerande reklamannonser i KING.

5.5 Förhållningssätt till produkten
Figur 5 presenterar frågan om modellens förhållningssätt till produkten. I diagrammet
visas

radikala skillnader mellan

kvinnan

och

mannens

förhållningssätt

till

reklamprodukten. Majoriteten av kvinnor visar ett aktivt förhållningssätt, 77 procent
såväl mannen, 89 procent. En intressant skillnad är att kvinnan i ELLE är mer passiv, 22
procent än mannen i KING, 8 procent. I de fall där inget förhållningssätt förekommer
visar ingen större skillnad mellan kvinnor, 1 procent och män, 3 procent.

Figur 5. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser innehållande
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Variabelvärdet ”Aktiv” utgör om
reklamprodukten används av modellen, ”Passiv” innebär att produkten finns med i reklamen men
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används inte aktivt i reklamannonsen, och ”Förhåller sig inte till produkten” är när produkten inte visas
i reklamannonsen.

Bild 3 är ett exempel på passivt förhållningsätt i reklamannonserna, det vill säga att att produkten finns
med i reklamen men används inte aktivt i reklamannonsen. Pepsodent i KING, april 2014. Bild 4 visar ett
exempel när personen inte förhåller sig till produkten. Lernberger & Stafsing i ELLE, april 2014.

5.5.1 Analys förhållningssätt till produkten
Enligt Carlsson och Koppfeldt (2008:11) använder företag sig av reklam för att få
konsumenten att fatta ett köpbeslut. Vidare menar författarna att för att konsumenten
ska känna ett köpbegär måste reklamens estetik utvecklas. För att höja
reklamproduktens värde används reklamen som en varumärkesbyggande identitet för
företaget.
Det vanligaste förhållningssättet bland majoriteten av kvinnor och män var ett
aktivt förhållningssätt. Detta resultat återknyter till figur 1 där majoriteten av
reklamprodukterna var relaterat till mode (kläder, skor, accessoarer), vilket är produkter
som innebär ett aktivt användande. Vi tolkar det aktiva förhållningssättet som
varumärkets försök att sälja deras image i vilket betraktaren kan ta till sig för att
förstärka sin identitet. Detta bekräftar Svaleryds (2003:130) resonemang om att
reklamen syftar till att sälja produkter, men även identiteter, drömmar, längtan och
förhoppningar stämmer. Man menar att en del reklam ger tillträde till produkter och
livsstilar som ligger utanför individens ekonomiska förutsättningar. Svaleryds påstående
om reklam återkopplar till Giddens identitetsbegrepp som handlar om tillhörighet och
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omgivningen påverkar vår uppfattning om oss själva och hur vi definierar oss själva till
vår omgivning. Individens personlighet kopplas därför samman med den offentliga
sfären (Giddens, 2003:43). Man menar att den livsstil man väljer blir avgörande för hur
vi väljer kläder, yrke samt vår sexuella identitet. Genom ett aktivt användande av
produkten i reklamannonsen skapar det en möjlighet för betraktaren att ”drömma” sig
bort från vardagen och detta är enligt Rosengren och Sjödin (2011:85) en viktig aspekt
specifikt gällande lyxvarumärken, vilket många av reklamprodukterna i både ELLE och
KING innehåller.
Att fler kvinnor än män, visade på passivt förhållningssätt till produkten,
förknippar vi utifrån den generaliserade kvinnobilden där kvinnan framställs som ett
passivt objekt är för att betraktas (Ekman, 1998:57).
I de enstaka fall där varken kvinnan eller mannen förhöll sig till produkten, visar
att mannen oftare än kvinnan figurerade i dessa reklamannonser. Detta resonerar vi
utifrån Ekmans (ibid:57) påstående om den manliga publiken som förhåller sig till ett
specifikt ämne. Intresset för ämnet är så fördjupat att mannens kunskap är tillräcklig för
att förstå reklamainnehållet.

5.6 Distansförhållande till kameran
Figur 6 visar hur kvinnan respektive mannen förhåller sig till kameran i
reklamannonserna. Av de totalt 181 reklamannonserna för kvinnor är medeldistans mest
förekommande, 44 procent följt av reklamannonser i närbild, 28 procent. Kvinnan
förekommer allt mindre i långdistans, 13 procent men visar på en radikal skillnad vid
extrem närbild, 10 procent till skillnad mot mannen i extrem närbild, 1 procent. I de
reklamannonser där könen visar en specifik kroppsdel utgör ingen skillnad, 5 procent.
Såväl majoriteten av män framställs i medeldistans, 55 procent eller precis som
kvinnan, i närbild, 29 procent.
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Figur 6. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser med endast
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Variabelvärdet ”Långdistans” menas när
hela kroppen samt stor mängd av bakgrundsmiljön syns, ”Medeldistans” utgörs när personen och miljön
syns lika mycket i reklamannonsen, ”Närbild” innebär att endast huvud och skuldror syns, med ”extrem
närbild” menar vi när man endast kan se exempel ansiktet och dess detaljer.

Bild 5 visar ett exempel på ett vanligt distansförhållande i reklamannonserna, medeldistans. Filippa K ,
KING april, 2014. Bild 6 är ett exempel på ett distansförhållande som utgör extrem närbild. Dermalex,
ELLE april, 2014.

