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Inledning 

Reklam finns överallt. Det finns i morgontidningen, på bussen, längs gator och vägar, på och i 

byggnader. Det finns reklam för allt från kläder till bröd och mobiltelefoner; produkter som 

anses vara socialt accepterade för konsumenter att konsumera. Vi uppsatsskribenter kom på 

oss själva med att undra över reklam för produkter som inte anses lika socialt accepterade, så 

som tobak och alkohols och dess plats i det offentliga rummet.  

I Sverige har det sedan 1977 varit förbjudet att göra reklam för starksprit, vin och starköl i 

dagspress, radio, TV och all annan media som riktar sig mot allmänheten
1
, men 2003 blev det 

återigen lagligt att göra reklam för alkohol i Sverige, dock endast i tidningar
2
. I TV är det 

lagligt att göra reklam för exempelvis lättöl, något vi tror att företagen använder för att stärka 

medvetenheten kring sitt varumärke och hoppas resultera i att kunder konsumerar den starkare 

varianten på dryck ändå. 

I jämförelse med reklam för andra produkter anser vi alkoholreklam vara något extra 

elegant, lockande och exotiskt. I reklamfilmer för alkohol är det George Clooney på en lyxbåt 

under en ljusblå himmel, det är välklädda kvinnor som rör sig sensuellt och det är rena, vita 

ytor som associerar till ren- och stillhet.  

Alkohol får enligt svensk lag inte förtäras av personer under 18 år, och får endast köpas av 

personer som är minst 20 år gamla. Ofta tänker man som privatperson inte på att det finns en 

målgrupp som annonser riktar sig till, men det kan sägas bli en aning mer uppenbart i 

alkoholreklamfallet då minderåriga inte får lov att dricka alkohol och att alkoholreklam därför 

inte får lov att rikta sig till dem.   

Det vi vill undersöka i vår uppsats är hur reklam är utformad i de två tidningarna Elle och 

Café, vilka har olika målgrupper, samt hur annonsernas målgrupp och andra målgrupper 

ställer sig till den. Tycker de att annonsen för en viss produkt är något som lockar dem till att 

försöka få tag på produkten, eller känner de att den här typen av reklam signalerar att det här 

är någonting de inte behöver bry sig om? Genom detta vill vi försöka hitta hur en stereotyp på 

hur en manlig respektive kvinnlig konsument av alkoholreklam ser ut.  

Anledningen till detta är att vi vill se om det är en generell stereotyp som reklammakare 

använder sig av när de gör reklam, om det är en mall som endast riktar sig emot den exakta 

                                                           
1
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GM03134&rm=1998/99&bet=134, senast 

besökt 2011-01-05 
2
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GQ10412, senast besökt 2011-01-05 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GM03134&rm=1998/99&bet=134
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GQ10412
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målgrupp som de vill nå ut till eller om det går att säga att de använder någon mall 

överhuvudtaget. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att titta på om de stereotypa bilderna som tycks finnas av män och 

kvinnor i reklam stämmer; som att rosa drar till sig en kvinnas uppmärksamhet eller att en 

stilren bild attraherar män mer än kvinnor.  

Eftersom annonserna vi har valt kommer från en typisk herrtidning och en typisk 

damtidning hoppas vi på att kunna komma fram till att det finns distinkta skillnader i hur män 

och kvinnor reagerar på de sex annonser vi har valt ut. Vi vill försöka komma fram till detta 

genom att använda oss av de frågeställningar som är nämnda nedan. 

 

Vår huvudfrågeställning kommer att vara som följer: 

 Finns det i svensk alkoholreklam en stereotyp bild av en manlig respektive kvinnlig 

konsument av alkoholreklam och hur ser i så fall dessa ut?  

 

Vi kommer även att använda oss av underfrågor som kan kopplas till 

huvudfrågeställningen. Dessa kommer vara:  

 Hur reagerar olika målgrupper på reklam som riktas mot dem samt andra målgrupper?  

 Går det att genom enkäter hitta vad det är som män respektive kvinnor finner 

intressant och iögonfallande?  

 Går det att genom att undersöka annonser se vilka element som är tänkta att attrahera 

ett visst kön? 

 Går det att rikta alkoholannonser mot ett kön på ett sådant vis att det andra könet blir 

helt exkluderat?  

 

Genom dessa frågor hoppas vi på att kunna hitta vad en stereotypt manlig respektive 

kvinnlig konsument reagerar på i annonser för alkohol och vad de identifierar sig själva med i 

denna. Vi kommer även genom dessa frågor titta på om de som har skapat annonserna har 

lyckats med sin uppgift eller om de har dragit till sig en annan publik än den som var den 

huvudsakliga målgruppen. Ifall reklammakaren inte har lyckats med att nå sin målgrupp 

kommer vi att diskutera vad som kan ha varit anledningen till detta.  

Vi hoppas att uppsatsen ska kunna bli ett underlag till vidare diskussioner kring huruvida 

reklam når sin från början tänkta målgrupp. Kan de stereotyper som skapas i och med vår 

analys av reklamerna sägas stämma överens med den målgrupp som attraheras av reklamen 

eller är den stereotyp som tycks ha används vid produktionen av reklamen helt utdaterad?  
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Definitioner 

Reklam 

Reklam är spridandet av information om en produkt eller tjänst vars syfte är att positivt 

påverka konsumenter och öka försäljningen av dessa. Alla former av budskap kommunicerade 

genom ett medium, oavsett vilket, som har ett kommersiellt syfte och innehåll är reklam
3
. 

Reklam har en sändare och en mottagare; sändare är den som vill sälja någonting och 

producerar reklam för detta, medan mottagaren är den som ser reklamen och reagerar på den, 

exempelvis genom att köpa produkten som marknadsförs
4
.  

 

När det kommer till marknadsföring av alkohol finns specifika bestämmelser, exempelvis 

att reklamen inte får rikta sig till personer under 25 år eller att bara alkoholdrycker med upp 

till 15 volymprocent får lov att tryckas i kommersiella annonser i tidningar, så som de vi 

hämtat våra annonser från.  

Annonserna får endast visa varan eller råvaror som ingår i denna, enstaka förpackningar 

eller varumärket. Volymprocenten måste visas tydligt, men det faktum att den är hög får inte 

framställas som något positivt. Uppgifter som kan upplevas som falska eller vilseledande om 

alkoholkonsumtion eller alkoholens biverkningar får inte förekomma och det måste finnas en 

varningstext i samband med reklamen
5
. 

