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Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur reklamannonser riktade till män respektive 
kvinnor är utformade idag och om det har skett någon märkbar förändring av utformandet 
av dessa under 2010-talet. För att kunna ta reda på detta analyserar jag fyra annonser 
riktade till män (två från 2011, två från 2019) och fyra annonser riktade till kvinnor (två 
från 2011, två från 2019), hämtade ur Café respektive Elle. Analysmetoden jag har använt 
mig av är en anpassad version av Björkvalls (2003 & 2009) kvalitativa multimodala 
analysmodell. Resultatet visar bland annat att det finns många likheter mellan reklam 
riktad till män respektive kvinnor, framförallt kompositionsmässigt. De största 
skillnaderna ligger i diskurserna och att annonser riktade till kvinnor generellt innehåller 
fler krävande talarroller än vad de manliga gör. I reklam riktad till män fokuseras det på 
det språkliga och produkten avbildas i samtliga annonser. I reklam riktad till kvinnor 
fokuseras det på det visuella och människor avbildas i samtliga annonser. Materiella 
språk- och bildprocesser dominerar i båda fallen. Vidare visar resultatet på att 
utformningen hos annonser riktade till män respektive kvinnor inte har förändrats 
nämnvärt under 2010-talet. De ändringar som existerar ligger främst i val av diskurser, 
och där handlar det om att de har moderniserats i takt med samhället. Hos reklam riktad 
till män har miljövänlighet blivit en dominerande diskurs, vilket stämmer bra in med hur 
samhället blivit mer miljömedvetet genom åren. Hos reklam riktad till kvinnor är den 
främsta förändringen att diskursen gått från en stereotypisk diskurs om lyx och flärd till en 
mindre stereotypisk diskurs om show och dans. 
 
 

Nyckelord: multimodal analys, reklam, reklamannonser, modelläsare, män, kvinnor  
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1. Inledning 

I dagens samhälle är reklam något som vi alla stöter på dagligen. Till exempel när vi ser på 

TV, lyssnar på radio, är ute på internet, bläddrar i tidningar eller bara är ute och går på 

stan. Reklam finns nästan överallt och det går inte att värja sig ifrån. Reklam är en så pass 

integrerad del av vårt samhälle och vår vardag att vi knappt reflekterar över hur 

reklamerna är utformade. De flesta människor är nog medvetna om att reklamer skiljer sig 

åt beroende på vilken målgrupp den är riktad till. Bland annat är reklam riktad till män 

utformad på ett sätt och reklam riktad till kvinnor på ett annat. Syftet med alla dessa 

reklamer är givetvis att övertyga oss konsumenter om att välja just det företagets produkt 

eller tjänst, men hur går företagen till väga för att göra just detta? Exakt hur utformas 

reklam riktad till män respektive kvinnor? Och har det skett någon förändring av 

utformningen under de senaste tio åren? 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur reklamannonser riktade till män respektive 

kvinnor är utformade idag och om det har skett någon märkbar förändring av utformandet 

av dessa under 2010-talet. För att ta reda på detta analyserar jag utformningen av två 

reklamannonser vardera från upplagor av Elle respektive Café från 2011 och två annonser 

vardera från upplagor från 2019. Sedan jämför jag mina resultat med tidigare forskning. 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 1. Hur framträder kompositionen samt den textuella, ideationella och 

 interpersonella betydelsen i annonserna? 

 2. Vilka modelläsare går att urskilja i de olika annonserna?  

 3. Vilka likheter och skillnader finns det i utformningen mellan annonser riktade till 

 män respektive kvinnor? 

4. Har det skett någon märkbar förändring i utformningen av annonserna under 

perioden 2011 - 2019?  
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning i det aktuella ämnet. Därefter presenteras 

de två magasin som är aktuella för arbetet. Kapitlet avslutas med en presentation av den 

analysmodell som ligger till grund för det här arbetet. 

2.1 Forskningsbakgrund 

En senmodern definition av reklam är att det är säljfrämjande information med en tydlig 

avsändare på en betald plats på någon medieplattform (Korpus, 2008:14) Annonser kan 

vara både kommersiella och icke-kommersiella. Vidare är reklam på flera sätt parasitisk i 

sin natur. Reklam förekommer ofta i en tidning eller i ett magasin, där den parasiterar på 

det redaktionella innehållet. 

Enligt Björkvall (2003:11) fungerar reklam som en spegel i vårt senmoderna samhälle. Den 

speglar vår kultur och det samhälle vi lever i. Samtidigt är den med och återskapar ett 

kommersialiserat samhälle och en konsumtionskultur. Konsumtionskulturen är både 

orsaken och resultatet av reklamen och dess utformning (Björkvall, 2003:11). 

I det senmoderna samhällets konsumtionskultur tvingas vi att välja livsstilar. Livsstilar 

som kan ge en materiell inramning till en berättelse om självidentitet. Dessa livstilar är till 

stor del realiserade kommersiellt genom konsumtionsvaror. I reklamer finner vi tydliga 

livsstilar som är förknippade med de produkter och tjänster som är till salu. Reklamens 

modelläsare är en av kommersiellt konstruerade identiteter som vi erbjuds ta del av 

(Björkvall, 2003:11) 

2.1.1 Modelläsare 

Enligt Björkvall (2003:23-25) innefattar reklamannonser något som kallas för 

modelläsare. Modelläsare är kommersiellt konstruerade identiteter, som ingår i det 

kommersiella livsstilspaketet. 

Detta innebär att författaren/skaparen av reklamen har en bild av läsaren/mottagaren av 

texten och anpassar den multimodala texten efter den bilden. Författaren/skaparen av 

reklamen hoppas också att textens konstruktion skall skapa en viss kompetens eller begär 

hos läsaren. Läsaren kan alltså via modelläsaren få tillgång till behov som tidigare inte 

funnits hos läsaren. 

För att reklamannonserna skall vara lockande och attraktiva för läsaren måste 

modelläsaren stämma överrens med de verkliga läsarnas reflexiva berättelser (Björkvall, 

2003:11-12). För att åstadkomma detta utformas de multimodala texterna med hjälp av 
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olika visuella och språkliga val som går att kopplas till den aktuella modelläsaren (Kress & 

van Leeuwen, 1996:114-115). 

2.1.2 Kvinnor och män i reklam 

Björkvall (2003:16) menar att i ett samhälle där det fortfarande råder ojämlikheter mellan 

de två könen borde det också finnas exempel på genusrelaterad över- och underordning i 

reklamen. Tidigare forskning av Goffman (1979) har visat att män ofta representeras som 

större än kvinnor i reklam och att kvinnor ofta porträtteras liggande. På så vis 

representeras de även som underlägsna och sexuellt tillgängliga. 

Undersökningar av svensk reklam gjord av Andén-Papadopoulos (1996) har visat på att 

män ofta skildrats som utåtriktade och handlingskraftiga. Kvinnor har skildrats som 

passiva och mer inåtvända. Män har varit aktiva i yrkeslivet, medan kvinnor ägnat sig åt 

den egna kroppen och hemmet. Vidare visar Andén-Papadopoulos undersökning att 

kvinnor framställs som sexigare och gladare än männen, men att de övertydliga 

genusstereotyperna av kvinnor, som funnits i reklam tidigare, försvunnit. 

De resultat Björkvall får fram i sin studie från 2003 visar att samtliga annonser som 

analyserats syftar på ett eller annat sätt till att sälja en produkt eller tjänst, samt skapa en 

god image och goodwill för produkten, tjänsten eller företaget (2003:155). Resultaten visar 

vidare på att de diskurser som återfanns hos de manliga målgrupperna tenderade att 

kretsa kring självförverkligande genom framgångsrik handlingskraft och ledarskap. I 

motsvarande diskurser hos den kvinnliga målgruppen kretsade självförverkligandet istället 

kring att vilja uppnå ett bra utseende och kroppskännedom (2003:155). Många av de 

diskurser som återfanns hos den kvinnliga målgruppen kretsade kring den egna kroppen, 

och utseendet, något som inte var lika vanligt hos den manliga gruppen. Den förekom på 

ett ställe, men fokuserade då på handling och rörelse. Även drömmande förekom hos den 

kvinnliga målgruppen. 

Björkvall (2003:157-158) kommer även fram till att i flera av annonserna som riktade sig 

till kvinnliga målgrupper framställdes produkten som nyckeln till framgång åt en 

modelläsare som inte är speciellt framgångsrik. Produkten var alltså lösningen på 

modelläsarens problem eller dilemman. I de annonser riktade till män tenderade 

produkten att istället skänka ännu mer framgång till en redan framgångsrik modelläsare. 
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Enligt Eliassons (2013:39) studie var det vanligast att kvinnor porträtterades i reklam 

riktad till kvinnor och män porträtterades i reklam riktad till män. Undantag fanns, men 

de var få. Vanligare var det att både män och kvinnor porträtterades i reklam riktad till 

kvinnor, där den porträtterade kvinnan oftare var mer utmärkande än den porträtterade 

mannen (2013:43). Vidare visar Eliassons resultat på att det inte är lika lätt att knyta 

aktivitet/passivitet till män respektive kvinnor längre, vilket Andén-Papadopoulos (1996) 

menade gick enligt hennes material. 

När det kommer till annonsernas utformning visar Bergklint (2015:47) på att det finns 

många likheter rent kompositionsmässigt mellan reklam riktad till män respektive 

kvinnor. De innehåller samma typer av text- och bildelement, och samhörighet och 

framskjutenhet skapas på ett väldigt snarlikt sätt. Den största skillnaden var att annonser 

riktade till män innehöll fler och tydligare avgränsningar (i form av kraftigare linjer och 

starkare färger) än vad annonser riktade till kvinnor innehöll. En annan skillnad var att 

företagens logotyp ofta placerades högre upp i det visuella rummet i reklam riktad till män 

(Bergklint, 2015:48). 

Vidare visar Bergklints (2015:48) resultat på att processtyperna i reklam riktad till män 

innehåller mycket mentala handlingar, och som exempel på det nämns orden ”lämnar”, 

”gör” och ”håller” (2015:27). I  reklam riktad till kvinnor däremot är det vanligare med 

materiella tillstånd, där ordet ”är” återkommer ofta och produkterna avbildas i det visuella 

rummet (Bergklint, 2015:39). 

2.2 Presentation av magasin 

Här presenteras de två livsstilsmagasin som används i det här arbetet, Elle och Café. 