5.6.1 Analys distansförhållande till kameran
Med tanke på att majoriteten av magasinens reklamannonser är relaterat till mode var
det inte helt oväntat att majoriteten av reklamannonser var i medeldistans, då magasinen
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utifrån modereklamen vill låta betraktaren inspireras av varumärkets image. Resultatet
visade att det vanligaste distansförhållandet till kameran i reklamannonserna var
medeldistans följt av närbild. Detta resultatet stämmer in på Beckers (2000:140) studie,
som konstaterade att dessa distansförhållanden är mest frekventa inom pressfotografi,
eftersom det engagerar betraktaren genom den avbildade modellen, samtidigt som det
ger utrymme för sammanhang och miljö.
Den största procentuella skillnaden mellan kvinnor och män föll under distansen
för extrem närbild. En viktig anmärkning kring resultatet är att det kan ha påverkats av
att kvinnor hade ett större reklamutbud (figur 1) med produkter relaterat till bland annat
skönhetsprodukter (smink, parfym, hudvård etc.). Men generellt stödjer resultatet
Modleskis (1982:99-100) konstaterade om att närbildsformatet är karaktäristiskt
gällande kvinnligt tilltal och att det tillämpas än idag. Vi tolkar det precis som Anja
Hirdman, att den extrema närbildens distans ger ett intimt och personligt tilltal, och
uppfattas som mer känslomässigt.
Även om det handlar om en liten procentenhet, fem procent, är det en anmärkningsvärd
skillnad att både kvinnor och män porträtterades utifrån en specifik kroppsdel. Detta kan
uppfattas som att männen numera börjar objektifieras allt mer, om man ser till
Rohlingers (2002) studie som undersökte tidningsannonser och bekräftade att den
erotiske mannen, med en okänd sexualitet framställdes likt med kvinnan, för att nå ut
till en homosexuell målgrupp. Detta är en förklaring som vi anser skulle kunna vara en
bakomliggande orsak kring det jämlika resultatet mellan könen.

5.7 Kroppsposition
I figur 7 kan man avläsa vilka förekommande kroppspositioner kvinnor och män i
reklamannonserna figurerar i. Resultatet visar tydligt att männen aldrig förekommer i en
liggande position, men däremot kvinnan, 8 procent. Genom diagrammet kan man avläsa
att kvinnor förekommer i en sittande position, 19 procent, relativt ofta som mannen i
reklamen, 20 procent. Männen i reklamannonserna är mer i rörelse, 12 procent, än
kvinnan, 9 procent.
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Figur 7. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser med endast
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Variabelvärdet ”Övrigt” utgör en lutandes
position samt ej kodbar position.

5.7.1 Analys kroppsposition
Undersökningens resultat visade att den mest förekommande kroppspositionen som
både kvinnor och män figurerade i var en stående position. Dock utgjorde männen några
procent mer under detta variabelvärde. Utifrån figur 1 (som visade att modeprodukter
var mest förekommande i reklamannonserna) tolkas resultatet att en stående position
representerar och visualiserar modeprodukterna man gör reklam för, på bästa möjliga
sätt samtidigt som det indikerar till en maktposition.
Om man ser till könsstereotyperna, är det kanske inte förvånande att endast
kvinnor förekom i en liggande position. Genom Laura Mulveys (Fagerström & Nilsson,
2008:69) teori om the male gaze, tolkar vi kvinnans liggande position utifrån ett
iscensättande av manliga blickar. Reklamannonserna med en liggande kvinna kan ur ett
manligt betraktande ses som ett sexobjekt, och hennes kropp som en bidragande
säljfaktor för reklamprodukten. Detta kan ses som att manliga diskurser har företräde
framför kvinnliga diskurser i reklam och att hon genom denna position kan associeras
till en underordning.
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5.8 Klädkod
Figur 8 visar genom diagrammet hur könen i reklamannonserna från ELLE och KING,

visualiseras utifrån deras kläder. Majoriteten av män framställs som klädda, 61 procent
samt uppklädd, 34 procent. Såväl majoriteten av kvinnor är oftast klädda, 40 procent
eller uppklädda, 24 procent. En intressant skillnad mellan kvinnor och män, är att
kvinnan förekommer betydligt mer som lättklädd, 15 procent än mannen som lättklädd,
3 procent. Diagrammet visar även att kvinnan dominerar över mannen när det gäller att
visas i underkläder, 3 procent, eller vara avklädd 4 procent.

Figur 8. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser med endast
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Variabelvärdet ”Klädd” innebär
vardagskläder, exempel jeans och t-shirt, ”Uppklädd” anses man vara när man bär kostym, festklänning
eller annan festlig klädsel, ”Lättklädd” avser när man är mindre påklädd och mycket hud visas samt ”Ej
kodbart” som använts när man inte kunnat avkoda personens kläder.
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Bild 7 visar ett exempel på en avklädd kvinna. Lancome i ELLE, april 2014. Bild 8 är ett exempel på en
lättklädd kvinna, där mycket hud visas. Giorgio Armani i ELLE, april 2014.

5.8.1 Analys klädkod
Det förekom vissa skillnader när det gäller hur kvinnan och mannen presenteras i
reklamannonserna utifrån klädval. Majoriteten av de 175 reklamannonser där endast
män figurerade i visar mannen främst som klädd, alternativt uppklädd. Av de totalt 181
reklamannonser med kvinnor visades också som klädd eller uppklädd, men i mindre
procentenhet. Detta kan bero på att kvinnan förekom i betydligt fler variabelvärden
(lättklädd, underklädd och avklädd), än mannen. Att kvinnan i ELLE representerar mer
naket än mannen i KING kan uppfattas som att kvinnan förväntas vara sensuell jämfört
med mannen som uppfattas mer seriös och allvarlig i sin klädsel. Resultatet följer
tydligt den konstnärliga traditionen Eriksson och Göthlund (2004:148) talar om i vilken
kvinnan representeras som nude, en nakenhet som förutsätter en betraktare. Att kvinnor
representeras mer avklädda kan även återkopplas till Kekke Stadins (2010:71)
resonemang om att kläder talar om för omgivningen vem man är och hur man ska
uppfattas. Kvinnan kan därför ses som undergiven med underordnad makt till skillnad
från mannen som ständigt visas klädd eller uppklädd i reklamannonserna. Eriksson och
Göthlunds, och Stadins påstående, kan återkopplas till Mulveys teori om male gaze som
visar hur kvinnan har socialiserats in genom att betraktas utifrån manliga blickar.
Att majoriteten av män var vardagsklädda eller bar kostym och skjorta visar på en
man med en välklädd vuxen stil vilket kan tolkas som en förebild för betraktaren, detta
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återspeglar de genusstereotyper som finns i samhället men även som uppmärksammats i
reklamannonserna (ibid:71).