I vår uppsats kommer vi inte att använda oss av ordet reklam, då det innefattar alltför 

många former av marknadsföring, men vi anser det vara viktigt att vara medveten om vad 

reklam och dess syfte är. 

 

Annonser 

Ordet annons kommer vi i denna uppsats använda som ett begrepp för tryckt reklam, i det här 

fallet hämtade från tidningarna Elle och Café. 

 

Målgrupp 

En målgrupp är den grupp av människor som en reklam riktar sig mot; den grupp av 

människor som är tänkta ska bli övertygade av en reklam till att konsumera varan eller 

                                                           
3
 1996 års alkoholreklamutredning, Alkoholreklam : marknadsföring av alkoholdrycker och Systembolagets 

produkturval (Stockholm; Fritze, 1998) sid 30, 
4
Ulf Dahlqvist & Magnus Linde, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval (Malmö; Liber, 2009), sid 12 

5 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1738#K1, senast besökt 2010-12-14 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1738#K1
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tjänsten som marknadsförs. Exempelvis kan en målgrupp vara människor i en viss ålder, som 

bor på en specifik plats, eller som har ett visst kön
6
. 

 

Manligt och kvinnligt 

I den här uppsatsen kommer vi att diskutera skapandet av stereotyper kring könen i ett antal 

annonser. Vi kommer dock inte att använda oss av någon queer- eller könsskapandeteori; vi 

kommer istället att utgå från det vi uppfattar som "typiskt" manligt och kvinnligt med hjälp av 

bland annat svaren på frågorna i de två enkäter som vi fått ifyllda av ett drygt sextiotal 

personer. Vi kommer därför inte att definiera vad som ses på som "kvinnligt" eller "manligt" 

förrän i vår analys, där vi kommer att utgå ifrån de bilder av dessa båda kön vi uppfattar 

finnas i dagens samhälle. Detta samtidigt som vi kommer försöka titta på de element som 

upplevs som exempelvis "kvinnliga" och se vad i dem som är lockande för just en kvinnlig 

publik och jämföra dem med de element som upplevs som "manliga" för att se vad som skiljer 

dessa två åt; och ifall man genom dessa skillnader kan bygga stereotyper kring vad som är 

kvinnligt och manligt inom alkoholreklam. 

 

Stereotyper 

I den här uppsatsen kommer vi använda oss av flera definitioner av ordet stereotyper.  

Dels kommer ordet användas som beskrivning av en av oss uppfattad majoritet med 

gemensamma faktorer, dels av den uppfattade generalisering som vi läst ut hos de svarande på 

enkäterna. 

Dessa uppfattningar är inte de slutgiltigt korrekta, men bygger på vår, och de svarande på 

enkäternas, uppfattning av samhället. Detta innebär att de är färgade av våra egna åsikter och 

kommer därför aldrig att kunna vara helt objektiva. 

 

                                                           
6
 Ulf Dahlqvist & Magnus Linde, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval (Malmö; Liber, 2009 ), sid 33 
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Teori 

Stereotyper 

Alla skapar stereotyper. Detta för att skapa ett avstånd mellan sig själv och “alla andra”. I 

Sander L. Gilmans bok, Difference and Pathology – stereotypes of sexuality, race and 

madness, från 1985 går det att läsa om hur det är oundvikligt för samtliga människor att inte 

skapa stereotyper. Han menar att människan skapar stereotyper för intala sig själv att hennes 

rädsla för saker hon inte har någon kontroll över helt enkelt är utanför hennes kontroll och att 

hon inte kan göra något åt det.
7
 Gilman menar även att stereotyper är ett sätt att hantera 

instabiliteter i världen: 

 

Stereotypes arise when self-integration is threatened. They are therefore part of our 

way of dealing with the instabilities of our perception of the world. This is not to say 

they are good, only that they are necessary.
8
 

 

Medan Gilman menar att stereotyper skapas av rädsla för saker vi inte förstår går det ur 

Nationalencyklopedins text tolka det till att vi skapar stereotyper för att “slippa” få veta hur en 

person ur exempelvis en viss folkgrupp egentligen är. 

   

Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss grupp 

utan att man närmare prövar om den är korrekt. En stereotyp är vanligen uppbyggd 

av viss faktisk kunskap och förenklar hanteringen av intryck från omvärlden, men 

den kan påverka inte bara uppfattningen om hurdana vissa andra "är" utan också om 

hurdana de "bör" vara. Stereotyper bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och 

negativa attityder.
9
 

 

Det är inte bara de ting som vi har en rädsla för som vi skapar stereotyper av, utan även av 

de saker vi idealiserar kring. Detta för att skapa ett avstånd mellan stereotypen och jaget; för 

att på det sättet kunna fortsätta idealisera.  

Stereotyper är ofta generaliseringar av vad personen som skapar stereotypen anser om 

någonting. Som Gilman skriver är inte stereotyper någonting bra, utan det är en nödvändighet; 

någonting som gör att en person kan fungera i en värld utan att behöva skapa en egen bild 

                                                           
7
 Sander L. Gilman, Difference and Pathology – stereotypes of sexuality, race and madness (New York; Cornell 

Paperbacks, 1985), sid 16 
8
 Ibid, sid 18 

9
 http://www.ne.se/lang/stereotyp/315197 - senast besökt 2010-12-14 
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utav allting som finns omkring henne, samt att hon inte ska behöva ha en rädsla för allt utan 

endast för de saker som hon “vet” är dåligt.  

Varje negativ stereotyp som skapas har även en positiv motvikt, någonting som gör att en 

stereotyps innebörd kan ändras från någonting dåligt till någonting bra. Det finns alltså inga 

fasta stereotyper utan de är flytande och ändras utefter vem det är som skapar dem.
10

 I boken 

Populärkultur av Simon Lindgren finns en, jämfört med Gilman, en liknande förklaring om 

vad stereotyper är.  