2.2.1 Elle 

Elle är ett internationellt modemagasin som började ges ut på svenska år 1988. Den 

svenska utgåvan ges ut av Aller Media och det släpps 12 nummer per år. Den främsta 

målgruppen för Elle är kvinnor i åldrarna 20-50 år. I Elle går bland annat att läsa om det 

senaste modet från världens alla hörn, skönhet och resor (Tidningskungen, 2019)  

2.2.2 Café 

Café gavs ut för första gången 1990 och är idag Sveriges ledande mode- och 

livsstilsmagasin för män och ges ut av Egmont Publishing AB. Den främsta målgruppen för 

Café är män i åldrarna 16-35 år. I Café går bland annat att läsa om månadens bästa stilköp, 
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de senaste modenyheterna och exklusiva intervjuer med Sveriges mest intressanta män 

och kvinnor (Tidningskungen, 2019) 

2.3 Modell för multimodal analys 

I detta avsnitt presenteras den analysmodell av Björkvall (2003, 2009) som denna studie 

bygger på. Det är en kvalitativ analysmetod som inspireras av Hallidays tre metafunktioner 

(1978, 1994): den textuella metafunktionen, den ideationella metafunktionen och den 

interpersonella metafunktionen. 

2.3.1 Textuell metafunktion 

Den textuella metafunktionen fokuserar på kompositionen i en multimodal text och dess 

betydelsepotentialer (Björkvall, 2009:85). Med hjälp av kompositionsanalysen kan man 

dekonstruera annonsens olika element, vilket underlättar för den kommande analysen 

(Björkvall, 2003:57). Kompositionsanalysen utgår från Kress & van Leeuwens (1996:183) 

två kategorier visuell avgränsning och visuell framskjutenhet. Björkvall (2003: 55) menar 

att man genom att analysera textens komposition kan avgöra vilket eller vilka element som 

är viktiga eller ideala för modelläsaren. 

I en analys av visuell avgränsning kan man genom dekonstruktion av den multimodala 

texten identifiera element med vissa visuella kriterier (Björkvall, 2003:57). Exempel på 

visuella avgränsare kan vara avståndet till andra element, inramning, linjer och olika 

färger. Hur pass avgränsade de olika elementen är från varandra är betydelsebärande. 

Tydlig visuell avgränsning skapar symboliska skillnader mellan element, som till exempel 

avstånd och individualitet. Svag avgränsning mellan element symboliserar istället 

gemenskap eller gruppidentitet. 

Visuell framskjutenhet handlar om att analysera den visuella hierarkin i en multimodal 

text (Björkvall 2003: 58). Visuell framskjutenhet gör att vissa element i mycket högre grad 

än andra fångar läsarens intresse och på så vis anses vara viktigare (högre upp i den 

visuella hierarkin) än de mindre framskjutna elementen. Enligt Björkvall (2003:58) finns 

det fyra konkreta variabler som är relevanta i en analys av visuell framskjutenhet: 

placering, inramning, kontraster och överlappning. Placering handlar om att ett element 

som är högt eller centralt placerat i en annons anses vara mer visuellt framskjutet än de 

element i annonsens nederkant eller periferin. Visuell inramning är när ett element är 

inramat av en linje eller har en kontrasterande bakgrund. Kontraster är när ett element 

har kontrasterande storlek, färg och stil – vilket gör att elementet blir mer framskjutet i 

förhållande till andra element. Slutligen handlar överlappning om att ett element 
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överlappar ett eller flera andra element och på så vis hamnar i förgrunden, vilket gör det 

överlappande elementet mer framskjutet än de element som det överlappar. 

2.3.2 Ideationell metafunktion 

Den ideationella analysen fokuserar på så kallade processtyper. Björkvalls analysmetod 

utgår från tre huvudprocesstyper: handlingar, händelser och tillstånd (Björkvall 2003:61). 

Handlingarna kan vara antingen materiella, mentala eller verbala och händelser och 

tillstånd antingen materiella eller mentala. På så vis kan texterna och de roller som 

konstrueras för modelläsaren beskrivas som mer eller mindre dynamiska, statiska eller 

mer eller mindre handlingsinriktade (Björkvall, 2003:55). Texter som innefattar aktiva 

roller presupponerar en modelläsare som är villig och kompetent nog att spela en aktiv roll 

(till skillnad från en passiv roll) i den realiserade textvärlden. Det finns både språkliga och 

visuella processtyper. 

2.3.2.1 Språkliga processtyper 

I de språkliga processtyperna spelar verben en central roll. De språkliga processtyperna är 

fyra till antalet: materiella, mentala, relationella och verbala. De materiella processerna 

representerar en yttre handling i den materiella världen. För att exemplifiera detta har 

Björkvall (2009:61) använt sig av meningen "Frottéöglorna binder luft mellan hud och 

plagg till ett isolerande värmeskikt". I den här meningen har "Frotteöglorna" rollen som 

aktör och "luft mellan hud och plagg" rollen som mål, och de båda är deltagare. Meningens 

verb "binder" är dynamiskt och visar på att någonting förändras. 

Vidare är en mental process när processen äger rum inuti någons inre värld, till skillnad 

från den materiella. I frågan "Fryser du?" representeras till exempel en mental process där 

"du" har rollen som upplevare och upplever själva frysandet (Björkvall, 2009:61). 

Relationella processer representerar något som är icke-dynamiskt eller statiskt, ett 

materiellt tillstånd. För att exemplifiera detta använder Björkvall (2009:61) meningen "Ull 

har en naturlig förmåga att transportera bort fukt och svett". I den här meningen har "Ull" 

rollen som bärare, den som "har" något. Det som ullen har är en "förmåga att transportera 

bort fukt och svett", vilket också är dess attribut. I denna mening sker alltså ingen 

förändring, utan "Ull" har samma "naturliga förmåga" när meningen är avslutad. 

Slutligen finns den verbala processen, vilken har att göra med att någon säger något. För 

att exemplifiera detta använder sig Björkvall (2009:61) av meningen "Göran sa att fisken 

var god". I den här meningen har "Göran" rollen som talare, verbet "sa" uttrycker den 
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verbala processen och "att fisken var god" har rollen som utsaga då det är vad Göran 

yttrade. 

2.3.2.2 Visuella processtyper 

Processer kan också representeras visuellt och kallas då för visuella processtyper. Enligt 

Björkvall (2009:62-65) kan dessa delas upp i narrativa och konceptuella processer. Till 

det narrativa knyts handlingar och händelser som kopplas till olika deltagare. 

Följande tabell visar på de olika processtyper och deltagare som ingår i narrativa 

processer: 

Tabell 1 . Narrativa processer (Björkvall, 2009: 63) 

Processtyp Deltagare 

Aktionsprocess Aktör  

 Mål 

 Interaktör  

Händelse Mål 

Reaktionsprocess Reaktör  

 Fenomen  

 Interaktör  

Mental process Upplev are 

 Fenomen  

Verbal process Talare 

 Utsaga  

 

Det alla narrativa processer har gemensamt är att de har med förändring att göra av olika 

slag och dessa uttrycks främst av så kallade vektorer (Björkvall, 2009:63). En vektor är 

någon form av linje som pekar i en viss riktning. Den kan exempelvis utgöras av en 

mänsklig blick eller en pil. 

I en aktionsprocess är processen knuten till den yttre, materiella världen. Björkvall (2009: 

65) exemplifierar detta genom att beskriva när någon håller ett vapen riktat mot en annan 

människa. Den person som håller i vapnet får då rollen som aktör och den person som 

vapnet riktas emot får rollen som mål. 

I en reaktionsprocess är processen istället knuten till den inre världen hos människor och 

fokuserar på reaktioner till den yttre världen och omgivningen (Björkvall 2009: 66). För en 
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reaktionsprocess krävs alltid minst en levande deltagare och minst en blick. I en 

enkelriktad reaktionsprocess kallas deltagaren för reaktör. Det som reaktören observerar 

(antingen en annan processtyp eller en annan deltagare) får rollen som fenomen. I en 

dubbelriktad process kallas deltagarna för interaktörer. Reaktionsprocesser kan också 

vara intransitiva. Det blir de när det inte finns något synligt mål eller fenom inom det 

visuella rummet (bilden eller textens ram). 

Mentala processer är även de knutna till människors inre värld, men till skillnad från 

reaktionsprocesser begränsas de helt till det inre. Mentala processer kan representeras 

genom tankebubblor och den deltagare som vektorn utgår ifrån kallas för upplevare 

(Björkvall, 2009:67). 

Slutligen representeras verbala processer oftast genom pratbubblor eller andra vektorer 

som kan koppla talare till skrift. Den som talar får här rollen som talare och det den säger 

får rollen som utsaga (Björkvall, 2009:67). 

De konceptuella processtyperna representerar, till skillnad från narrativa processer, olika 

former av statiska tillstånd. De innehåller dessutom inga vektorer (Björkvall, 2009:71-72). 

De konceptuella processerna delas in i tre huvudtyper och sammankopplas, likt de 

narrativa processerna, med olika deltagarroller: 

Tabell 2. Konceptuella processer (Björkvall, 2009:72) 

Processtyp Deltagare 

Analy tisk process Bärare 

 Attribut 

Sy mbolisk process Bärare 

 Sy mboliskt attribut 

Klassificerande process Överordnad 

 Mellanordnad 

 Underordnad 

 

Analytiska processer visar hur olika delar är relaterade till en helhet. Exempelvis kan det 

handla om när en människa bär en viss sorts kläder. Människan som bär kläderna får i en 

analytisk process rollen som bärare och kläderna blir till dennes attribut. Kläderna hjälper 

till att bygga upp en identitet för bäraren (Björkvall, 2009:72). 

I symboliska processer får deltagaren (bäraren) sin betydelse genom ett symboliskt 

attribut. Ett exempel på detta kan vara ett kristet kors, vilket då visar på att deltagaren är 
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kristen. En symbolisk process kan även representeras av bäraren själv, exempelvis genom 

att dennes konturer är suddiga. Betydelsen blir då att "denna deltagare är mjuk" 

(Björkvall, 2009:73). 

Klassificerande processer utgörs oftast trädstrukturer med över-, mellan- och 

underordnade deltagare. Dessa är vanligast att finna i läroböcker eller andra informativa 

texter (Björkvall, 2009:74-75). 

2.3.3 Interpersonell metafunktion 

Den interpersonella metafunktionen fokuserar på den interaktion mellan människor som 

finns inom multimodala texter. I den interpersonella analysen utgörs grunden utav 

språkhandlingar, bildhandlingar och kommunikativa handlingar (Björkvall, 2009:33). 

2.3.3.1 Språkhandlingar 

Björkvall (2009:32-36) menar att när man interagerar genom verbalspråket kan man träda 

in i två talarroller, antingen givande eller krävande. Det man ger eller kräver kallas då för 

utbyte och det man kan utbyta är varor och tjänster eller information. I en givande 

talarroll som ger varor eller tjänster, till exempel "ta gärna min vinflaska", kallas 

språkhandlingen för erbjudande. Skulle den givande talarrollen istället ge information 

kallas språkhandlingen för påstående. När en talarroll istället kräver varor eller tjänster, 

exempelvis "ge mig ett glas vin", kallas språkhandlingen för uppmaning. Om den krävande 

talarrollen istället kräver information, till exempel"tror du att det regnar?", kallas 

språkhandlingen för fråga. 