5.9 Maktposition
Figur 9 redogör för könets maktposition i reklamannonsen. Det märks en markant

likvärdighet mellan könen, gällande den dominerande positionen. I ELLE visas
majoriteten av kvinnorna i en dominerande position, 66 procent såväl som den
dominerande mannen i KING, 79 procent. En aspekt som diagrammet utgör är att
kvinnan i ELLE är allt oftare i en undergiven position, 29 procent än den undergivna
mannen i KING, 9 procent.

Figur 9. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser innehållande
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Variabelvärdet ”Dominerande position”
visar på makt exempel genom en reklambild ur ett grodperspektiv, ”Undergiven position” utgör
reklamannonser där man blivit fotograferad i ett fågelperspektiv samt ”Övrigt” utgör en position som ej
är kodbar eller visar på en otydlig position.
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Bild 9 visar en vanligt förekommande maktposition, en dominerande man. Oscar Jacobson i KING, april
2014. Bild 10 är ett exempel på en undergiven maktposition. Story Jewellery i ELLE, april 2014.

5.9.1 Analys maktposition
Att män sällan porträtteras i ett perspektiv underifrån är inget nytt fenomen. Männen
porträtteras oftast i ett grodperspektiv vilket får honom att se större ut, detta
representerar makt. En anmärkningsvärd skillnad är att majoriteten av kvinnor
förekommer även i en dominerande position. Detta tolkar vi utifrån Hirdmans (2001:19)
teori att när målgruppen är kvinnor definieras den kvinnliga homosocialiteten som
”kvinnor talar till kvinnor”, där magasinet bygger på ”vi” och skapar ett intimt tilltal till
läsaren, stämmer delvis överens med vårt resultat.
Trots att 66 procent visade på en dominerande kvinna finns fortfarande en stor del
av den undergivna kvinnan kvar. Kvinnor förekommer oftare ur ett perspektiv
underifrån, vilket får henne att se liten ut och tyder på underordning. Enligt Sturken och
Cartwright (2009:134) har modedesigners och fotografer börjat prova på olika roller
genom att använda homoerotiska koder inom reklambilder för män. Vidare menar
Sturken och Cartwright att koden om makt och blick håller på att förändras, dock inte
inom de patriarkala strukturerna utan endast inom reklamen då det anses vara en trend.
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5.10 Blick
Figur 10 visar genom diagrammet könens blick i reklamannonserna. Majoriteten av
kvinnor fokuserar på betraktaren, 55 procent till skillnad mot män, 40 procent. En
intressant skillnad är att männen dominerar när inget fokus syns, 36 procent i relation
till kvinnorna, 27 procent. Ingen större skillnad visar i övriga variabelvärden.

Figur 10. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser med endast
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Variabelvärdet ”Fokus på något annat”
innebär att blicken är riktad på något annat i reklamannonsen än på betraktaren, ”Syns inget fokus” är
när blicken är dold, exempelvis om man bär solglasögon eller blundar, och ”Övrigt” är de
reklamannonser där blicken varit fokuserad på reklamprodukten alternativt ej varit kodbar.
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Bild 11 är exempel på en blick där man fokuserar på något annat i reklamannonsen. Longines i KING,
april 2014. Bild 12 visar ett exempel där ingen blick utgörs. Mavala i ELLE, april 2014.

5.10.1 Analys blick
Hur kvinnor och män i reklamannonserna förhåller sig till teorin ”the gaze”, blicken,
visade ett anmärkningsvärt resultat gällande fokus på betraktaren och syns inget fokus
(blundar, blicken är dold, solglasögon etc.). Resultatet är intressant med tanke på
kvinnans syfte i reklamen är att framställas som passiv och vacker för att fånga
betraktaren (Ekman, 1998:96), och som ett åtråvärt objekt att titta på. Enligt Eriksson
och Göthlund (2004:66) är ett vanligt förekommande sätt att representera kvinnan när
hon blundar, blicken riktad nedåt eller bortvänd, för att kvinnan på så vis blir mer
tillgänglig som ett njutbart blickfång (ibid:68).
Resultatet visade att mer än hälften av kvinnorna i reklamannonsen hade fokus på
betraktaren, och mindre än hälften av männen fokuserade på betraktaren. Man kan
utifrån resultatet konstatera att de går emot Eriksson och Göthlunds resonemang ovan,
samt att Laura Mulveys teori om the male gaze teorin inte verkar stämma in på detta
resultatet, eftersom mannen oftare än kvinnan gestaltas när det inte syns något fokus.
Att procentenheten var hög i reklamannonserna med fokus på betraktaren kan
tydas som att man genom reklamens direkta tilltal, skapar en relation mellan budskapet
och betraktaren, och att ögonkontakten skapar en viss attraktion. Detta resonemang kan
förklaras till Svaleryd (2003:130) som menar på att reklamen säljer inte bara produkter
utan även identiteter, drömmar, längtan och förhoppningar.

5.11 Ansiktsuttryck
I figur 11 kan man genom diagrammet tolka könens ansiktsuttryck. En tydlig skillnad
utmärks gällande kvinnor som framställs med öppen mun, majoriteten är 33 procent,
men männen utgör endast 13 procent under detta variabelvärde. Männen upplevs som
mer känslosamma, 6 procent än kvinnorna, 3 procent. Diagrammet visar också en
skillnad på att kvinnor ler med öppen mun i större utsträckning än männen i
reklamannonserna. Istället förekommer männen oftare med stängd mun, 29 procent än
kvinnor med stängd mun, 8 procent. I resterande variabelvärden utmärks inte någon
större intressant skillnad mellan könens ansiktsuttryck.
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Figur 11. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser med endast
kvinnor i ELLE och 175 annonser endast innehållande män i KING. Variabelvärdet. ”Allvarligt” har
dömts med då man kan koda om personen varit sur, arg utifrån exempel en rynkad panna, samt ”Övrigt”
som innebär att majoriteten ler/ler ej eller ansiktsuttryck ej varit kodbart då endast en specifik kroppsdel
förekommit.