 

Betydelser skapas genom att vi tänker oss världen i form av kategorier som är 

ömsesidigt uteslutande: man/kvinna, svensk/invandrare, bra/dåligt, vi/de, högt/lågt, 

fint/fult etc. I enlighet med Saussures tanke om att tecken får sin mening i relation 

till andra tecken, menar Lévi-Strauss här att myternas betydelser kommer ur samma 

process av likhet och åtskillnad: Vi vet inte vad som är dåligt om vi inte har ett 

begrepp om vad som är bra, och vad som är kvinnligt definieras i relation till vad 

som är manligt.
11

 

 

Stereotyper skapas med andra ord av stereotypens motsats, eller “de som förstår varandra 

minst”. Personen som skapar stereotypen skapar även en skarp linje mellan jaget och 

stereotypen, detta för att det inte ska gå att hitta likheter mellan de två. Dock är stereotyper 

mer komplext än så då stereotyper till viss del är uppbyggda för att vi ska, fortfarande stående 

bakom vår linje, kunna förstå världen.  

 

Konsumtion 

I dagens samhälle bygger stora delar av vårt liv på konsumtion. Vi har gått ifrån att ha varit ett 

samhälle där invånarna har till större grad varit självförsörjande till att idag vara helt 

konsumtionsberoende. I Promotional Culture skriver Andrew Wernick om hur det har gått 

ifrån att familjen har letat upp den reklam passar dem till att reklamen har letat upp familjen 

för att denna ska konsumera just den produkt som marknadsförs.
12

 I och med detta innebär det 

att vi inte längre behöver göra någonting själva, vi har gått från att ha varit producenter av det 

vi behöver till att vara, så gott som uteslutande, konsumenter. Dagens samhälle bygger till 

stora delar på konsumtion då, i vår mening, även producenterna är konsumenter. Dels 

                                                           
10

 Sander L. Gilman, Difference and Pathology – stereotypes of sexuality, race and madness (New York; Cornell 
Paperbacks, 1985), sid 18 
11

 Simon Lindgren, Populärkultur: teorier, metoder och analyser(Stockholm; Liber, 2009), sid 76 
12

 Andrew Wernick, Promotional Culture (London; SAGE Publications Limited, 1991), sid 24 
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eftersom de som privatpersoner köper det som deras företag producerar, men även det att 

företaget måste konsumera andra företags produkter för att kunna producera sin produkt.  

Ingen kan undgå att konsumera då mycket av det som dagligen används i hemmet är saker 

som personer inte kan producera själva och i och med det måste produkterna köpas. Det går 

även att anta att konsumtion inte har några specifika manliga eller kvinnliga stereotypa anlag, 

men det finns studier som visar på att det finns skillnader mellan manlig och kvinnlig 

konsumtion. Innan det att feministrörelsen blev stor och dess åsikter började få större vikt i 

samhället hade det gjorts ett antal studier angående detta. I boken Konsumtion av Jacob 

Östberg och Lars Kaijser skrivs det: 

 

Mycket av den tidiga forskningen om kön och konsumtion ägnade sig åt att studera 

huruvida en persons könstillhörighet kunde avgöra vilka produkter, varumärken, 

serviceupplevelser, shoppingbeteenden eller fritidsaktiviteter hon eller han föredrog. 

Till en början betraktades skillnader mellan konsumtion som var stereotypt manligt 

och konsumtion som var stereotypt kvinnligt som fullständigt naturligt. Man antog 

att det fanns vissa förprogrammerade beteendemönster som gjorde att de flesta män 

hade vissa preferenser och de flesta kvinnor hade andra preferenser. När feminismen 

så småningom fick ökat genomslag inom samhällsvetenskapen gjordes diverse 

kritiska analyser som visade att de flesta studier om konsumtion tog en implicit 

manlig utgångspunkt som privilegierade vissa sätt att förstå konsumtion som är 

stereotypt manliga. I de fall då stereotypt kvinnlig konsumtion behandlades 

betraktades den i det närmaste som en avvikelse från det normala. 
13

 

 

Det som går att förstå ur denna text är att under en längre tid var det den manliga 

konsumtionen som skapade den norm som fanns för konsumtionen och att den kvinnliga var 

avvikande från denna. Det skulle kunna göras ett antagande om att när dessa undersökningar 

gjordes utgicks det från typiskt manliga och kvinnliga produkter, vilket gjorde att skillnaderna 

blev större än vad de egentligen var.  

Konsumtionstanken är någonting som marknadsförare och reklammakare använder sig av 

konstant för att på bästa sätt nå ut till den eller de målgrupper för produkten de arbetar med. 

Genom att titta på konsumtionsvanor och konsumtionsbeteenden går det att se vad de olika 

grupperna attraheras av; vad det är för färger, former och liknande. Många företag använder 

sig av reklam som kan anspela på att det liv som vi lever kan anses tråkigt och oglamoröst, så 

länge inte den produkt som marknadsförs införskaffas. I Östberg och Kaijsers bok går det är 

                                                           
13

 Jacob Östberg & Lars Kaijser, Konsumtion (Malmö; Liber AB, 2010), sid 46-47 
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att läsa om hur konsumtionssamhället har gjort att det enda sättet att anses som lyckad idag är 

att konsumera de “rätta” sakerna. Vad som är de “rätta” sakerna visas inte bara genom 

konkret reklam, utan även genom produktplaceringar, PR-arbete och sponsring. Östberg och 

Kaijser skriver vidare om hur det idag visas vad en framgångsrik person är. 

 

På detta vis skapar vårt konsumtionssamhälle en bild av hur man ska vara som en 

lyckad människa i dag – vad man ska äga för saker, vilka aktiviteter man ska ägna 

sig åt, vart man ska resa på semestern och så vidare. Många hävdar att konsumtion 

alltmer lyfts fram som den enda arena där individen i dag får visa att de är 

framgångsrika. 
14

 

 

Dock har det en längre tid varit via konsumtion som personer har visat sig framgångsrika, 

genom köp av lyxiga bilar, märkeskläder och så vidare; saker som visar status och framgång 

utan att någon ifrågasätter det. I likhet med stereotyper, som är nödvändiga, skulle det kunna 

sägas att även konsumtion är det. Detta för att dagens samhälle är uppbyggt på att varje 

människa ska visa sig framgångsrik på fler än ett plan. De ska ha ett välavlönat arbete, ha 

familj och samtidigt en stor social krets. Konsumtionen idag skulle kunna jämföras med en 

lek, så som Östberg och Kaijser ser det:  

 

Vårt kulturbegrepp ska alltså inte ses som någon sorts handlingsplan som styr 

konsumenterna likt marionetter i en given struktur. Det är rimligare att betrakta 

begreppet konsumtionskultur som vissa mer eller mindre statiska och mer eller 

mindre explicita regler som finns uppställda, nästan som i ett spel eller lek, där 

deltagarna har utrymme att improvisera inom ramen för de regler som finns.
15

  

 

I Zygmunt Baumans bok Does etichs have a chance in a world of consumers? diskuterar 

Bauman om hur till och med vi som personer håller på att bli någonting som går att 

konsumera, någonting som går att köpas. Han skriver: 

 

We live today in a global society of consumers, and the patterns of consumer 

behavior cannot but affect all other aspects of our life, including work and family 

life. We are all now pressed to consume more, and on the way, we become 

ourselves commodities on the consumer and labor markets. 