Tabell 3 visar de olika talarrollerna och språkhandlingarna: 

Tabell 3. Grundläggande språkhandlingar (Björkvall, 2009:33)  

Talarroll Utby te 

Varor och tjänster  Information 

Givande Erbjudande  Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

2.3.3.2 Bildhandlingar 

I bildhandlingar finns färre resurser att arbeta med än i de verbala språkhandlingarna. 

Trots detta finns det nog med resurser för att uttrycka givande eller krävande talarroller. 

Blickar utgör en central och viktig resurs när det kommer till bildkommunikation 

(Björkvall, 2009:37, samt Kress & van Leeuwen, 1996:117). En blick som är direkt riktad 
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mot läsaren skapar en tydlig kontakt med läsaren, vilket skapar ett visuellt "du" som kräver 

något av läsaren. Kravaspekten kan dock variera beroende på hur deltagarens 

ansiktsuttryck ser ut. Till exempel så kan kravaspekten reduceras genom att deltagaren ler 

mot läsaren. 

Om blicken istället inte är direkt riktad mot läsaren, skapas ingen direkt kontakt och 

läsaren interagerar på så vis indirekt med deltagaren i bild. Läsaren blir erbjuden att ta del 

av kommunikationen, istället för krävas på något. Detta gäller för alla bilder som inte 

innehåller en människa eller en människoliknande figur som blickar rakt mot läsaren 

(Kress & van Leeuwen, 1996: 199). 

2.3.3.3 Kommunikativa handlingar 

I multimodala texter interagerar språk- och bildhandlingar med varandra, mer eller 

mindre. När språk- och bildhandlingarna integreras väldigt mycket blir de till 

kommunikativa handlingar. I en kommunikativ handling samspelar alltså det verbala och 

visuella och bidrar till något mer än den betydelsepotential som språk- och 

bildhandlingarna skulle haft var för sig (Björkvall, 2009:38). 

2.3.4 Intertextualitet 

Enligt Björkvall (2003:78) handlar intertextualitet om att se till den aktuella texten och 

relatera den till andra texter, genrer och diskurser. Man sätter alltså texterna i ett vidare 

perspektiv. På så vis ger en analys av en texts intertextualitet också information om 

modelläsaren och vilka typer av diskurser som denne presupponeras att acceptera. 

Tidigare analys av komposition, ideationell betydelse och interpersonell betydelse blir här 

till en måttstock för vilka diskurser och genrer som är rimliga i texten. Texten sätts också i 

relation till verkligheten, vilket Björkvall (2003:80) menar kan innebära en friare tolkning 

av diskurser. 
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3. Metod och material 

I det här kapitlet presenteras det material och den analysmetod som arbetet bygger på. 

Vidare förklarar jag hur jag valt att avgränsa arbetet, samt diskuterar arbetets validitet och 

reliabilitet. 

3.1 Material 

Materialet som ligger till grund för mitt arbete är åtta multimodala reklamannonser. Fyra 

av dem är hämtade ur tidningen Café och fyra av dem är hämtade ur tidningen Elle. 

Anledningen till varför jag har valt dessa två magasin är för att de båda är modemagasin 

och att de riktar in sig mot de två målgrupper som jag är intresserad av: Cafés målgrupp är 

män och Elles målgrupp är kvinnor. Anledningen till varför jag har valt just modemagasin 

är för att de oftast brukar vara fyllda med reklam. 

Vidare är jag intresserad av att se om det har skett någon märkbar förändring i 

annonsernas utformande under 2010-talet. Därför beställde jag hem de tidigaste 

matchande utgåvorna av Café respektive Elle som jag kunde hitta. Dessa är från 2011. Ur 

dessa två utgåvor har jag hämtat fyra av mina reklamannonser, två från Café och två från 

Elle. Resterande fyra reklamannonser är hämtade ur motsvarande 2019 års upplagor. På 

så vis kan man jämföra resultatet av analyserna från reklamannonserna från 2011 med de 

från 2019 för att få in den tidsaspekt som jag eftersträvar. 

För att göra ett urval av alla reklamannonser i dessa magasin och för att begränsa mig 

skrev jag ned en lista där jag listade alla företag som annonserade i magasinen. Sedan 

valde jag ut reklamannonser från matchande företag i respektive magasin. Till exempel en 

Bulldog-annons från Café 2011 och en från Café 2019 och en Indiska-annons från Elle 2011 

och en från Elle 2019. 

De reklamannonser som används i detta arbetet är följande: två från Bulldog, två från 

Recipe for Men, två från Indiska och två från Gucci. 

3.2 Analysmetod 

Till det här arbetet har jag valt att använda mig av en anpassad version av Björkvalls 

(2003, 2009) multimodala analys. Det är en kvalitativ analysmetod som kan användas för 

att analysera visuella element i multimodala texter för att visa på mer sammanhållna 

tolkningar av dessa (Björkvall, 2009:9). Denna analysmodell beskrivs närmare i kapitel 2 

under rubriken Modell för multimodal analys. 

För att anpassa analysmodellen efter mitt syfte har jag valt att begränsa mig till de delar 
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som behandlar visuell avgränsning och framskjutenhet (se 2.3.1), språkliga- och visuella 

processtyper (se 2.3.2.1 och 2.3.2.2), språk- och bildhandlingar (se 2.3.3.1 och 2.3.3.2) 

och intertextualitet (se 2.3.4). Anledningen till detta är för att dessa delar ger en förståelse 

för texters textuella, ideationella och interpersonella betydelser. Med hjälp av dessa delar 

kan man skapa en bild av annonsernas modelläsare. 

Visuell avgränsning och framskjutenhet hjälper till att skapa en insyn i reklamannonsens 

komposition. En analys av dessa delar ger svar på vilka av reklamannonsens element som 

idealiseras och hur elementen samspelar med varandra. En analys av de språkliga- och 

visuella processtyperna skapar en insyn i hur pass aktiv eller passiv en text är (genom 

handling eller passivitet). Delen om språk- och bildhandlingar handlar om att analysera 

den interaktion som sker i skrift och bild och ta reda på hur läsaren tilltalas och inbjuds at t 

förhålla sig till texten. Slutligen hjälper en analys av textens intertextualitet att se hur 

texten är kopplad till andra texter, genrer eller diskurser och utifrån det kunna identifiera 

en modelläsare av texten.   

I kapitel 4 redovisas resultaten av denna anpassade analysmodell. Resultaten ger svar på 

reklamannonsernas utformning och modelläsare (frågeställning 1 och 2). De två sista 

frågeställningarna (3 och 4) besvaras under rubriken Resultatdiskussion i kapitel 5. 

3.3 Avgränsning 

För att anpassa analysmodellen efter mitt syfte har jag valt att inte använda vissa delar ur 

Björkvalls analysmodell. 

I kompositionsdelen har jag valt att inte analysera textens informationsvärde. 

Informationsvärde handlar om att urskilja olika elements betydelsepotentialer genom dess 

placering i det visuella rummet (Björkvall, 2009:90). Jag tycker att en analys av visuell 

avgränsning och framskjutenhet räcker, då det ger mig tillräckligt med information om 

texternas komposition för att kunna ge en bild av modelläsaren. 

I den ideationella analysen har jag valt att inte beröra individgrupper. Jag har istället valt 

att fokusera på textens processer, vilket ger tillräcklig med information om modelläsaren 

och hur denne uppfattas. 

I den interpersonella analysen har jag valt att inte ta upp attityder. En analys av attityder 

visar på hur läsaren förhåller sig till det som representeras i texten (Björkvall, 2009:49). 

Jag har istället valt att fokusera på språk- och bildhandlingar, vilka ger mig tillräckligt med 

information om den interaktion som sker i reklamannonserna för att kunna besvara mina 

frågeställningar. 
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3.4 Validitet och reliabilitet 

Den analysmetod av Björkvall som jag utgår ifrån i det här arbetet är en beprövad och 

pålitlig analysmetod för visuella texter. Analysmetoden följer en viss struktur, vilken 

läsaren kan följa tydligt och därför få en förståelse för de slutsatser som dras i kapitel 5. 

Slutsatserna i kapitel 5 är kopplade till tidigare forskning om reklam, vilken går att ta del 

av i kapitel 2. Eftersom jag vill undersöka om reklamannonsers utformning förändrats 

något under 2010-talet så har jag valt reklamannonser från både tidigt 2010-tal (2011) och 

sent 2010-tal (2019). Detta säkerställer för det första att den valda tidsaspekten 

representeras och för det andra att materialet är tillförlitligt och relevant för det här 

arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4. Resultat 

I det här kapitlet redovisas analysresultaten av reklamannonserna från Café respektive 

Elle. Analysresultaten presenteras i grupper om företag, och följer följande mönster: 

Bulldog från 2011 , Bulldog från 2019, Recipe for Men från 2011 , Recipe for Men från 

2019 och så vidare. 

4.1 Bulldog från 2011 

I det här kapitlet presenteras analysresultaten från Bulldogs reklamannons från 2011. 

4.1.1 Komposition 

Se bilaga 1. 

Den här annonsen består av en hel A4-sida och innehåller följande åtta element: 

(1) Rubrik "MAN'S BEST FRIEND" 

(2) Logotyp för Cafés Stora Modepris 

(3) Text "Årets hudvård 2010" 

(4) Tre symboler som ger information om produkterna 

(5) Text "NATURAL SKINCARE FOR MEN" 

(6) Bild på fyra produkter från märket Bulldog 

(7) Text "AVAILABLE AT ALL KICKS AND ÅHLENS STORES [...]"  

(8) Text "www.meetthebulldog.com Nordic distributor [...]"  

 

Den visuella samhörigheten mellan elementen i denna annons skapas främst genom 

färgsättning. Alla textelement (förutom Cafés Stora Modepris) och de tre symbolerna (4) är 

av samma färg (grön). Detta skapar ett visuellt rim mellan elementen. Detta rim går igen i 

bilden på produkterna (6), då även de har ett inslag av den gröna färgen. Avgränsningar i 

annonsen sker genom olika storlekar på text och avstånd. 

 

 

Annonsens olika element framskjuts framförallt genom storlek. Rubriken (1) har den 

största storleken och är i fetmarkerad stil. Följande textelement är av mindre storlek, och 

det som är placerat längst ned på sidan (8) är av minst storlek. Bilden på de fyra 

produkterna (6) framskjuts också genom sin storlek, men även sin relativt centrala 

placering. Produkterna är även framhävda genom skuggning som skapar ett djup i bilden. 