Bild 13 är ett exempel på ett ansiktsuttryck med en öppen mun. Michael Kors i ELLE, april 2014. Bild 14
visar ett exempel på ett allvarligt ansiktsuttryck. Vagabond i KING, april 2014.
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5.11.1 Analys ansiktsuttryck
Kvinnors ansiktsuttryck i ELLE och männens ansiktsuttryck i KING visade ett
intressant resultat, där skillnaderna mellan könens ansiktsuttryck varierar betydligt. Man
möts oftare av kvinnor än män, som ler i reklamannonserna, vilket visar på att kvinnor
förknippas med känslolivet och är till för att behaga och skapa attraktion, som tidigare
konstaterats i teori avsnittet. Vi tolkar det som att ett glatt ansiktsuttryck skapar en
positiv inställning hos betraktarens uppfattning om reklamprodukten. Enligt Kleberg
(2006:8) skapar ett glatt ansiktsuttryck förtroende det budskap som ska föras fram.
Vidare menar Kleberg att ansiktsuttrycket handlar om makt över utbudet, som i sin tur
har betydelse för hur man som betraktare förhåller sig till den feminisering som leenden
är ett uttryck för (ibid:8). Ekmans (1998:96) påstående om att kvinnor ler i större
utsträckning än män, för att man med makt behöver inte le, stämmer väl överens med
vårt resultat.
Att undersökningens resultat visade att majoriteten av män förekom med stängd
mun eller ett allvarligt ansiktsuttryck kan antydas som att de vill visa sig som starka och
självsäkra vilket symboliserar en högre maktposition, än kvinnans. Resultatet kan
appliceras på Anja Hirdmans (2010:8) resonemang om att män undviker gester eller
uttryck som skulle kunna signalera sexualitet, tillgänglighet eller någon form av intimt
förhållande till betraktaren.

5.12 Miljö
Figur 12 visar genom diagrammet en markant skillnad mellan i vilken miljö könen
figurerar i. Majoriteten av män förekommer utomhus, 43 procent, till skillnad mot
kvinnan utomhus, 29 procent. En intressant aspekt som avläses ur diagrammet är att
gentemot mannen befinner sig kvinnan till stor del i sitt hem och hushåll, 8 procent eller
inomhus, 18 procent och mannen förekommer mycket sällan i dessa miljöer.

47

Figur 12. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser med endast
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Variabelvärdet ”Övrigt” avser övriga
miljöer: arbetsmiljö och fritid. Dessa variabelvärden visade inte på någon större skillnad och har därför
slagits ihop.

5.12.1 Analys miljö
Resultatet av i vilken miljö kvinnor och män i reklamannonserna figuerar i visade att
majoriteten befann sig i en “studio” miljö, det vill säga att bakgrunden är konstruerad
och gestaltar en onaturlig miljö. Detta leder oss in på Goffmans teori om iscensättning
där man intar olika roller som uppfattas som hans eller hennes ”jag” av betraktaren.
Utifrån ”jaget” sänder man ut budskap och uttryck av de iscensatta rollerna, och sociala
situationer uppstår, exempel vad som karaktäriserar maskulinitet respektive femininitet. Det
är dessa roller som definierar oss i förhållande till andra samt vilken iscensättning vi intar.

Den konstruerade iscensättningen visar på Giddens teori om att reklamen handlar mer
än att bara sälja utan även om att skapa identiteter, drömmar och har ett stort inflytande
för hur man formar sin identitet.
En anmärkningsvärd skillnad var att fler kvinnor än män figurerade i en
inomhusmiljö. Ekman (1998:57) menar att budskapen om hur man bör spendera sin
lediga tid skiljer sig om man är man eller kvinna. Genom Ekmans resonemang och
undersökningens resultat, kan man se ett samband mellan könens förekomst i miljö och
magasinens reklamutbud (figur 1), som visade ett betydligt mer varierat reklamutbud
hos kvinnorna i ELLE. Resultatet tolkas att som kvinnan ska följa reklamen och har
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därför inte tid att befinna sig utomhus, utan hon ska satsa allt på sitt utseende. Resultatet
visar på Anja Hirdmans teori om att kvinnor genom media bygger upp sin självbild
utifrån en manlig norm och ser sig själva som ett objekt, och helst inte bör ha någon
annan hobby än sitt utseende (Ekman, 1998:57), vilket reklamannonserna bekräftar.
Detta anknyter till Mulveys teori om att man socialiseras som kvinna genom att
betraktas genom ”male gaze”.

5.13 Färgspråk
Figur 13 visar genom diagrammet reklamannonsernas färgspråk. I reklamannonser där
kvinnan förekommer är majoriteten av annonser i varma nyanser, 53 procent, jämfört
med mannen där majoriteten av reklamannonserna upplevs som kalla, 49 procent.
Svartvita reklamannonser förekommer både bland kvinnor, 14 procent, och män 27
procent.

Figur 13. Resultatet visar en procentuell indelning baserat på totalt 181 reklamannonser innehållande
kvinnor i ELLE och 175 annonser innehållande män i KING. Variabelvärdet ”Kalla nyanser” innebär
färger som går åt det blå hållet och ”Varma nyanser” är istället färger som går mot det röda hållet.
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Bild 15 visar ett exempel på en reklamannons med varm färgnyans. Decelor i ELLE, april 2014. Bild 16
är ett exempel på en kall reklamannons. Sand i KING, april 2014.