 

                                                           
14

 Jacob Östberg & Lars Kaijser, Konsumtion (Malmö; Liber AB, 2010), sid 60-61 
15 

Ibid, sid 42 
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Det som Bauman skriver går även att se i Anders Björkvalls avhandling om svensk reklam 

där han skriver att allt kan köpas, speciellt erfarenheter och identiteter som finns på den 

massmediemarknad som existerar idag. Även Bauman fortsätter att diskutera runt detta och 

han menar att det är upp till varje individ att sätta de moraliska gränserna för vad som är 

rimligt att göra för att uppnå alternativt offra sin egen välfärd samtidigt som denne ska 

uppfylla det moraliska ansvar den har emot sin omgivning.
16

 Han fortsätter även skriva om 

hur människan gärna vill avsäga sig det ansvar gällande de moraliska valen som finns i 

samhället, men samtidigt som de avsäger sig rätten att ta dessa val klagar de på de val som 

görs åt dem.
17

 Dessa tankar går att använda i hur personer tänker om reklam, de menar att en 

annons eller liknande kan vara dålig, men trots detta kan de p.g.a. reklamen köpa den produkt 

som den marknadsför. 

Frågan är om det längre går att se på konsumtion som en frivillig handling som inte är en 

av samhällets grundstenar eller om konsumtion har blivit en så pass stor del av vår vardag att 

den blivit ett måste.  

 

Semiotik 

Daniel Chandler skriver att semiotik innebär studier av tecken. Inte bara av det vi kallar 

"tecken" i dagligt tal, men även allt det som innebär eller står för någonting annat. Tecken 

inom semiotiken kan vara allt från ord till bilder, ljud, objekt och gester.
18

 Det betyder alltså 

att man kan ”läsa” andra typer av text än text med bokstäver; man kan läsa (tolka) texter som 

TV-program och reklamaffischer.  

Simon Lindgren beskriver i boken Populärkultur en modell som visar hur tecken har sju 

olika funktioner.
19

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Zygmunt Bauman, Does ethics have a chance in a world of consumers? (Cambridge; Harvard University Press, 
2009), sid 51 
17

Ibid, sid 51-52 
18

 Daniel Chandler, Semiotics: The Basics (New York; Routledge, 2007), sid 2 
19

 Simon Lindgren, Populärkultur: teorier, metoder och analyser(Stockholm; Liber, 2009), sid 66 
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Betydelsefunktioner 

 

 

 

 

 

Tilltalsfunktioner 

 

 

Kontextuell 

(situation) 

 

Han menar också att  

 

alla sju är närvarande i alla tecken, men de framträder med varierande grad av 

tydlighet hos olika tecken. De sju funktionerna är heller aldrig oberoende av 

varandra utan intrikat sammanbundna: de kan samverka, motsäga varandra, 

överlappa varandra, utlösa varandra etc. 
20

 

 

Den referentiella funktionen refererar till innehållet i en text, medan det metaspråkliga 

förklarar hur tecknet ska tolkas och det formella förmedlar information med hjälp av hur 

denna ser ut rent formmässigt. Den expressiva funktionen skapar en talande, den konativa en 

tilltalad och den fatiska funktionen en relation mellan dessa två. Den kontextuella förklarar i 

vilken social kontext tecknet ska tolkas.  

Det samtliga tecken har gemensamt är att de står för; betyder något
21

, men det behöver inte 

betyda att samtliga som ser ett tecken tolkar det på samma sätt. Lindgren skriver: 

 

Det är – inte minst utifrån ett sociologiskt perspektiv – viktigt att ta fasta på den 

sociala dimension som trots allt finns inskriven i semiotiken genom dess tanke om 

en underliggande kod (langue). Denna kod kan nämligen sägas utgöras av den social 

och kulturellt bestämda uppsättning konventioner som delas av dem för vilka en 

given text blir ”begriplig”.
22

 

                                                           
20

 Simon Lindgren, Populärkultur: teorier, metoder och analyser(Stockholm; Liber, 2009), sid 66 
21

 Ibid, sid 52 
22

 Ibid, sid 110 

Expressiv              Fatisk                Konativ 
(talande)              (kontakt)            (tilltalad) 

 

Referentiell 
(innehåll) 

Metaspråklig 
(kod) 

Formell 
(form) 
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De ovan nämnda funktionerna skapar alltså gemensamt de förutsättningar som krävs för att 

publiken till en text ska tolka den på samma sätt som avsändaren vill att texten ska bli tolkad. 

Det betyder också att ett och samma tecken kan tolkas olika, ifall bara en av funktionerna 

förändras.  

Lindgren skriver att inom semiotiken skulle man kunna säga att man tittar på betydelser på 

två olika nivåer; dels enskilda meningsbärande tecken, dels helheter, texter, där de enskilda 

tecknen sätts i ett sammanhang.
23

 Chandler skriver att det är genom kombinationer av ord, 

och faktorer; i vårt fall detaljer så som färg eller form, vi kan specificera en text och 

därigenom ett tecken till att betyda något visst. 

 

The sign is part of organized social intercourse and cannot exist, as such, outside it, 

reverting to a mere physical artifact. The meaning of a sign is not in its relationship 

to other signs within the language system but rather in the social context of its use.
24

 

 

Gert Z Nordström beskriver Saussures modell över tecken och skiljer på langue och 

parole. Langue kan beskrivas som språket som ett av människor kontinuerligt uppbyggt 

system, medan parole är en specifik handling där ord eller tecken får en viss betydelse.
25

 Det 

innebär alltså att ett och samma tecken kan ha ett flertal olika betydelser. I en viss situation 

skapas en kontext i vilken ett tecken får en viss innebörd
26

, vilken kan skilja sig markant från 

om samma tecken befinner sig i en annan kontext. Det innebär att det finns en möjlighet att 

göra ett stort antal tolkningar av ett och samma tecken, som samtliga kan sägas vara 

sanningen. 