Skuggorna blir till en form av överlappning som gör att produkterna sticker ut från övriga 
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element. Logotypen, samt texten, för Cafés Stora Modepris (2 och 3) framskjuts genom att 

ha en kontrasterande färg (svart) mot den vita bakgrunden. 

4.1.2 Ideationell betydelse 

I den här annonsen är det bilderna på produkterna (6) som är den dominerande 

deltagaren. Produkterna har deltagarrollen existerande, det vill säga ett materiellt tillstånd 

som visar att de finns till. Övriga element består av påståendeliknande satser. 

Textelementen (1, 3, 4 och 5) är statiska och blir i den här annonsen till attribut för 

produkterna (6). De är "människans bästa vän", de innehåller "essentiella oljor" och 

"naturliga ingredienser" samt har vunnit Cafés Stora Modepris för Årets hudvård 2010. 

Textelement (7 och 8) fungerar som budbärare där läsaren får ta del av på vilka ställen 

man kan köpa dessa produkter någonstans. 

4.1.3 Interpersonell betydelse 

Interaktionen i annonsen utgörs främst av de olika attribut (1, 3, 4 och 5) som tilldelats 

produkterna. Produkterna (6) har en givande talarroll, då de erbjuder läsaren att ta del av 

reklamens budskap. Den representerade distansen i reklamen är inte särskilt personlig. 

Läsaren tilltalas inte på något vis och det finns heller inga människor avbildade som skulle  

kunna stärka den personliga kontakten med läsaren. 

4.1.4 Intertextualitet och modelläsare 

En diskurs om naturlighet och miljövänlighet realiseras i den här annonsen. Detta kan 

kopplas till flera av annonsens element. Dels så ger symbolerna (4) information om att 

produkterna innehåller naturliga ingredienser och essentiella oljor. De ger även 

information om att produkterna är tillverkade i Storbritannien, vilket även det kan 

betraktas som positivt ur en miljövänlig synvinkel. Textelement (5) konstaterar att  

produkterna innebär "NATURAL SKINCARE FOR MEN", det vill säga naturlig hudvård 

för män. Även på produkterna (6) finns frasen "NATURAL GROOMING". Rubriken (1) 

berättar att produkten är "MAN'S BEST FRIEND", vilket troligen anspelar på uttrycket att 

hunden (Bulldog, i det här fallet) är människans bästa vän. Detta får man tolka att det 

insinuerar att deras produkter med sina naturliga ingredienser är människans (mannens) 

bästa vän, istället för produkter med onaturliga ingredienser. Man lägger alltså väldigt 

mycket vikt på att framhäva produktens naturlighet, vilket presupponerar att 

modelläsaren också gör det.  
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Modelläsaren av denna annons är en man som bryr sig om sin hud och dess välmående. 

Han är också  mån om att produkterna han använder ska innehålla naturliga ingredienser. 

Produkterna framställs här som "människans bästa vän", vilket blir till ett måste för 

modelläsaren då denne bryr sig om sin hud och produkter med naturliga ingredienser. Den 

information som ges av symbolerna (4) uppskattas av modelläsaren som ser denna 

information som väldigt positiv. Analysen visar också på språk- och bildhandlingar utan 

krav och personlig distans, vilket innebär att modelläsaren är en person som vill interagera 

indirekt med annonsen och helst inte bli betraktad. Eftersom annonsen utgörs helt och 

hållet av statiska språkprocesser kan man således även knyta passivitet till modelläsaren. 

4.2 Bulldog från 2019 

I det här kapitlet presenteras analysresultaten från Bulldogs reklamannons från 2019. 

4.2.1 Komposition 

Se bilaga 2. 

Annonsen består av en hel A4-sida och innehåller följande element: 

(1) Text "You're right, the world does need less platsic, bruv."  

(2) Bild på en bulldogg 

(3) Bild på rakhyvel av bambu 

(4) Logotyp i form av text "BULLDOG" 

(5) Text "UNDERSTANDS MEN" 

(6) Text "NEW ORIGINAL BAMBOO RAZOR" 

(7) Webbadress "se.bulldogskincare.com" 

(8) Text "Nordic Distributor: The Hair & Body Company: info@hair-body.se" 

 

Samhörighet mellan de olika elementen skapas främst genom visuella rim (harmoni 

mellan färger). Bilden på bulldoggen (2) och rakhyveln (3) delar samma nyans av brun 

färg. Även logotypen med tillhörande text (4 och 5) innehåller samma bruna färg. Övriga 

textelement rimmar genom att ha den gemensamma färgen ljusgrå, vilken också går igen 

på den metalliska toppen av rakhyveln (3). Avgränsning mellan annonsens olika element 

sker genom avstånd och storlek, men även med hjälp av användning av fetmarkerad stil  i 

skrift och olika typsnitt. 

 

De olika elementen i annonsen framskjuts genom storlek, stil och placering. Bilden på 

bulldoggen (2) är det största elementet och det som tar upp mest plats i annonsens rum. 
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Bulldogs logotyp med tillhörande text (4 och 5) framskjuts genom att vara i fetmarkerad 

stil och ha färgen brun Detta gör att logotypen framhävs mer än all annan text (trots sin 

låga placering) vars färg är ljusgrå och stil normal. Textelement (1) framhävs av sina höga 

placering i annonsen och något större storlek. Texterna längst ned på sidan (7 och 8) är av 

minst storlek och hamnar därför lågt i hierarkin. 

4.2.2 Ideationell betydelse 

I textstycke (1) finns både en statisk relationell och en statisk materiell språkprocess 

representerad. Den relationella språkprocessen kommer utav verbet are i 

meningen ”You're right” (Du har rätt). Läsaren presenteras där som att den har rätt om 

någonting. Det läsaren presenteras om att ha rätt i är att ”the world does need less plastic”, 

där verbet need utgör kärnan i den materiella språkprocessen. Världen behöver ha mindre 

plast. Vidare representerar även textelement (5) en statisk relationell språkprocess, där 

verbet understands (förstår) är i fokus. Bulldog förstår sig på män, de vet vad de vill ha. 

 

Bildmässigt så sker en intransitiv reaktionsprocess hos bulldoggen (2) i och med att den 

tittar mot läsaren. Rakhyveln (3) utgör en materiell språkprocess, detta genom att dess 

enda uppgift är att visa upp sig (i egenskap av produkt) för läsaren. 

4.2.3 Interpersonell betydelse 

Samtliga textelement i annonsen (1, 5 och 6) har givande talarroller med påståenden. 

Texterna förmedlar information istället för att uppmana eller fråga läsaren om något, 

vilket en text med krävande talarroller skulle göra. Däremot så finns det en krävande roll 

hos bulldoggen (2) då den tittar direkt på läsaren. 

4.2.4 Intertextualitet och modelläsare 

I annonsen finns en tydlig diskurs om miljömedvetenhet närvarande. Det blir tydligt i och 

med textelement (1) där idén om att ”världen behöver mindre plast” presenteras och som 

sedan realiseras i textelement (6). Bulldog vill visa att de försöker minska på användningen 

av plast i deras produkter genom att lansera en rakhyvel med handtag i bambu istället för 

plast. 

 

Modelläsaren i den här annonsen är en man som är intresserad av hudvårdsprodukter och 

är miljömedveten. Enligt honom är det alltså viktigt med hållbara hudvårdsprodukter. 

Både själva produkten (rakhyvel i bambu istället för plast) och språkvalet (”You're right, 



23 

 

the world does need less plastic, bruv”) är ett bevis på detta synsätt. Analysen visar vidare 

på språkhandlingar som saknar krav, vilket gör att vi kan knyta passivitet till 

modelläsaren. Däremot bildas en personlig distans till läsaren genom användandet av 

direkt tilltal (”You're right”) och användandet av ordet bruv (broder, vänskapligt tilltal). 

Detta innebär att modelläsaren är en person som söker samhörighet och vill bli betraktad. 

4.3 Recipe for Men från 2011 

I det här kapitlet presenteras analysresultaten från Recipe for Mens reklamannons från 

2011. 

4.3.1 Komposition 

Se bilaga 3. 

Den här annonsen består av en A4-sida och innehåller följande fjorton element: 

(1) Text "Logical skincare" 

(2) Rubrik "Recipe for men™ " 

(3) Text "Blank panna?" 

(4) Text "Aldrig mer ..." 

(5) Text "Anti-Shine Moisturizer från Recipe for men innehåller ett [...]"  

(6) Bild på produkten Anti-Shine Moisturizer 

(7) Röd linje 

(8) Bild på produkten Alcohol Free Antiperspirant Deodorant  

(9) Text "LP-skivor?" 

(10) Text "Glöm det ..." 

(11) Text "Vår nya alkoholfria Antiperspirant Deodorant är effektiv även mot [...]"  

(12) Text "www.recipeformen.com" 

(13) Vit linje 

(14) Text "Alingsås: Nails, Body & Beauty Anderstorp: Faces Bollnäs: Astas parfymeri [...]"  

 

 

I den här annonsen skapas samhörighet främst genom färgsättning. Samtliga element 

(både text och avbildade produkter) är antingen vita eller röda till färgen, vilket gör att alla 

elementen rimmar med varandra. Samhörighet skapas även genom texternas uppbyggnad. 

Presentationerna av de två produkterna är uppbyggda på snarlika sätt. Båda texterna 

inleds med en fråga (3 och 9) och fortsätter sedan med ett påstående (4) respektive 

uppmaning (10), för att sedan presentera produkten mer i detalj (5 och 11). 
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I reklamen finns två tydliga avgränsningar i form av linjer. Först en röd linje (7) som delar 

upp det visuella rummet mellan de två olika produkterna som Recipe for men presenterar i 

annonsen. Den andra linjen är vit (13) och avgränsar produkternas del av annonsen från 

en längre och mindre text om hos vilka återförsäljare man kan köpa produkterna ifrån. 

 

Den visuella framskjutenheten i reklamannonsen består av färg och storlek Färgmässigt  så 

framhävs alla element mer eller mindre tack vare att de olika elementens färger (vit eller 

röd) skapar en stark kontrast emot den svarta bakgrunden. Vissa textelement (2,3, 9 och 

10) framhävs ännu mer tack vare sin fetmarkerade stil. Rubriken (2) och de båda bilderna 

på produkterna (6 och 8) framskjuts även tack vare sin storlek. Båda bilderna tar upp lika 

mycket plats som de tre tillhörande textelement (3,4,5 respektive 9, 10, 11) som de är 

placerade intill. 

4.3.2 Ideationell betydelse 

De språkliga processtyperna i den här annonsen domineras av materiella språkprocesser. 