5.13.1 Analys färgspråk
Färger har en stor betydelse och olika färger förknippas med olika känslor och attityder
hos människor. Anja Hirdmans (2001:296) avhandling visade på att männen förekom
oftast i svartvita bilder vilket upplevs ge ett seriöst intryck till skillnad från kvinnor som
oftast förekommer i starka och varma färger, vilket stämmer väl in på undersökningens
resultat. Mannen framställs i högre grad än kvinnan i kalla nyanser eller svartvita
reklamannonser. Detta resultat grundar sig i Dahlqvist och Lindes (2002:95) påstående
om att svartvita reklamannonser erhåller bra attitydvärde och man läser in en högre
trovärdighet. Det kan tolkas som att mannen utifrån sin seriositet och trovärdighet i
bilderna har en högre maktposition än kvinnan.
Att kvinnan presenteras i varma nyanser visar på Dahlqvist och Linde (2002:95)
resonemang om att användandet av fyrfärg fungerar bäst erinransmässigt. Enligt
Yvonne Hirdman förknippas kvinnan med naturen och känslolivet (Carlsson &
Koppfeldt, 2008:135), vilket återspeglar sig i kvinnornas reklam genom de varma
nyanserna som upplevs betydligt mer känslosamma än männens.
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6 Slutsats och diskussion
Studiens resultat och analys visade på likheter och skillnader i framställningen av
könen i reklamen. Nedan sammanfattas slutsatsen samt en reflektion och diskussion
presenteras. Därefter följer ett avsnitt om förslag på vidare forskning.

I denna studie har vi utgått ifrån tidigare forskning relaterat till ämnet samt litteratur
kring genus och medier. Vi har försökt klarlägga hur magasin utifrån deras
reklamannonser representerar femininitet och maskulinitet i vår samtid. Studien har
syftat till att undersöka framställningen av könen samt vilka likheter och skillnader som
finns mellan könen utifrån ett genusperspektiv. Studien har utifrån ett konstruerat
kodschema innehållande 18 variabler kopplade till reklamannonsen, analyserat totalt
400 reklamannonser. Analysenheterna har utgått ifrån ELLE och KINGs senaste
upplagor 2014, vilket innebär nummer 1-4 i vardera magasin. Efter att allt material
kodats utifrån kodschemat, har resultatet sammanställts i 13 systematiska stapeldiagram,
där förekomsten av kvinnor utgörs i 181 reklamannonser respektive män som återfanns
i totalt 175 stycken, för att tyda vilka sammanhang de figurerar i. Vardera magasin vill
ses som något betraktaren kan identifiera sig med, och utövar därför detta på olika sätt
genom stereotyper. Undersökningens resultat påvisar ett utsnitt ur en pågående
verklighet, som bidrar till kunskap om genusinnehållet i reklamannonserna. Vi vill
förtydliga att vår studie inte gäller kvinnan och mannens framställning överlag, utan att
slutresultatet representerar ELLE och KING, och likartade modemagasin eftersom den
genre generellt förhåller sig till motsvarande reklaminnehåll.

6.1 Hur framställs kvinnor och män i ELLE och KINGs
reklamannonser, och vilka likheter och skillnader finns i
framställningen av könen?
Feminina ELLE
ELLE magasin visar reklamannonser med ett brett utbud av kategorier, med den
anledning

att

kvinnor

förknippas

med

intressen

i

relation

till

det

yttre.

Reklamannonserna pryds primärt av idealet genom den unga kvinnan som representerar
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skönhet, och förhåller sig passivt till produkten i fråga. Med förhållningssättet
medeldistans och närbilder, som främst gestaltar den kvinnliga kroppen, är reklamens
huvudsakliga budskap att informera betraktaren, det vill säga ett tilltal som förknippas
med ”storasyster”-rollen Anja Hirdman (2001) talar om, och vinner därav betraktarens
förtroende. Kvinnan poserar främst klädd, men även ofta i underkläder där blicken
fokuserar på betraktaren och reklamen gestaltas i varma färger där ett leende speglas på
modellernas läppar.

Maskulina KING
Till skillnad mot ELLE visar KING ett snävt utbud av produktkategorier i
reklamannonserna, och därav figurerar mannen oftast i moderelaterad reklam.
Reklamannonserna pryds av dominerande män i medelåldern, vilket antyder på respekt
och en maktposition. Genom ett aktivt förhållningssätt till reklamprodukten avseglar
produkten maskulinitet genom att visualisera mannen som klädd eller helst uppklädd.
Trots att mannen till mestadels inte fokuserar på betraktaren, uppmuntrar han till
konsumtion genom reklamannonser med ett huvudsakligt budskap som uppmanar
betraktaren. Mannen gestaltas med ett seriöst och allvarligt ansiktsuttryck i kalla
färgnyanser.