Vi har valt att undersöka reklam som endast kunde hittas i tidningar för ena könet, och 

därför uteslutit ett antal reklamer som vi hittade i båda tidningarna. Dessa är intressanta i det 

att män och kvinnor har olika referensramar bara på grund av att de har olika kön, samt att 

det, enligt dem som valt att publicera reklamen i båda tidningarna, finns möjlighet för båda 

könen att läsa av något positivt kring produkten i samma reklam.  

Chandler skriver att  

 

                                                           
23

 Simon Lindgren, Populärkultur: teorier, metoder och analyser(Stockholm; Liber, 2009), sid 65 
24

 Daniel Chandler, Semiotics: The Basics (New York; Routledge, 2007), sid 9 
25

 Bengt Lindgren & Gert Z Nordström, Det Kreativa Ögat: om perception, semiotik och bildspråk (Lund; 
Studentlitteratur AB, 2009), sid 41 
26

 Ibid, sid 43 
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one of the most powerful 'design features' of language is called double articulation 

(or 'duality of patterning'). Double articulation enables a semiotic code to form an 

infinite number of meaningful combinations using a small number of low-level units 

which themselves are meaningless (e.g. phonemes in speech or graphemes in 

writing).
27

  

 

Detta innebär att genom att använda vissa små enheter i reklamen som exempelvis bara 

män reagerar på kan produkten i reklamen tolkas av män på ett visst vis, som de finner 

attraherande, och i samma reklam andra små enheter som män inte reagerar på, men som 

lockar kvinnor att konsumera produkten. Lindgren skriver att betydelser skapas i relation till 

andra tecken.
28

 Han menar att vi uppfattar ett tecken genom att utesluta motsatsen till det och 

därigenom skapa oss en bild av det. Detta innebär exempelvis att vi inte vet vad som är 

kvinnligt innan vi definierat vad som är manligt och konstaterat att tecknet ifråga inte 

uppfyller kriterierna för manlighet. 

  

                                                           
27

 Daniel Chandler, Semiotics: The Basics (New York; Routledge, 2007), sid 6 
28

 Simon Lindgren, Populärkultur: teorier, metoder och analyser(Stockholm; Liber, 2009), sid 76 
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Tidigare forskning  

Inom forskningsområdet stereotyper för reklam har Monica Brasted
29

 skrivit en artikel om hur 

barn redan i tidig ålder blir inlärda om stereotyperna kring pojkar och flickor. Brasted skriver 

att stereotyperna görs större än vad de egentligen är, speciellt av föräldrar. Detta för att de 

stereotypa bilder som finns till stor del är skapade av media och gör att barn som inte stämmer 

in i den bild som visas ses som avvikande. Ett fenomen som hon diskuterar är det att det är 

okej för en pojke att leka med en actionfigur, som är en docka riktad mot pojkar, men inte att 

leka med klassisk docka. Brasted skriver även att om en flicka skulle ägna mycket tid till sport 

skulle hon anses som en “pojkflicka” vilket skapa en gräns mellan henne och “vanliga” 

flickor.  

I artikeln diskuteras det även om vad det är för egenskaper hos en annons/produkt som gör 

att den drar till sig antingen pojkar eller flickor. Det som drar till sig de olika könens 

uppmärksamhet är annonser som innehåller personer av samma kön som åskådaren går att 

konstatera enligt Brasted. Hon kan även se att reklam som innehåller kvinnor drar till sig 

uppmärksamheten från både pojkar och flickor medan de med män inte drar till sig barns 

uppmärksamhet på samma sätt. Författaren är inte positiv till den stereotypa iscensättningen 

av könen som reklammakare och marknadsförare gör, detta för att hon menar att barn, fram 

tills att de uppfattar reklamen, inte har samma könsmedvetenhet som övriga samhället har. 

Detta gör även att de inte har samma kritiska syn på de “typiska” pojk- och flicksakerna som 

föräldrarna har.  

I Anders Björkvalls avhandling om svensk reklam
30

 går det att läsa om hur han med hjälp 

av olika modelläsare (de personer som tittar på de annonser som han valt ut) tittar på reklam 

ifrån ett antal olika produkter och företag. Varje produkt har också olika målgrupper, allt från 

en yngre målgrupp på 7-13 till en betydligt äldre ”vuxen” publik. Björkvall använder sig utav 

en semiotisk metod, då han ber sina modelläsare att endast tala om vad det är de ser i de olika 

reklamerna. Hans syfte med avhandlingen är att se hur olika modelläsare (stereotyper) ser ut i 

den nutida svenska reklamen. Han vill se hur reklamerna som riktas mot de olika könen, samt 

de olika åldersgrupperna, tolkas av både de olika könen och även åldersgrupperna.  

Det Björkvall kommer fram till i sina analyser är att för att en målgrupp ska finna den 

reklam som riktas emot dem intressant ska de kunna identifierar sig själva med den, detta 

                                                           
29

- - - - - - - -
- -  

30
 Anders Björkvall, Svensk reklam och dess modelläsare  

(su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198214/FULLTEXT01) senast besökt 2010-12-15 
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gällde speciellt reklam riktad mot kvinnor och flickor. När det gällde män skulle reklamen 

gärna innehålla någon form av rörelse. Någonting annat som Björkvall fann var att för att 

reklamen skulle kunna anses som lyckad skulle den helst visa att, genom att införskaffa den 

produkt som marknadsfördes, personen i fråga skulle ”lyckas”. När det gällde det kvinnliga 

könet skulle de som köpte produkten få en bättre roll i samhället, jämfört med deras 

nuvarande ”låga” roll. För männen däremot skulle reklamen visa att de blev mer 

framgångsrika än vad de redan var. Det som visades här var alltså att för kvinnor skulle de få 

en större roll i samhället, eftersom de i nuläget hade en låg och ”bara kunde bli bättre”, men 

för männen handlade om att de skulle avancera och få en högre ställning än vad de redan 

hade.  
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Material och Avgränsningar 

Undersökningsgrupper 

Vi kommer att använda oss av tre grupper som kommer att svara på två enkäter om vad de ser 

på olika annonsbilder och hur de tolkar detta. Analysgrupperna är som följer:  

Undersökningsgrupp 1 

Grupp 1 kommer att bestå av ungdomar i 16-årsåldern. Detta för att i denna ålder finns det ett 

intresse för alkoholkulturen samt att vissa säkerligen har testat alkohol. 