Språkprocesserna är både statiska och dynamiska. Ett exempel på en statisk språkprocess 

är "Vår nya alkoholfria Antiperspirant Deodorant är effektiv även mot kraftiga 

svettningar." (11) . Här presenteras deodorantens egenskaper utan att någon handling 

utförs. På så vis ser vi att den språkliga processen är statisk, till skillnad från det 

dynamiska exemplet "[...] innehåller ett ultrafint dubbelverkande puder som suger upp 

överskottssebum samtidigt som det dämpar reflektioner. [...]" (5). Här ser vi att verben 

"suger" och "dämpar" gör att tillståndet förändras, vilket visar på en dynamisk 

språkprocess. 

 

Vidare spelar bilderna i annonsen (6 och 8) stor roll. De utgör konceptuella processer och 

har en givande talarroll, där de visar upp sin existens för läsaren. De visar upp sig i 

egenskap av de produkter som företaget vill sälja till läsaren och är ett komplement till de 

olika textelementen. 

4.3.3 Interpersonell betydelse 

Interaktionen med läsaren i den här annonsen utgörs huvudsakligen av de två frågorna (3 

och 9) som ställs direkt till läsaren. Läsaren tilltalas även direkt i textelement (11), i och 

med påståendet "den håller dig torr". I övrigt har de flesta språkhandlingarna givande 

talarroller (inklusive redan nämnda bilder) där information presenteras kravlöst för 
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läsaren. Det finns dock en uppmaning i texten: "upptäck" (5), vilket utgör en krävande 

talarroll – annars är reklamannonsen ganska kravlös. 

4.3.4 Intertextualitet och modelläsare 

I den här annonsen realiseras en diskurs om avancerade och effektiva hudvårdsprodukter. 

Recipe for men är väldigt måna om att detta når fram till läsaren. Med meningar som 

exempelvis "[...] innehåller ett ultrafint dubbelverkande puder som suger upp 

överskottssebum samtidigt som det dämpar reflektioner [...]" (5) och "Den håller dig torr i 

minst 24 timmar och skyddar mot dåligt lukt genom att neutralisera bakterier. Absorberas 

snabbt och lämnar inte fläckar på kläderna" (11) samt de faktiska orden "avancerade" och 

"effektiv", så är det omöjligt för läsaren att undgå denna diskurs. 

 

Modelläsaren av den här annonsen är en man med hudvårdsrelaterade problem som vill 

finna en effektiv lösning på sina problem. Han har antingen för blank panna (3) eller 

svettas så mycket att han får fläckar stora som LP-skivor under sina armhålor (9). Han 

kanske till och med har något annat problem som Recipe for mens avancerade 

hudvårdsprodukter kan hjälpa honom med. Vidare innebär analysen av de statiska och 

dynamiska språkprocesserna att både passivitet och aktivitet kan knytas till modelläsaren. 

Bilderna på produkterna (6 och 8) utgörs dock av statiska, konceptuella processer – vilket 

tyder på att Recipe for men verkar ha lagt större vikt på tillstånd istället för handling. De 

givande talarrollerna i annonsen styrker även de detta påstående. 

 

Slutligen är den materiella världen viktigast för modelläsaren, då produkterna visar på en 

lösning på ett materiellt problem som denne har. Han vill se bra ut och lukta gott. 

4.4 Recipe for Men från 2019 

I det här kapitlet presenteras analysresultaten från Recipe for Mens reklamannons från 

2019. 

4.4.1 Komposition 

Se bilaga 4. 

Annonsen består av en hel A4-sida och innehåller följande element: 

(1) Text "NEJ, VI ÄR INTE HIPSTERS" 

(2) Logotyp för Recipe for Men 

(3) Ljus bakgrund med dekorationer av olika sädesslag 



26 

 

(4) Bild på produkter av märket Recipe for Men 

(5) Ljusgrå bakgrund, med utseende av en betongmur 

(6) Text "Men vi älskar ditt skägg" 

(7) Text "Raw Naturals från Recipe for Men är en ny unik [...]" 

(8) Text "Raw Naturals finns att köpa på nätet, i dagligvaruhandeln [...]"  

(9) Text "Tel: +46 23-230 00 | www.recipeformen.com" 

 

Samhörighet mellan elementen i den här annonsen skapas främst genom färgsättning och 

typsnitt. Samtliga textelement är i svart färg och är skriva i samma typsnitt. Detta skapar 

ett visuellt rim mellan dessa element och även med Recipe for Mens logotyp (2), som även 

den består av samma färg (svart). Avgränsningar inom annonsen sker genom avstånd och 

storlek på text, men även tack vare bytet av bakgrund (5). 

 

Annonsens olika element framskjuts genom storlek. Textelementet (1) som är högst upp 

har störst typsnittsstorlek och nästa textelement (6) är av mindre storlek. Sedan blir 

textelementens typsnittsstorlek mindre och mindre (7 och 8), vilket innebär att de hamnar 

lägre i hierarkin. Bilden på produkterna (4) framhävs även de av storlek, då de upptar den 

största ytan i det visuella rummet. Logotypen (2) framhävs främst av sin kontrasterande 

färg gentemot bakgrunden, men även sin höga placering. 

4.4.2 Ideationell betydelse 

I den här annonsen spelar bilderna på produkterna (4) stor roll. Produkterna är deltagare i 

tillstånd, det vill säga att de visar upp sin existens för läsaren. Samma sak gäller logotypen 

för Recipe for Men (2). De har en givande talarroll som erbjuder sig till läsaren. 

 

Textelementen i annonsen utgörs av en rad olika språkliga processtyper. I textelement (1) 

finner vi en statisk materiell språkprocess med ett påstående från sändarna ("Nej, vi är inte 

hipsters"). I textelementen (6 och 7) finner vi exempel på en rad materiella handlingar där 

Recipe for Men är aktörer. De "älskar", "tar hand om", "tillverkar", "lägger ned sin själ", 

"bygger på lokal produktion" och "borgar för kvalitet". Vissa av dessa materiella handlingar 

är dialogiska och talar direkt till läsaren. Vidare finner vi även exempel på mentala 

språkprocesser ("förknippas") och relationella språkprocesser ("Samtliga produkter är 

tillverkade och utvecklade i Sverige", "Recipe for men är ett världsledande varumärke"). 
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4.4.3 Interpersonell betydelse 

De olika elementen i denna annons kan karaktäriseras som givande, till skillnad från 

krävande. Läsaren erbjuds att ta del av budskapet i denna annons utan någon som helst 

form av uppmaning eller något annat krav. Det enda Recipe for Men gör i denna annons är 

att presentera sin nya kollektion av produkter genom att informera om den genom skrift 

(1,6,7,8 och 9) och genom att visa upp den i bild (4). 

4.4.4 Intertextualitet och modelläsare 

Modelläsaren i den här annonsen är en man med ett skägg och som är intresserad av 

hudvårdsprodukter av god kvalitet. Han tycker sig vara modern, miljömedveten och gillar 

lokalproducerade varor. Recipe for Men lägger mycket vikt vid skägg i den här annonsen 

och produkterna framställs just som "moderna", "miljövänliga", "naturliga" och 

"kvalitativa" (7). Annonsskaparen förmodar nog att all denna information ska resonera 

mycket väl med modelläsaren, som då inte behöver några krävande talarroller för att 

lockas till köp. 

 

Vidare visar analysen på språk- och bildhandlingar helt utan krav, vilket innebär att 

modelläsaren inte är en person som vill bli betraktad eller agera direkt med annonsen. 

Däremot kan man uttolka en vilja till samhörighet hos modelläsaren, då både aktören och 

modelläsaren delar kärleken till skägg och vördnaden av det (6 och 7). 

 

I annonsen realiseras en tydlig diskurs om naturlighet och miljövänlighet. Denna diskurs 

kan kopplas till flera olika element. Logotypen (2) innehåller texten "Raw Naturals" (vilken 

också återfinns på varje produkt) och "Natural Skincare". Bakgrunden (3) dekoreras av 

olika sorters gröna, välmående sädesslag. Skriftligen uttrycks i textelement (7) att Recipe 

for Men har "kvaliteten på råvarorna" i fokus och att produkterna "genomsyras av  en 

distinkt miljövänlig och naturlig profil". Det blir i och med detta mycket tydligt att Recipe 

for Men har valt en naturlig och miljövänlig synvinkel på sin annons. 

4.5 Indiska från 2011 

I det här kapitlet presenteras analysresultaten från Indiskas reklamannons från 2011. 

4.5.1 Komposition 

Se bilaga 5. 
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Annonsen består av en hel A4-sida och innehåller följande element: 

(1) Avbildad kvinna i klänning 

(2) Bakgrund med blommor och grönska 

(3) Text "Klänning 349:-" 

(4) Logotyp "INDISKA" 

 

Annonsens visuella samhörighet skapas helt genom färgsättning. Färgen vit går igen i både 

text och logotyp (3 och 4), men även på kvinnans klänning och på blommorna i 

bakgrunden (1 och 2). Färgerna blå och grön återfinns både i den grönskande bakgrunden 

och på kvinnans klänning. brädspel 

 

De olika elementens visuella framskjutenhet skapas av storlek och överlappning. Bilden på 

kvinnan (1) tar upp störst plats i det visuella rummet, vilket sätter henne högst upp i den 

visuella hierarkin. Både texten och logotypen för Indiska (3 och 4) öv erlappar den 

fotorealistiska bakgrunden, vilket gör att de båda elementen framhävs. 

4.5.2 Ideationell betydelse 

I den här annonsen fokuseras det på visuella processtyper, istället för språkliga 

processtyper. Hos den avbildade kvinnan (1) finns en intransitiv reaktionsprocess, då 

hennes blick (vektorn) tittar mot ett osynligt fenomen. Hennes underliga pose utgör en 

aktionsprocess då hennes händer och armar (vektorer) håller om kroppen (målet), vilket 

utgör en form av handling. Kvinnan fungerar även som ett attribut till Indiska, då hon 

genom sitt medverkande i annonsen hjälper till att bygga upp en identitet till företaget. 

Klänningen kvinnan bär och logotypen för företaget (4) utgör ett materiellt tillstånd. Båda 

visar upp sin existens för läsaren. 

4.5.3 Interpersonell betydelse 

I annonsens språkhandlingar finner vi givande talarroller utan krav. I meningen "Klänning 

349:-" (3) erbjuds läsaren varan och dess pris. Logotypen (4) har också en givande talarroll 

genom att informera läsaren om var varan finns att köpa och vem som är avsändare av 

budskapet. 