Framställningen av kvinnor och män som observerades i ELLE och KINGs
reklamannonser befinner sig inte långt ifrån tidigare forskning och teorier. Den
homosociala ordningen styrs fortfarande utifrån kontexten, om inte så anses det
heterosexuella samspelet fast konstruerat genom männens blickar. Detta resulterar i att
kvinnan än idag objektifieras för att anses vara ett åtråvärt objekt för betraktaren. Vår
studie i samband med Anja Hirdmans (2001:276) åskådliggör ett likvärdigt mönster, där
mannen i KING förekommer i homosociala band, med fokus på kamp och handlande
och därav en tydlig traditionell genusordning. Kvinnorna i ELLE visar även ett starkt
homosocialt band bland kvinnorna, och förhåller sig därför inte lika stark till den
traditionella genusordningen. Vi kan än idag se att reklamen fortfarande är
könsstereotyp, såtillvida att kvinnorna ska vara unga och till för att behaga medan
männen ska ses som oberoende. Magasinen har genom sin modereklam ambitionen att
spegla attityder och tillgodose betraktarens behov, men äger också makten att skapa
dem. Ekman (1998:42) förklarar att det som vi alla har gemensamt är att vi är
påverkbara och det blir vi hela tiden bland annat genom reklamen. Vidare menar Ekman
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att med hjälp av olika ideal vill reklamen skapa behov efter produkter och att man ska
bli påmind om att ens otillräcklighet eller strävan efter den ideala kvinnan eller mannen
(ibid:92).
Ett anmärkningsvärt observerande, angående könens blickar visade ett avvikande
resultat gentemot de traditionella genusstereotyperna. Resultatet är intressant med tanke
på Ekmans (1998:96) resonemang om att kvinnans syfte i reklamen är att framställas
som passiv och vacker för att fånga betraktaren. Erikssons och Göthlunds (2004:66)
konstaterande om att kvinnan ofta gestaltas när hon blundar eller har blicken bortvänd,
för att på så vis bli mer tillgänglig som ett njutbart blickfång överensstämmer inte med
vårt resultat.
Rådande könens distansförhållande till kameran visade resultatet under
variabelvärdet ”Endast en specifik kroppsdel” på en likvärdig procentenhet. Både
kvinnan och mannen i reklamannonserna i vardera magasin förekom som objektifierade
utifrån olika kroppsdelar. Kvinnan förekom allt oftare i närbild, vilket inte ansågs helt
oväntat eftersom ELLEs utbud av reklamannonser var relaterat till skönhet, vilket
innebär att ansiktet oftast är i fokus för att betraktas. Vanligtvis i den traditionella
genusordningen var kvinnan inomhus och ordnade i hemmet. Den kvinnan som ELLE
representerar är fortfarande till stor del inomhus, men fokuserar numera på sig själv och
det visuella. Med hjälp av olika ideal vill reklamen skapa behov efter produkter och att
man ska bli påmind om att ens otillräcklighet eller strävan efter den ideala kvinnan eller
mannen (Ekman, 1998:92).
Utan att göra något mer ingående undersökning kan man konstatera att genus får
sitt uttryck genom framställningen av kvinnor och män i reklamannonserna. Kvinnor
förväntas vara ett blickfång och männen agera. Dagens reklam i ELLE och KING
grundas på många fler budskap än att sälja modeprodukter. Inte minst handlar det om
identitet, drömmar och samhörighet (Eriksson & Göthlund, 2004:58). Detta leder in på
Goffman, men även Giddens teori, om att reklamen säljer identiteter med hjälp av
genus, genom den målgrupp man tilltalar. Så länge det finns en målgrupp, kommer det
alltid finnas genus. Goffmans (1998:218) teori om iscensättning innebär att mannen
eller kvinnan intar en roll vid ett framträdande och rollen uppfattas som hans eller
hennes ”jag” av betraktaren. Utifrån ”jaget” sänder de ut budskap och uttryck av de
iscensatta rollerna, och sociala situationer uppstår exempel vad som karaktäriserar
maskulinitet respektive femininitet. Det är dessa roller som definierar oss i förhållande
till andra samt vilken iscensättning vi intar.
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Med tanke på hur reklam ser ut idag är det inte förvånadsvärt att genusstereotyper
än idag styr reklamutformningen, då det fortfarande säljer. Oturligt nog verka dessa
stereotyper infestera in i vårt undermedvetna när vi ser det var dag och vi börja ha svårt
att se skillnader över hur den verkliga kvinnan eller mannen bör framställas. Man kan
tycka att det är medias skyldighet att bidra till en ökad jämställdhet, men det är vi som
måste visa medierna att vårt synsätt på könen har förändrats och att vi strävar efter en
jämställdhet mellan kvinnan och mannen.

6.2 Reflektion och diskussion
Med utgångspunkt ur denna studie kan man se att det hänt en del ur ett genusperspektiv,
men det är mycket kvar för att könen ska anses jämställda. Av totalt 13 diagram förhöll
sig 11 stycken till de traditionella genusteorierna som studien utgått från, de resterande
två: distansförhållande och blick, visade ett förändrat förhållningssätt. Utifrån resultatet
kan man konstatera att den genre ELLE och KING förhåller sig till, påverkar reklamens
visuella utformning. Både kvinnor och män utmärkte sig specifikt i följande variabler
och variabelvärden: uppmanande reklambudskap, ett aktivt förhållningssätt till
reklamprodukten, medeldistans i bild, en ståendes kroppsposition och befann sig oftast i
en studiomiljö. En bakomliggande orsak till dessa dominerande resultat för respektive
kön, ligger inom paradigmet för modefotografering. Sturken och Cartwrights (2009)
resonemang om att den patriarkala strukturen har börjat förändras, dock inte generellt
utan inom reklamen, då det anses vara en trend, återspeglas i resultatet. Ser man till
kvinnan i ELLE tolkar man det som att en förändring sakta men säkert tagit fart, där
kvinnan intagit en allt mer dominerande position, och mannen börjat objektifieras
utifrån en passiv position. För att visa upp modet och lyfta varumärkets identitet utgår
reklamannonserna utifrån dessa syntagm för att kategoriseras inom modegenren. Enligt
Lindgren (2009:93) erbjuder genren ett ramverk och en medvetenhet inom den, och är
följaktligen av vikt för alla analyser.
Att analysera reklamannonser i två motsvarande modemagasin för kvinnor och
män, har medfört ett resultat som utgått ifrån att mäta lika variabler inom samma
ämnesområde, men för olika målgrupp för att tolka vilka genusstereotyper som
förekommer i de två magasinen. ELLE och KING är två svenska månadsmagasin, med
tusentals läsare. Därför anser vi att framställningen av kvinnor och män i reklam är ett
ämne värt att uppmärksamma, eftersom reklamen har en funktion som påverkar oss.

54

Resultatet tydliggör att mycket utav dagens ideal är hämtat från reklam och
media, där man strävar efter det perfekta för att blir accepterad, samtidigt som våra
värderingar och attityder påverkas. Reklamen formar köpbeteende och genom den
visuella framställningen skapas bilder om hur kvinnan och mannen ska vara (Rosengren
& Sjödin, 2011:25). Anthony Giddens (2003:57) menar att det globaliserade samhället
är ett faktum av att ramvillkoren för vår identitet förändras i takt med att den
traditionella synsättet på makt minskar. Vidare menar Giddens att idag måste vi ständigt
forma och omforma våra identiteter på ett aktivt sätt. Detta bekräftar studiens resultat,
och därför kan vi konstatera att vi lever i en värld fylld av budskap om hur vi ska se ut
och vara. Givetvis har reklamens kontext en påverkan för hur man uppfattar reklamens
budskap, men genom att medvetet undersöka och analysera reklamannonser och försöka
förstå dess innehåll, är enligt oss en viktig del för att förändra samhällets
genusstereotyper.