Undersökningsgrupp 2 

I andra gruppen kommer fokus att ligga på den grupp som i vår undersökning kommer vara de 

som konsumerar mest alkohol. Vi kommer att titta på universitetsstudenter i åldrarna 20-25 år, 

detta för att dessa är i vad vi tror är den ålder då det konsumeras mycket alkohol och att 

personerna är i den så kallade ”festsvängen”; vilket vi vill definiera som att man dricker 

alkohol för att uppnå ett rus. 

Undersökningsgrupp 3 

I den tredje och sista gruppen kommer vi att se till de personer som har gått ur den tidigare 

analysgruppen och inte längre är i ”festsvängen” utan har ett lugnare alkoholliv. De åldrar vi 

kommer se till här är från 35 år och uppåt, då många i denna ålder har skaffat familj eller 

liknande och ”slagit sig ner” i livet. De går inte länge ut på krogen för att festa utan dricker 

alkohol hemma för att de tycker det är gott.  

 

Med tanke på att de tidningar som vi har valt har en bred målgrupp kommer fokuset för vår 

del att ligga på den grupp som vi anser är den som dricker mest alkohol och därför är den 

grupp reklamen riktar sig mot mest, vilket är den grupp vi kallar undersökningsgrupp 2. 

 

Tidningar 

Vi har valt att avgränsa vår materialsökning till två tidningar; Elle och Café. Anledningen till 

detta är att vi ville undersöka reklam som tydligt riktade sig mot respektive kön genom att den 

publiceras i tidningar som till väldigt stor del läses av ena könet. Vi valde tidigare nämnda 

tidningar då de har många läsare, är referenskällor i våra vardagliga samtal samt att de riktar 

sig mot vad vi vill definiera som den stereotypa bilden av en man eller en kvinna i 20-30-

årsåldern. 
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Elle är en modetidning som funnits i Sverige sedan 1987 vars målgrupp är kvinnor i 

åldrarna 18 till 45. Café är en modetidning för män som har funnits sedan 1990. Dess 

målgrupp är män mellan 18 och 40 år
31

. 

Vi ville ha reklam som riktades mot båda könen, eftersom vi i denna uppsats ville 

undersöka om det fanns likheter och/eller skillnader mellan vad en stereotypisk 

alkoholkonsument av endera könet ”ska” reagera på. 

De specifika titlarna valde vi för att de har en målgrupp på män alternativt kvinnor på 20 – 

35 år, haft denna under hela undersökningsperioden samt att de är bland de största 

modemagasinen för män och kvinnor. I motsats till exempelvis Cosmopolitan, som också är 

en ”typisk tjejtidning” som även den undersökts, innehåller Elle och Café alkoholreklam, 

något vi tror beror på att de har en äldre målgrupp än Cosmopolitan.  

Reklamen vi valt att undersöka skulle rikta sig mot folk i 20-30-årsåldern, ett åldersspann 

där vi anser att man är som mest aktiv inom alkoholkulturen. När man är yngre eller äldre 

finns ett annat konsumentmönster; antingen är det olagligt att själv införskaffa alkohol eller så 

dricker man generellt mer sparsamt då man inte är ute efter att bli kraftigt alkoholpåverkad. 

 

Annonserna 

När det kommer till de specifika annonserna har vi valt att analysera annonser för liknande 

produkter. Vi har valt reklam för två olika varianter av Martini-produkter, Bianco och Extra 

Dry; en gin och en champagne, vilka vi definierar som sprit med liknande utseende på 

reklamerna; samt en öl och en cider, vilka vi uppfattar som de två vanligast sålda 

alkoholdryckerna samt att de båda marknadsförs i flaskor. 

Anledningen till att vi valt ut de specifika annonserna är att gruppera dem på basis av 

likhet, trots att de har olika målgrupper. Även om de har stora likheter med varandra går det 

att se skillnader som kan sammankopplas med respektive kön som annonserna riktar sig mot. 

Detta kan vara färgskillnader eller text som finns i annonsen. 

  

                                                           
31

 Mailkonversation med respektive tidnings redaktion. 
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Metod 

Val av metod 

Vi har valt att arbeta med två olika metoder; dels en enkätundersökning och dels semiotik.  

Enkäter valde vi eftersom vi ville samla in åsikter från ett större antal personer, och vi 

ansåg att den typ av data vi skulle få genom enkäter skulle komma att vara mer analys- (och 

generaliserings)vänlig än vad exempelvis intervjuer skulle vara. Med hjälp av enkäterna anser 

vi oss både skapa utrymme för analys och samtidigt skapa oss en möjlighet att kunna göra 

vissa generaliseringar, och därigenom skapa stereotyper. Därför ansåg vi att det var viktigare 

att samla in information från ett större antal personer än att föra djupare diskussioner kring de 

olika reklambilderna med ett mindre antal personer. 

Vi valde att kontakta två skolklasser, för de två yngre analysgrupperna, och att maila till en 

person åt gången, för den äldsta analysgruppen. Vi ville sprida de svarandes bakgrund så 

mycket som möjligt och därför kontaktade vi dels klasser där vi visste att könsfördelningen 

var relativt jämn, dels hälften män och hälften kvinnor ur den tredje analysgruppen. För att få 

så stor spridning som möjligt i den tredje analysgruppen valde vi att kontakta dels ett antal 

akademiker som vi fick tag på via universitetet vi studerar vid, dels personliga kontakter som 

vi trodde skulle kunna hålla sig neutrala till våra frågor.  

Vi ville inte veta mer om de olika personerna än deras kön och deras ålder, och utöver dessa 

uppgifter var enkäten anonym.  

När det kommer till analysmetoden valde vi att använda semiotisk textanalys. Detta 

eftersom vi ville titta på detaljerna i bilden och försöka plocka upp de faktorer som tycks vara 

vanligare i en reklam riktad mot ett visst kön. Vi har redan nu en föreställning som säger att 

en reklam riktad mot exempelvis kvinnor mellan 20 och 25 år ser ut på ett visst sätt; och 

frågan är om det egentligen stämmer överens med verkligheten.  