 

När det kommer till de visuella handlingarna skapar kvinnans blick (1) en krävande 

bildhandling då hon tittar direkt mot läsaren. 
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4.5.4 Intertextualitet och modelläsare 

Modelläsaren av denna annons presupponeras vara en kvinna med ett stort intresse för 

mode. Bilden (1) , som upptar störst utrymme i det visuella rummet, visar en kvinna iförd 

en modern klänning. Klänningen saknar ärmar och verkar vara av ett tunnare material, 

därför kan man anta att det är varmare väder där kvinnan befinner sig. Detta styrks även 

av blommorna och grönskan som återfinns i bakgrunden (2) av annonsen. Därför kan man 

anta att modelläsaren även förväntas gilla våren. Kvinnan på bilden (1) har dessutom en 

ganska oväntad pose. Hon står utan ett leende, lätt framåtlutad med en ganska dålig 

hållning och håller om sig själv. Detta blir till en kontrast mot hur kvinnor normalt sett 

porträtteras i annonser. Annonsen är således normbrytande, vilket gör att man också kan 

anta att modelläsaren förväntas vara det. 

 

Analysen visar även på en modelläsare som gärna vill bli betraktad. Detta blir tydligt i och 

med kvinnans blick. Vidare kan passitivitet knytas till modelläsaren, dels på grund av 

avsaknaden av språkprocesser men också på grund av att majoriteten av reklamannonsens 

språkhandlingar är givande. 

4.6 Indiska från 2019 

I det här kapitlet presenteras analysresultaten från Indiskas reklamannons från 2019. 

4.6.1 Komposition 

Se bilaga 6. 

Annonsen består av en hel A4-sida och innehåller följande element: 

(1) Avbildad kvinna iklädd kimono 

(2) Bakgrund i form av grönska 

(3) Text "Capture the light" 

(4) Text "Möt våren i färg, Kimono 599 kr" 

(5) Logotyp "INDISKA" 

(6) Text "Besök oss i våra butiker eller på indiska.com"  

Den visuella samhörigheten mellan de olika elementen i annonsen skapas genom 

färgsättning. All text i annonsen, inklusive logotypen, är av färgen vit - vilket skapar ett 

visuellt rim mellan elementen. Textelementen (3 och 5) är båda i fetmarkerad stil, medan 

textelementen (4 och 6) är i normal stil. Denna skiftning i textstil är också en resurs för 

visuell samhörighet, där de texter med samma stil kopplas till varandra. 
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Även bildmässigt finner vi att färg skapar samhörighet. Den avbildade kvinnans kimono (1) 

består främst av färgen grön, vilket också den grönskande bakgrunden (2) gör. 

 

Elementens visuella framskjutenhet består av färg, storlek och överlappning. Den vita 

färgen på all text skjuts fram tack vare att den skapar stor kontrast mot den relativt mörka 

bakgrunden. Bilden på kvinnan (1) framskjuts genom sin storlek, då bilden tar upp 

majoriteten av det visuella rummet. Den sista resursen för visuell framskjutenhet är 

överlappning. Logotypen (5) och textelement (6) överlappar bilden på kvinnan, vilket 

skjuter fram de elementen i hierarkin (trots dess låga placering). 

4.6.2 Ideationell betydelse 

De språkliga processtyperna i denna annons utgörs främst av relationellt materiella 

språkprocesser. Textelement (3) ber läsaren att fånga ljuset (Capture the light), vilket gör 

språkprocessen dialogisk. Även i textelement (4) bes läsaren göra något: möt våren i färg. 

 

Visuella processtyper utgörs av kvinnan i kimono (1). Hennes blick utgör en intransitiv 

reaktionsprocess, då hennes blick (vektorn) tittar bakåt på ett osynligt fenomen. Kvinnan 

är även ett attribut till affären Indiska, då hon hjälper till att bygga en identitet. Kimonon 

som kvinnan på bilden har på sig utgör ett materiellt tillstånd. Den visar upp sig i egenskap 

av produkt som företaget försöker sälja till läsaren. 

4.6.3 Interpersonell betydelse 

Gällande språkhandlingar innefattar annonsen flera krävande talarroller med 

uppmaningar. Texterna (1, 3 och 6) vill att läsaren ska "Capture" (fånga), "möta" och 

"besöka". Språkhandlingarnas krav reduceras dock lite då kvinnan på bilden (1) inte tittar 

direkt på läsaren. I övrigt finns det två givande talarroller med påståenden som utgörs av 

texten "Kimono, 599 kr" (4) och företagets logotyp (5). Här erbjuds mottagaren att ta del 

av budskapet, istället för att kräva något. 

4.6.4 Intertextualitet och modelläsare 

Den här reklamannonsen presupponerar en modelläsare med intresse av mode och 

längtan till våren ("Capture the light" och "Möt våren i färg"). Vi kan även anta att 

modelläsaren är en kvinna, då både annonsen och företaget riktar sig till kvinnor. 

Hela annonsen genomsyras av en typ av vårgenre, eller någon form av längtan till våren. 

Det realiseras dels genom texterna, men även bildmässigt. Kvinnan (1) är iklädd en 
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tunnare färgrik kimono och i bakgrunden (2) kan vi se att det är alldeles grönt av grönska, 

som det ju är på våren. 

 

Analysen visar även en modelläsare som gärna interagerar direkt. Dessa egenskaper blir 

tydliga i språkhandlingarna "Capture the light" (3), "Möt våren i färg" (4) och "Besök oss i 

våra butiker eller på indiska.com" (6). Detta visar på att aktivitet kan kopplas till både 

textvärlden och modelläsaren, snarare än passivitet. Däremot visar det sig att 

modelläsaren helst inte vill bli betraktad, då kvinnan i annonsen (1) inte söker direkt 

ögonkontakt med läsaren. 

4.7 Gucci från 2011 

I det här kapitlet presenteras analysresultaten från Guccis reklamannons från 2011. 

4.7.1 Komposition 

Se bilaga 7. 

Annonsen består utav en A4-sida och innehåller följande element: 

(1) Avbildad man med solglasögon 

(2) Avbildad kvinna med solglasögon 

(3) Avbildad man utan solglasögon 

(4) Avbildad kvinnohand 

(5) Logotyp "GUCCI" 

(6) Text "EXPLORE THE DIGITAL FLAGSHIP GUCCI.COM"  

 

I den här annonsen kommer den visuella samhörigheten främst från färgsättning. Alla de 

avbildade människorna, och även handen (1,2, 3 och 4), har nästan exakt samma hudton 

och hårfärg. De båda textstyckena (5 och 6) är av samma vita nyans, vilket visar att de hör 

ihop. 

 

De avbildade människorna (1, 2 och 3) är de mest framskjutna elementen i denna annons, 

då de tar upp den största delen av det visuella rummet. Logotypen (5) framskjuts dels 

genom dess storlek, men också genom att den överlappar de avbildade människorna – 

vilket framhäver den ytterligare. Textstycket (6) längst ned har lägst framskjutenhet och 

ligger också längst ned i den visuella hierarkin. 

 

Den visuella avgränsningen är inte något framträdande i denna annons, utan hela 
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annonsen fokuserar på samhörighet. 

4.7.2 Ideationell betydelse 

Språkliga processtyper i den här annonsen utgörs helt utav en materiell språkprocess (6). 

Språkprocessen är dialogisk och talar direkt till läsaren ("Explore"). 

 

De visuella processtyperna utgörs främst av de avbildade människorna (1, 2 och 3). 

Kvinnans blick utgör en intransitiv reaktionsprocess, då hennes blick (vektorn) tittar bort  

mot ett osynligt fenomen. Detsamma gäller även mannen med solglasögons blick (1). De 

avbildade människorna utför också aktionsprocesser. Mannen med solglasögon (1) håller 

om den avbildade kvinnan. Mannen utan solglasögon (3) ser ut att vara mitt uppe i en 

handling, vilken man får anta är någon form av kyss. Handen som kommer in i bild (4) 

utför även den en handling genom att smeka mannens kind (3). 

 

De avbildade människorna (1,2 och 3) blir till attribut för företaget, då de hjälper till att 

skapa en identitet åt dem. Vidare blir kläderna och solglasögonen till attribut för 

människorna eftersom de skapar mening åt dem. 

4.7.3 Interpersonell betydelse 

När det kommer till språkhandlingarna i annonsen består texten av en krävande talarroll 

med en uppmaning: "Explore [...] "(6). Kravet annonsen reduceras dock eftersom ingen av 

de avbildade människorna tittar direkt åt läsaren. I övrigt finns givande roller i form av 

logotypen (5) och de avbildade kläderna och solglasögonen (1 och 2). De visar upp sin 

existens och läsaren erbjuds information om varornas utseende och var dessa går att finna. 

4.7.4 Intertextualitet och modelläsare 

Modelläsaren av den här annonsen presupponeras vara en kvinna med ett stort intresse för 

lyxigare mode och flärd. Hon gillar att vara i centrum, känna samhörighet och ha 

uppmärksamhet på sig. Detta stärks av att kvinnan i bilden (2) är avbildad mittemellan två 

män (1 och 3), varav den ena lutar sig nära och håller om henne – vilket kan tolkas som att 

han ger henne uppmärksamhet och bjuder in till någon form av samhörighet. Man kan 

även anta att modelläsaren vill vara där det händer, vilket styrks av alla de handlingar 

(aktionsprocesser) som sker i bild. 

 

I annonsen realiseras även en diskurs om lyx och flärd. Detta framgår främst genom 
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bildhandlingar. För det första visas lyxiga och glänsande solglasögon och kläder upp (1 och 

2). För det andra är alla de avbildade människorna oerhört vackra, med perfekt hud och  

glansigt hår. 

 

Vidare visar analysen på en modelläsare som gärna interagerar direkt, vilket blir tydligt i 

och med språkhandlingen och uppmaningen "Explore" (6). Man kan alltså knyta aktivitet 

till läsaren, till skillnad från passivitet. Detta stärks ytterligare genom dynamiken i bilden. 

Istället för att innehålla statiska processtyper, så utgörs majoriteten av det visuella rummet 

i reklamen av olika handlingar. Analysen visar dock att modelläsaren helst inte vill bli 

betraktad, då ingen av de avbildade människorna i annonsen (1,2 och 3) söker direkt 

ögonkontakt med läsaren. 

4.8 Gucci från 2019 

I det här kapitlet presenteras analysresultaten från Guccis reklamannons från 2019. 

4.8.1 Komposition 

Se bilaga 8. 

Den här annonsen består utav ett helt uppslag och innehåller följande element:  

(1) Logotyp "GUCCI" 

(2) Bild föreställande en show på en scen med en massa olika människor klädda i 

färgstarka kläder, många bärandes färgglada flaggor. 