6.3 Förslag på vidare forskning
Under studiens gång har intressanta idéer på fortsatt forskning uppstått. Anledningen till
varför vi inte uppmärksammat dessa är på grund av tidsbrist. Därför uppmärksamma vi
dessa som förslag på vidare forskning. Genom att kombinera studien med en kvalitativ
metod, alternativt en semiotisk analys, skulle komplettera vårt kvantitativa resultat och
tillföra ett specificerat och nyanserat resultat kring genusframställningen i
reklamannonserna.
Innan vår studie påbörjades utgick vår primära forskningsplan ifrån att undersöka

genusframställningen i västerländsk reklam i förhållande till österländsk reklam. Men på
grund av tidsbrist och oerfarenhet inom forskningsområdet uteslöt vi den idén. Därför anser vi
det som ett intressant förslag att utöver genus, studera den etniska representation i svensk
reklam. Alternativt att jämföra svensk reklam mot exempel reklam i Hongkong, som enligt IRM
är världens reklamtätaste land, för att se likheter och skillnader mellan kulturerna ur ett
genusperspektiv.
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Bilagor
Bilaga 1. Kodschema
KODBLANKETT
V1

V2

V3

V4

1

2

3

4

V5 V6

5

6

V7

V8

7

8

V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18

9

10

11

Kodbok
V1. Magasin
1. KING
2. ELLE
Kodinstruktion: Magasinet definieras.

V2. Månad och år
1. Januari 2014
2. Februari 2014
3. Mars 2014
4. April 2014
Kodinstruktion: Magasinets månad och år definieras.

V3. Reklamprodukt
1. Mode
2. Parfym
3. Hårvård
4. Styling
5. Smink
6. Nagelvård
7. Hudvård
8. Rak- och hårtborttagning
9. Sport och fritid
10. Teknik
11. Fordon
12. Hem och hushåll
13. Produktlinje
14. Intim och hygien
15. Annan produkt

I

12

13

14

15

16

17

18

Kodinstruktion: Endast en kategori får väljas. Variabeln syftar till att kodaren genom
den visuella utformningen ska kategorisera reklamens produktkategori. Genom att
kategorisera detta kan man identifiera reklamens tänkta målgrupp och se om den är
densamma som magasinets.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
1. Mode (kläder/skor/glasögon/accessoarer etc.)
3. Hårvård (schampo/balsam)
4. Styling (hårspray/hårolja/vax etc.)
5. Smink (foundation/ögonsmink/läppsmink etc.)
6. Nagelvård (nagellack/nagellacksborttagning etc.)
7. Hudvård (rengöringsprodukt/ansiktsprodukt/hudkräm etc.)
9. Sport och fritid (hälsoprodukt/träningskläder/träningsverktyg etc.)
12 Hem och hushåll (köksprodukt/heminredning etc.)
13. Produktlinje (flera olika produkter i reklamannonsen)
14. Intim och hygien (tandkräm/duschtvål/bindor etc.)

V4. Ålder
1. Yngre
2. Medelålder
Kodinstruktion: Reklamannonser där flera modeller förekommer väljs det variabelvärde
som mest anses stämma in på majoritetens ålder. Ett exempel på medelålder är anti-age
produkter som oftast förhåller sig till en målgrupp i medelåldern, trots att modellen ser
ung och fräsch ut så är reklamprodukten riktad åt en målgrupp i medelåldern för att
kunna sälja produktens identitet om att hålla sig ung. Variabelvärdet yngre har bedömts
likadant, dock förhåller det visuella uttrycket till denna målgrupp i en starkare färgskala
till exempel mycket rosa som anspelar på ungdomlighet.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
1. Yngre (18-34 år)
2. Medelålder (35-50 år)

V5. Produktens målgrupp
1. Kvinnor
2. Män
3. Både kvinna och man
Kodinstruktion: Variabeln undersöker hur stor del av reklamannonserna i magasinet
som är riktat åt män, kvinnor, eller både kvinnor och män. Variabeln syftar till att
kodaren i tidigare variabel tagit ställning till vilket magasin det gäller, för att senare
kunna tolka reklamens huvudsakliga budskap utifrån magasinets primära målgrupp.
Produktens målgrupp avgörs genom: vilken typ av reklamprodukt det handlar om, dess
visuella uttryck, modellen som representerar reklamen och eventuell befintlig
information i reklamannonsen.

II

V6. Förhållningssätt till produkten
1. Aktiv
2. Passiv
3. Förhåller sig inte till produkten
Kodinstruktion: Variabeln syftar till att kunna se ett sammanhang mellan
reklamprodukten och reklamens huvudsakliga budskap.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
1. Aktiv (produkten används av modellen/modellerna etc.)
2. Passiv (produkten finns med i reklamen men används inte av modellen/modellerna)
3. Förhåller sig inte till produkten (produkten finns inte/syns inte i reklamen)

V7. Distansförhållande till kameran
1. Långdistans
2. Medeldistans
3. Närbild
4. Extrem närbild
5. En specifik kroppsdel
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
1. Långdistans (modellen visar hela kroppen samt stor mängd av bakgrundsmiljön)
2. Medeldistans (lika stor del av modellen och miljön syns)
3. Närbild (endast huvud och skuldror är i fokus)
4. Extrem närbild (endast ansiktet och dess detaljer är i fokus)

V8. Antal personer
1. En
2. Flera
Kodinstruktion: Variabelvärdet ”Flera” syftar till de reklamannonser där fler än en
modell figurerar i reklamannonsen, samt de fall där endast en specifik kroppsdel
förekommer räknas in under variabelvärdet.