 

Enkätundersökning 

Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning i två delar.
32

 Under första delen visade vi 

först bilderna vi valt att analysera en och en och lät de svarande fylla i enkäter med frågor om 

vad de såg på bilderna utan några närmare förklaringar kring bilderna. När vi samlat in dessa 

enkäter lämnade vi ut en liknande enkät och visade samma bilder en gång till, men den här 

gången förklarade vi varifrån de olika bilderna kom; om de var riktade mot en kvinnlig eller 

                                                           
32

 För enkäterna, se bilaga 7 och 8. 
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manlig publik, och lät de svarande ta ställning kring om de ansåg att bilderna passade sin 

målgrupp eller inte. 

I första enkäten använde vi oss av uteslutande öppna frågor, då vi ville veta vad de 

svarande ansåg om och tolkade de olika bilderna snarare än få dem att ta ställning till en 

specifik fråga. Vi ställde också frågor rörande vad den svarande ansåg vara typsikt för en 

reklam riktad mot endera könet. Detta dels för att vi ville veta vad de olika könen ansåg 

typiskt för en reklam riktad mot sitt eget och det andra könet, dels ifall det fanns en generell 

föreställning hos de svarande som vi skulle kunna utgå ifrån i skapandet av en stereotypisk 

alkoholkonsument av det ena eller andra könet.  

I andra enkäten var hälften av frågorna ja- och nej-frågor, eftersom vi här ställde frågor 

kring hur väl de svarande ansåg reklambilderna passade till sina tänka målgrupper. I slutet på 

andra enkäten ställde vi också frågor kring alkoholreklam i sig, vilket vi ville använda om en 

utgångspunkt i vår analys. 

 

Vi har valt att arbeta med en kvantitativ studie då vi ville ha möjligheten att kunna göra vissa 

generaliseringar i svaren. Därför valde vi att använda oss av konkreta, korta frågor som 

utformades på ett sätt som vi själva uppfattade som enkla att förstå, men samtidigt på ett 

sådant sätt att de skulle tolkas på samma vis av så många av de svarande som möjligt.
33

 

Urvalet på de svarande på enkäten grundade sig i stor utsträckning på vilka vi hade 

möjlighet att nå under en kort tidsperiod, vilket gjorde att de svarande i de olika grupperna 

visserligen svarade på enkäten i stora grupper samtidigt, men samtidigt blev det de första som 

vi fick kontakt med som vi bad svara på enkäten. 

Vi försökte att hålla situationen där frågorna besvarades så lika varandra som möjligt, men 

det blev svårt i och med att vi anpassade oss efter när de svarande hade möjlighet att svara på 

våra enkäter, vilket innebar att det ibland var på morgonen, ibland precis efter lunch och så 

vidare. Som Jan Trost skriver i Enkätboken; "helst skulle också förhållanden under vilka de 

olika människorna svarar på våra frågor vara likadana, men man kan aldrig styra den sociala 

verkligheten i vilken formulären besvaras ... Detaljerna kan variera nästan i det oändliga och 

svarssituationen är aldrig standardiserad i hög grad."
34

  

Trost beskriver även något kallat skensamband, vilket innebär att man ser samband mellan 

faktorer som kanske egentligen inte har något med varandra att göra. I den här 

                                                           
33Jan Trost, Enkätboken, 3 uppl. (Lund; Studentlitteratur, 2007), sid 65 
34

 Ibid. sid 60 
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undersökningens fall kan nämnas att annonsbilderna i många fall kan tolkas utifrån enskilda 

detaljer i bilden, vilket kan göra att de svarandes svar skiljer sig åt beroende på hur detaljerna 

tolkas. Och även om flera kvinnor uppmärksammar något visst, betyder det inte att samtliga 

kvinnor tolkar annonsbilden på samma vis på grund av den specifika detaljen. 

Vi kan också, med tanke på att vi uppsatsförfattare har mer eller mindre annorlunda 

livsplatsformar jämfört med de svarande, ha tolkat svaren på enkäterna annorlunda än hur de 

som svarat menat dem. Detta innebär i sin tur att vi i den här uppsatsen varken kan eller 

kommer att försöka presentera sanningen, utan en sanning som vi tolkar till att finnas med 

hjälp av den lilla grupp av människor som svarat på våra enkäter. 

 

Analysmetod  

Enkätanalys 

Kanske framförallt i enkäterna som besvarades av sextonåringarna blev det väldigt tydligt att 

de hade en väldigt homogen syn på alkoholreklam; i frågorna om och hur alkoholreklam ska 

få produceras svarade samtliga svarande väldigt lika varandra. Något som för oss 

uppsatsskribenter vittnar om att de tycks ha blivit informerade om att man ska tycka på ett 

visst sätt, samt att ingen gått från denna bild även om vi gjort dem medvetna om att vår 

undersökning är anonym.  

I och med de väldigt uppenbart liknande åsikterna i frågan uppfattar vi det som att eleverna 

vill framstå som ”duktiga” eller ”goda”, vilket gör att vi väljer att inte ta dessa svar som deras 

egentliga åsikter utan snarare rutinsvar, vilket i sin tur leder till att vi valt att till viss del välja 

bort dessa svar i vår analys. 

Eftersom vi inte har gjort några intervjuer är det ganska ”lätt” material – det finns inga 

specificerande frågor och vi har inte kunnat anpassa påföljande frågor. Detta eftersom vi har 

velat snarare ha möjligheten att generalisera bland svaren; skapa en form av ”sanning” där en 

liten grupp för oss är ”alla”.  

Och just eftersom vi gjort enkätundersökningar finns inte heller möjligheten att ställa 

fördjupande frågor eller be någon förklara vad de menar med något visst. Därför kommer det 

finnas vissa tolkningar på de svarandes svar som vi uppsatsförfattare har gjort. Detta innebär 

att vi inte kommer hävda att vi i den här uppsatsen presenterar sanningen kring hur olika 

målgrupper resonerar kring samma reklam, snarare den sanning vi uppfattat hos våra 

svaranden. 
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Semiotik 

I analysen av de reklamer vi har valt ut kommer vi att använda oss av den analysmodell som 

finns beskriven i Simon Lindgrens Populärkultur, vilken bygger på att varje tecken har sju 

funktioner. Dessa är uppdelade i betydelsefunktioner, tilltalsfunktioner och en kontextuell 

funktion.  