(3) Text "birger jarlsgatan 1, 111 45 stockholm 08.545.005.44"  

(4) Text "#GucciShowtime" 

(5) Text "gucci.com" 

 

I den här reklamen spelar samhörigheten mellan de olika elementen stor roll. Till att börja 

med är logotypen (1) och samtliga textelement (3, 4 och 5) av samma färg (gul), vilket visar 

på att dessa element tydligt hör ihop. Vidare är också textelementen längst ned på sidan (3, 

4 och 5) skrivna i samma typsnitt. I bilden (2) ser vi också återkommande färger (röd, blå, 

grå och lila exempelvis). Människorna på bilden står på scen ihop och ser ut att framföra 

ett koreograferat nummer tillsammans, vilket framhäver samhörighetskänslan ytterligare. 

 

Bilden (2) är det mest framskjutna elementet i den här annonsen, då den tar upp hela ytan 

i det visuella rummet. Logotypen (1) framhävs genom att vara av större storlek än övriga 

textelement i annonsen, samt genom att vara placerad högst upp i annonsen. I bilden 



34 

 

framhävs även de sex personerna som står och håller varandra i armkrok i mitten av 

scenen. De står placerade på en piedestal och är omringade av färgglada flaggor, vilket gör 

att fokus landar på dem. 

4.8.2 Ideationell betydelse 

I den här annonsen är det tunt med skriftliga processtyper. Fokus ligger istället på visuella 

processtyper. Eftersom de flesta människor på bilden dansar, så sker flera 

aktionsprocesser i bild. De dansande människorna är alltså aktörer och armar och ben 

vektorer. De sex människorna i mitten av bilden håller varandra i armkrok, vilket även det 

är en aktionsprocess. Människornas blickar utgör reaktionsprocesser. De tittar mot ett 

osynligt föremål utanför bild. Logotypen (1) och de övriga textelementen representerar 

statiska och materiella tillstånd. Logotypen visar upp företagets existens, samt sändare av 

budskapet, och de övriga textelementen (3,4 och 5) informerar om var deras produkter går 

att finna. Människorna på bild blir även till attribut för företaget, då de hjälper till att 

skapa det en identitet. Vidare blir kläderna till attribut för människorna, samtidigt som de 

visar upp sin existens för läsaren. 

4.8.3 Interpersonell betydelse 

I den här annonsen finner vi enbart givande talarroller utan krav. Logotypen och 

textelementen (3,4 och 5) erbjuder läsaren att ta del av budskapet och ger information om 

var läsaren kan ta del av företagets produkter. Även i bilden är rollerna givande. Det finns 

inga direkta blickar på läsaren, vilket skulle kunna lägga på en kravaspekten i annonsen. 

Läsaren erbjuds istället att vara publik till showen som pågår i bild och studera de olika 

människorna och deras kläder från en trivsam distans. 

4.8.4 Intertextualitet och modelläsare 

Showen, som är i full gång på bilden (2), är i centrum i den här annonsen - vilket 

understryks ytterligare av texten "#GucciShowtime" (4). Detta gör att man kan knyta en 

diskurs om show, dans och glamour till annonsen. 

 

Modelläsaren av denna annons presupponeras vara en kvinna med ett stort intresse av 

mode. I bilden (2), som upptar hela det visuella rummet, ser vi en stor scen med dansande 

och showande människor som alla har på sig mycket eleganta kläder. Detta gör att vi även 

kan anta att modelläsaren förväntas vara en person som gillar välkoreograferade shower 

och dans. Hon förväntas också vara en person som är en van användare av internet och 



35 

 

gärna besöker företaget digitalt, då två av textelementen (4 och 5) hänvisar till företagets 

sociala medier respektive hemsida. 

 

Analysen visar på en modelläsare som helst inte vill bli betraktad. Detta blir tydligt i och 

med att inga av de avbildade människornas blickar riktas direkt mot läsaren. Vi kan även 

knyta både aktivitet och passivitet till modelläsaren. Aktiviteten ligger i alla de handlingar 

som sker i bilden, medan passiviteten kommer ifrån de statiska tillstånd som återfinns i 

annonsens textelement. 
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5. Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar jag först resultaten från analyserna, för att sedan övergå till en 

diskussion om metoden.  

5.1 Resultatdiskussion 

I det här kapitlet diskuterar jag analysresultaten. Först fokuserar jag på resultaten från de 

reklamer som riktade sig till män och diskuterar hur de ändrats över tid, sedan gör jag 

detsamma med resultaten från de reklamer som riktade sig till kvinnor. Slutligen jämför 

jag de båda resultaten med varandra och tittar på likheter och skillnader. 

5.1.2 Reklam riktad till män 

Samtliga annonsers komposition består av samma typer av element: logotyp, rubrik, texter 

och avbildade produkter. Logotyperna är i samtliga reklamer högt placerade. Samhörighet 

mellan elementen skapas främst genom färgsättning, vilket går som en röd tråd genom alla 

annonser riktade till män. Avgränsningar görs med hjälp av avstånd och olika storlekar på 

text, men det finns ett par tydliga avgränsningar i form av linjer. Kompositionsmässigt 

stämmer detta resultat överens med det resultat som Bergklint (2015) kom fram till. Även 

logotyperna är högt placerade.  

I majoriteten av annonserna är det de avbildade produkterna som är de mest framskjutna 

elementen, med undantag från Bulldog 2019 (där en bulldogg tar upp den största delen av 

det visuella rummet). Produkterna framskjuts genom både storlek och placering. Det är 

tydligt att produkterna, deras existens och exponering, är det viktigaste i annonserna och 

de framställs i väldigt god dager. Detta stämmer överens med Björkvalls tämligen generella 

resultat om att reklamen syftar till att sälja en produkt och skapa en god image för 

produkten (2003:155). Däremot verkar det ha lagts ett ännu större fokus på själva 

produkterna i annonserna, då de (förutom bulldoggen) är det enda som avbildas – vilket 

skiljer detta material från Björkvalls studie (2003). I övrigt presenteras majoriteten av 

produkterna som att de är lösningen på läsarens problem, framförallt i Recipe for Mens 

annons från 2011. Enligt Björkvalls resultat (2003:157) var detta ett vanligare fenomen hos 

den kvinnliga målgruppen, då männen ofta framställdes som redan framgångsrika och 

produkten i fråga bara skulle medföra ytterligare framgång. I Recipe for Mens annons från 

2011 framställs läsaren som en person som har kraftiga hudvårdsproblem och produkterna 

i annonsen är lösningen. Björkvalls resultat stämmer alltså inte helt överens med mina 

resultat. Det kan tänkas bero på att de annonser jag analyserat helt har handlat om 
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hudvård för män, vilket Björkvalls analyser inte har. 

Textmässigt är det materiella språkprocesser som dominerar, med tydligt givande 

talarroller. Dessa materiella språkprocesser utgörs oftast av påståenden och ren 

information om produkterna. Detta skiljer sig från Bergklints (2015:48) resultat, där 

mentala handlingar dominerade. Skillnaden beror troligen på att de annonser jag 

analyserat är mer produktorienterade och saknar avbildade människor, vilket gör att de 

materiella språkprocesserna dominerar. 

Det finns även exempel på krävande talarroller i annonserna, men de är färre till antalet än 

de givande talarrollerna. I tre av fyra annonser tilltalas läsaren direkt av texten, exempelvis 

genom frågor eller tilltal som "bruvv" , vilket skapar en personligare distans till läsaren. 

Modelläsaren i samtliga annonser är en man med ett intresse för någon form av hudvård. 

Samtliga annonsers modelläsare går att knyta till passivitet, då han i de flesta fall inte gillar 

att interagera direkt. Han gillar inte heller att bli betraktad. Detta skiljer sig helt från den 

tidigare forskningen. För det första visar Andén-Papadopoulos (1996) resultat på att män 

ofta skildras som utåtriktade och handlingskraftiga, vilket snarare kan knytas till aktivtitet. 

Kanske har denna utveckling att göra med samhällets utveckling, alternativt är det bara en 

tillfällighet. För det andra så är det främst kvinnor som brukar skildras som intresserade 

av den egna kroppen (Andén-Papadopoulos, 1996 samt Björkvall, 2003:155). Återigen kan 

detta ha att göra med att de annonser jag analyserat helt har handlat om hudvård. Men det 

kan också betyda att samhället har rört sig framåt och gränsen för vad som är manligt och 

kvinnligt har suddats ut mer. 

I annonserna finns det ett par olika diskurser: miljövänlighet, naturlighet och avancerade 

och effektiva produkter. Miljövänlighet och naturlighet återkommer i tre av annonserna, 

vilket gör dem till de dominerande diskurserna. I tidigare forskning har de dominerande 

diskurserna för den manliga målgruppen främst handlat om självförverkligande genom 

handlingskraft och ledarskap (Björkvall, 2003:155). Här skiljer sig våra resultat åt 

markant. Jag tror att detta dels beror på att samhället förändrats, och med det även bilden 

av vad som är manligt. För det andra tror jag återigen att det kan ha att göra med att de 

annonser som jag analyserat har att göra med hudvård. 

Om man tittar på annonserna från 2011 och jämför dem med annonserna från 2019, så har 

det inte hänt så mycket rent kompositionsmässigt eller språkmässigt. De är tydligt lika på 

den fronten. Den största skillnaden gäller diskurser, där Recipe for Men övergått från en 

diskurs om avancerade och effektiva produkter till en diskurs om naturlighet och 

miljövänlighet. Denna övergång känns mycket rimlig och i tiden, då företag generellt är 
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mer miljömedvetna nu än vad de var då. Bulldog använde sig av denna diskurs redan 2011, 

men har i annonsen från 2019 intensifierat miljövänligheten. 

En annan skillnad är att antalet adresser till webbsidor i annonserna är kraftigt 

reducerade. I annonserna från 2011 finns 4 respektive 17 webbsidor hänvisade, men bara 

en vardera i annonserna från 2019. Min teori är att det har att göra med att företagen vill 

ha en renare och tydligare struktur i sina annonser och att webbsidehänvisning inte anses 

vara lika modernt längre. 

5.1.3 Reklam riktad till kvinnor 

Annonsernas kompositioner är mycket snarlika med logotyp, kortare texter och avbildade 

människor. I tre av annonserna är logotypen placerad lågt i bild, vilket stämmer överens 

med de iakttagelser som Bergklint (2015:48) gjorde i sin uppsats. I samtliga annonser 

återfinns avbildade människor och det är alltid de som tar upp den största ytan i det 

visuella rummet. Samhörighet mellan element skapas även här främst genom färgsättning. 

Annonserna saknar helt avgränsningar, utan fokus ligger fullt ut på samhörighet  – vilket 

också stämmer överens med Bergklints (2015:48) resultat. 