V9. Kön
1. Kvinna
2. Man
3. Både kvinna och man
Kodinstruktion: Variabelvärdet syftar till att avkoda könet i reklamannonsen. Beroende
på vad det är för typ av reklam och reklamens kön kan slutresultatet leda till hur
respektive kön representeras och vilken produkt/produkter som förknippas med
kvinnligt/manligt i magasinens reklamannonser.

III

V10. Utmärkande kön
1. Kvinna
2. Man
3. Båda könen
Kodinstruktion: Variabeln syftar till att tyda vilket kön som anses mest utmärkande i
reklamannonsen. I de reklamannonser där flera kön figurerar sker bedömning utifrån det
kön som mest drar till sig betraktarens intresse. Exempel på detta kan vara att en person
tar upp mer plats än den andra i reklamannonsen.

V11. Maktposition
1. Dominerande kvinna
2. Undergiven kvinna
3. Dominerande man
4. Undergiven man
5. Neutral
6. Ej kodbart
Kodinstruktion: Variabeln syftar till att analysera personens position i reklamannonsen
för att se hur mannen respektive kvinnan i tidningen förhåller sig till olika
maktpositioner. För att avgöra om positionen är dominerande eller undergiven ska
kodaren analysera kroppsliga uttryck (blick, kroppshållning, ansiktsuttryck, bildens
perspektiv etc.). Reklambilder tagna underifrån, grodperspektiv, tolkas som en
dominerande maktposition. Reklambilder tagna ovanifrån, fågelperspektiv, tolkas som
en undergiven position.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
5. Neutral (när positionen i gruppen ses som jämlik och reklambilden är tagen i
ögonhöjd)
6. Ej kodbart (när positionen är otydlig eller endast en specifik kroppsdel syns)

V12. Kroppsposition
1. Liggandes
2. Sittandes
3. Ståendes
4. Rörelse
5. Lutandes
6. Ej kodbart
Kodinstruktion: Variabeln syftar till att tolka hur man valt att framställa
modellen/modellerna. I de fall där en grupp figurerar i reklamannonserna väljs det
variabelvärde som anses stämma överens med majoritetens kroppsposition.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
6. Ej kodbart (det går inte att tyda kroppspositionen, exempel de reklamannonser där
endast en specifik kroppsdel utgörs)

IV

V13. Blick
1. Fokus på betraktaren
2. Fokus på produkten
3. Fokus på något annat
4. Syns inget fokus
5. Ej kodbart
Kodinstruktion: Variabeln syftar till att kunna se ett sammanhang i reklamens
framställning, mellan variablerna; blick, kön och kroppsposition.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
4. Syns inget fokus (dold blick/solglasögon/blundar etc.)
5. Ej kodbart (distansförhållandet “En specifik kroppsdel” hindrar en från att se blicken)

V14. Huvudsakligt budskap
1. Sälja
2. Uppmana
3. Informera
Kodinstruktion: Varibeln ”Huvudsakligt budskap” syftar främst till det budskap som
reklamen förmedlar till betraktaren. Reklamen kan ha flera budskap därför ska kodaren
med hjälp av text och bild avgöra dess huvudsakliga budskap.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
1. Sälja (pris för produkten finns med i reklamannonsen)
2. Uppmana (endast varumärkets logotyp finns med i reklamannonsen)
3. Informera (det finns en längre informationstext i reklamannonsen)

V15. Klädkod
1. Klädd
2. Uppklädd
3. Lättklädd
4. Underkläder
5. Avklädd
6. Ej kodbart
Kodinstruktion: I de fall där det förekommer en grupp i reklamannonsen väljs det
variabelvärde som stämmer överens med majoritetens klädkod.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
1. Klädd (vardagskläder etc.)
2. Uppklädd (kostym/festklänning/högtidsklädsel etc.)
3. Lättklädd (mindre påklädd/mycket hud visas)
6. Ej kodbart (när endast en specifik kroppsdel syns etc.)

V

V16. Miljö
1. Arbetsmiljö
2. Hem och hushåll
3. Utomhus
4. Inomhus
5. Fritid
6. Studio
7. Annan miljö
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
3. Utomhus (stranden/staden/naturen etc.)
4. Inomhus (gäller ej arbetsmiljö/hem och hushåll)
5. Fritid (fritidsaktivitet/skönhetssalonger etc.)
6. Studio (fotostudio/enfärgad bakgrund, onaturlig miljö etc.)

V17. Ansiktsuttryck
1. Allvarligt
2. Ler med öppen mun
3. Ler med stängd mun
4. Öppen mun
5. Stängd mun
6. Majoriteten ler
7. Majoriteten ler ej
8. Ej kodbart
Kodinstruktion: Variabeln syftar till att analysera modellens/modellernas ansiktsuttryck
för att i nästa steg kunna definiera reklamannonsens känslostämning. I de fall där det
figurerar en grupp i reklamannonserna väljs det alternativ som mest stämmer överens
med majoritetens.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
1. Allvarligt (arg/sur/rynkad panna etc.)
8. Ej kodbart (reklamannonsen utgör inget ansikte)

V18. Reklamens helhetsintryck
1. Dramatisk
2. Fridfullhet
3. Sorg
4. Glädje
5. Självsäkerhet
6. Kärleksfull
7. Uppmuntrande
8. Seriös
9. Förförisk
10. Fundersam

VI

Kodinstruktion: Variabeln ”Reklamens helhetsintryck” syftar på den känslostämning
som reklamannonsen förmedlar till betraktaren. Bedömningen sker utifrån reklamens
visuella uttryck.

V19. Färgspråk
1. Kalla nyanser
2. Varma nyanser
3. Svartvit
Kodinstruktion: Beroende på olika färgers nyanser kan de uppfattas som kalla eller
varma. Genom att sätta reklamannonsens färger i relation till varandra och studera
hudtonen definieras reklamens färgspråk.
Begreppsförklaring för följande variabelvärde:
1. Kalla nyanser (färger som går åt det blåa hållet)
2. Varma nyanser (färger som går åt det röda hållet)

VII