I alla annonser är det de avbildade människorna som är de mest framskjutna elementen, 

vilket är logiskt då det är plaggen de har på sig som det görs reklam för. Elementen 

framskjuts framförallt genom storlek, och vissa textelement genom överlappning. Till 

skillnad från Goffmans (1979) observationer representeras kvinnan som större och mer 

central än männen i Guccis annons från 2011. Detta stämmer även in på de resultat 

Eliasson (2013:39) kom fram till, där den porträtterade kvinnan oftare var mer 

utmärkande än mannen. I annonsen från 2019 likställs kvinnan med männen. Detta torde 

ha att göra med att samhället har blivit mer jämställt och att den patriarkala strukturen 

försvinner mer och mer. Det kan också sägas ha blivit modernt att framställa kvinnor som 

starka och självständiga. Kvinnan i Guccis annons från 2011 framställs med en sensuell 

framtoning, vilket stämmer överrens med det Andén-Papadopoulos (1969) säger om att 

kvinnor framställs som sexigare än männen. 

De visuella processtyperna består av intransitiva reaktionsprocesser och aktionsprocesser. 

Dessa tillför krävande talarroller respektive dynamik till annonserna. De avbildade 

människorna och kläderna de bär blir till attribut för företagen. Dessa attribut är givande, 

till skillnad från de intransitiva reaktionsprocesserna. 

Annonserna lägger mycket större vikt vid det visuella än det språkliga, vilket gör att det 

inte finns allt för mycket text närvarande i annonserna . De språkprocesser som finns är 
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främst materiella och utgör krävande talarroller. Annars presenteras produkter och dess 

pris som materiella tillstånd, med givande talarroller. Detta stämmer väl överens med 

Bergklints (2015:48) resultat som visade på att materiella tillstånd var vanligast hos 

reklam riktad till kvinnor. Detta känns ganska givet, då det är kläder som är till salu i 

annonserna. 

Modelläsaren i samtliga annonser är en kvinna med ett stort intresse av mode. Både 

aktivitet och passivitet kan knytas till modelläsarna, men aktivitet dominerar. 

Modelläsaren är en kvinna som gillar att interagera direkt. Enligt Andén-Papadopoulos 

(1996) skildras ofta kvinnor som mer inåtvända, vilket skär sig med mitt resultat där fokus 

ligger på aktivitet. Däremot menar Eliasson (2013:42) att det inte längre är lika självklart 

att knyta kvinnor till passivitet. Återigen tror jag att detta har att göra med att samhället 

förändrats och att det numer är självklart för kvinnor att vara delaktiga, handla och ta för 

sig.  

I annonserna realiseras även ett par olika diskurser: lyx och flärd, vårlängtan samt show 

och dans. Diskursen om vårlängtan återkommer i båda annonserna från Indiska, medan 

Gucci byter diskurs mellan sina annonser. Detta stämmer inte helt överrens med den 

tidigare forskningen. Där realiserades främst diskurser som handlade om att uppnå ett bra 

utseende, om den egna kroppen och drömmande (Björkvall, 2003:155). På sätt och vis går 

det att koppla dessa diskurser till de i mina resultat: vårlängtan är ju ett slags drömmande 

och lyx och flärd kan kopplas till att uppnå ett bra (bättre) utseende. I detta fall tror jag att 

det skiljer sig främst för att jag analyserat annonser som handlar om mode, vilket Björkvall 

inte gjorde i samma utsträckning. 

Tre av de fyra annonserna innehåller även en hänvisning till en webbsida, och en av dem 

innehåller en så kallad hashtag. Något som kan anses vara modernare än en 

webbsidehänvisning. 

Om man jämför annonserna från 2011 med de från 2019, så har det återigen inte hänt 

speciellt mycket kompositionsmässigt eller språkmässigt. De är alltså väldigt lika och har 

således inte förändrats nämnvärt. Den största skillnaden är att Gucci verkar ha övergett sin 

diskurs om lyx och flärd, samt den sensualitet som annonsen utstrålade, och bytt ut den 

mot en helt annan diskurs (show och dans). Troligen tycker Gucci att den image deras 

annons från 2011 utstrålade tillhör en numer oattraktiv stil och har därför förnyat den. 
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5.1.3 Jämförelse mellan reklam riktad till de två könen 

Kompositionsmässigt är den främsta skillnaden att de annonser med kvinnlig målgrupp 

har människor avbildade i samtliga annonser, medan det inte finns en enda avbildad 

människa i de annonser som riktar sig till män. Detta kan ha att göra med det Björkvall 

(2003:155) skriver om den diskurs hos den kvinnliga målgruppen som strävar efter att 

uppnå ett bra utseende. Snygga människor med fina kläder avbildas, vilket skapar ett 

begär om att uppnå ett bättre utseende. Samtidigt handlar de hudvårdsprodukter som 

avbildas i de manliga annonserna om att på något vis förbättra det egna utseendet. Den 

mest självklara förklaringen är dock att de manliga annonserna handlar om hudvård och 

de kvinnliga annonserna om mode. Det är lättare att sälja en hudvårdsprodukt genom att 

bara avbilda produkten, än vad det är att sälja ett klädesplagg.  

I övrigt liknar de olika annonserna varandra kompositionsmässigt, de följer ungefär 

samma layout och utnyttjar samma resurser för samhörighet. I de manliga annonserna 

finns det däremot mer tydliga avgränsningar, vilket fattas i de kvinnliga annonserna. Detta 

stämmer väl överens med det Bergklint (2015:48) fick fram via sina analyser, som visade 

på en avsaknad av avgränsningar hos reklam riktad till kvinnor – något som fanns 

närvarande hos reklam riktad till män. Även logotypernas placering stämmer överens med 

hennes resultat. 

De manliga annonserna lägger större vikt vid de språkliga processerna och innehåller 

därför mycket mer text. De kvinnliga annonserna innehåller mindre text och fokuserar 

därför på de visuella processerna. Generellt innehåller de kvinnliga annonserna mer 

krävande talarroller än vad de manliga annonserna gör. Detta beror främst på närvaron av 

mänskliga blickar i de kvinnliga reklamerna, vilka hjälper till att visualisera en krävande 

talarroll (Björkvall, 2009:37, samt Kress & van Leeuwen, 1996:117). Både reklamen riktad 

till män och till kvinnor domineras av materiella språk- och bildprocesser, vilket skiljer sig 

från Bergklints (2015:48) resultat. Det överensstämmer däremot med det Eliasson 

(2013:43) skriver om att det inte längre är självklart att män skall vara aktiva och kvinnor 

passiva. Jag tror att detta har att göra med att samhället utvecklas och de tydliga 

könsstereotyperna mer och mer suddas ut. Det skulle också kunna vara så att 

skönhetsreklam traditionellt sett riktar sig till kvinnor, vilket gör att den kvinnliga 

passiviteten återfinns i skönhetsreklam riktad till män. Det är dock svårt att göra en 

generalisering angående det utifrån materialet i det här arbetet. 

Diskursmässigt skiljer sig annonserna riktade till män i hög grad från dem riktade till 

kvinnor. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning och var väntat, då 
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modelläsarna annonserna riktar sig till är av olika kön (Björkvall, 2003:23-25). Eftersom 

annonserna riktade till män handlar om hudvård och de riktade till kvinnor handlar om 

mode, blir det ännu mer självklart varför diskurserna skiljer sig åt. Det är dock värt att 

nämna att diskurserna verkar ha blivit mindre könsstereotypiska än de var i Björkvalls 

resultat (2003:115). 

Om man tittar till hur annonser riktade till män respektive kvinnor har förändrats under 

2010-talet kan vi konstatera att de båda inte förändrats nämnvärt. Ändringarna ligger 

främst i diskurserna. Hos den manliga målgruppen har miljövänlighet blivit den 

dominerande diskursen, vilket ligger rätt i tiden och känns modernt. Eftersom reklamen 

fungerar som en spegel av vår samtid, så tycker jag att denna förändring känns mycket 

rimlig (Björkvall, 2003:11). Hos den kvinnliga målgruppen har Gucci förnyat sig och gått 

från en diskurs om lyx och flärd till en om show och dans. Ytterligare förändring ser vi hos 

annonser riktade till män där man gått från att ha massvis med webbsidor närvarande i 

annonserna till att ha max en, något som varit standard hela tiden hos reklam riktad till 

kvinnor. Min teori är att detta handlar om att skapa en renare annons och skala bort det 

onödiga som stör. Detta stämmer också väl överens med vår samtid, där allt nytt som 

utvecklas skall ha ett stilrent utseende och en modern look.  

5.2 Metoddiskussion 

Jag anser att Björkvalls multimodala analys har fungerat mycket bra för mig i det här 

arbetet. Den har hjälpt till att ge en djupare förståelse för reklamannonsernas utformning 

och dess modelläsare, vilket var det jag ville uppnå. Det finns dock ett problem med 

analysmetoden och det är att den bjuder in till fri tolkning, framförallt i den intertextuella 

delen. Detta innebär att analysen påverkats av min kunskap och min syn på omvärlden.  

Valet av annonser kan även de ha påverkat mina resultat. Eftersom jag ville ha annonser 

från samma företag i båda utgåvorna, kom de manliga annonserna att handla helt och 

hållet om hudvård och de kvinnliga om mode. Detta kan givetvis ha påverkat mina 

resultat, då det optimala vore att ha annonser ur samma kategorier. Vidare skulle man ha 

kunnat analysera mycket fler annonser för att få en rättvisare bild. Trots detta anser jag att 

mina resultat gett en sanningsenlig bild på hur en del av vårt samhälle och vår kultur 

speglas i reklamen.  

6. Avslutning 

Mina resultat visar på att det finns mycket som skiljer sig mellan reklam riktad till män 

respektive kvinnor, men också många likheter. Eftersom reklamen fungerar som en spegel 
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av vår samtid är det inte heller speciellt konstigt att det skett en del förändringar i 

reklamens diskurser och utformning. Jag trodde dock att det skulle skett fler förändringar 

under 2010-talet än vad som faktiskt skett. Reklamen och de skildrade könsrollerna har 

blivit modernare, vilket speglar vårt moderna samhälle.  

I en vidare undersökning skulle det vara intressant att titta längre tillbaka i tiden och 

kanske då ta in annonser från andra kategorier än hudvård och mode. Förändringarna i 

reklamannonsernas utformning borde rimligtvis vara mycket fler då.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Bulldog 2011 
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Bilaga 2 – Bulldog 2019 
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Bilaga 3 – Recipe for Men 2011 

 



47  

 

Bilaga 4 – Recipe for Men 2019 
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Bilaga 5 – Indiska 2011 
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Bilaga 6 – Indiska 2019 
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Bilaga 7 – Gucci 2011 
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Bilaga 8 – Gucci 2019 

 