Vi kommer i första hand att titta efter de tecken som vi anser vara mest framträdande; de 

som tycks vara de som sändaren av reklamen vill att mottagaren ska titta på. Hos dessa 

kommer vi att titta på samtliga sju funktioner och analysera dessa med utgångspunkt på det 

faktum att reklamen vänder sig mot det ena könet och att detta kön därför ska finna reklamen 

attraherande nog för konsumtion av produkten den marknadsför. 

Samtidigt kommer vi att titta på saker som färg och form för sig, eftersom dessa för sig 

som kan komma att ändra en mottagares tolkning av reklamen helt; om ett föremål är rosa 

tolkar vi gärna det som kvinnligt – och varför finns det då i en reklam riktad mot män? 

Vi kommer också att titta på helheten i reklamen, så som bildens komposition; hur mycket 

fokus ligger på olika föremål och hur stor plats tillåts ren text ta? Många tecken tillsammans 

skapar en helhet som kan vara annorlunda jämfört med enskilda tecken, vilket blir tydligt i 

exempelvis en reklambild riktad mot män som innehåller ett tydligt synligt, rosa föremål.  

Det kommer också att vara viktigt att ta hänsyn till det faktum inte bara tecknen i 

reklamen, utan även reklamen i sig befinner sig i en social kontext. Reklamerna vi har valt att 

analysera är publicerade i tidningar som riktar sig mot ett visst kön och som genom 

marknadsföring har skapat en viss bild om tidningen i sig, vilket gör att de har en viss typ av 

läsare, attraherar en viss typ av reklam och så vidare. Det är ingenting vi kommer att diskutera 

närmare i den här uppsatsen, men som Robert Hodge och Gunther Kress skriver:  

 

the social dimensions of semiotic systems cannot be studied in isolation.
35

 

 

Trots detta kommer vi att försöka titta på enskilda tecken, då vi vill analysera den 

eventuella skillnaden mellan det enskilda tecknet och helheten. Varför har sändaren valt att i 

reklamen placera ett föremål som kan tolkas som typiskt för det ena könet, när målgruppen till 

reklamen är det motsatta? 

  

                                                           
35

 Daniel Chandler, Semiotics: The Basics (New York; Routledge, 2007), sid 10 
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Analys 

Analysavsnittet har vi valt att dela upp i två delar. Dels en där vi tittar på annonserna och gör 

en bildanalys av dessa, dels en del där vi analyserar svaren på de enkäter vi har fått ifyllda. 

 

Analys av annonserna 

I analysen av bilderna kommer vi först att göra en beskrivning av annonsbilderna och sedan 

använda dessa som utgångspunkt för en analys. 

I analysdelen kommer vi kommer att göra tolkningar som till stor del påverkas av att vi vet 

varifrån annonserna kommer, då vi har valt att endast titta på de element som vi anser kunna 

tolkas som markörer på det kön mot vilket annonsen är riktad. I och med att vi är medvetna 

om annonsernas ursprung kan våra tolkningar komma att bli annorlunda än de svarande i 

enkäternas. 

Vi kommer ha en utgångspunkt som bygger på att vi ha tittat på alla annonserna vid samma 

tillfälle och därför gör analyserna ”samtidigt”, vilket gör att vi i flera fall kan komma att 

diskutera liknande saker.  

 

Bild A och F – Martini  

Beskrivning 

Bild A – från Elle 

Bakgrunden på bilden är rosa och är som starkast i övre högra hörnet och tonas ut mot vänster 

nederkant. 

Till vänster på annonsbilden finns en flaska, som ser ut att vara i transparent glas och som 

därför antagit samma färg som bakgrunden. Flaskan har en mörkt blå kork, en vit etikett med 

mörka detaljer på runt flaskhalsen och under denna ännu en etikett i vitt med mörka detaljer. 

Den senare är nästintill ovanformad och har en mörkt färgad kant. Längs ovankanten på den 

står det Martini i vita versaler. 

Mitt på flaskan finns en stor etikett som täcker hela framsidan av flaskan. Den kan sägas 

vara uppdelad i tre delar; ett vapen, ett emblem och produktinformation, vilken överlag är 

guldfärgad. Längs kanten finns en svart linje med silvriga detaljer som ger kantlinjen ett 

intryck av att vara tredimensionell.  

Överst på etiketten finns ett objekt som liknar en båt, med en liten vapensköld på vardera 

sidan. Ovanför vapnen finns tre flaggor och mellan vapnen står årtalet 1863.  
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Under detta, på mittenbiten på etiketten, finns ett mörkfärgat emblem på vilket det står 

Martini. På den understa delen av etiketten finns texten Bianco skrivet lätt bågformat och tre 

guldfärgade figurer överst. I mitten finns en Martinilogotyp, vilken består av en röd cirkel 

med en svart rektangel över, i vilken det står Martini i vitt med versaler, med en guldig kant 

runt om. Underst på etiketten finns fem guldfärgade, myntliknande föremål med svart och röd 

text ovanför. 

Snett framför flaskan står ett ungefär en decimeter högt glas som även det är tillverkat av 

transparent glas. Det har tjock botten och är lätt utåtvinklat. I glaset finns en genomskinlig 

vätska, is och en bit lime. I höjd med vätskans yta finns en Martinilogga på utsidan av glaset. 

Både flaskan och glaset speglas nedåt. 

Ovanför glaset och till höger om flaskan, i och optiska mittpunkten av annonsen, finns en 

text. Överst står orden “En bra början…” i lite större storlek och under står det står det 

information i en mindre textstorlek om när och hur en konsument kan dricka Martini. 

Nere I högra hörnet finns Martinis logotyp, densamma som även fanns på flaskan och 

glaset, fast större. Under logotypen står det “The perfect start”, vilket vi tolkar som Martinis 

slogan.  

Underst på bilden finns information om pris, och vart en konsument kan få tag på 

produkten samt en uppmaning att dricka med ansvar. 

Bild F – från Café 

Utformningen på annonsen är liknande den på bild A. 

Bakgrunden är rosa, till vänster står en flaska, till höger om den ett glas, vilka båda speglas 

nedåt, och ovanför glaset finns en text. Nere I högra hörnet finns Martinis logotyp och slogan 

och under hela bilden finns en identisk text som den på bild A. 

Till skillnad från bild A är flaskan här grön och har silvertoner på etiketten istället för guld. 

Glaset är ett martiniglas med bred fot, högt ben och brett v-format glas. I glaset finns en 

genomskinlig vätska och en oliv som har kvar sin kvist, vilken sticker upp ovanför kanten på 

glaset.  

Texten i större typsnitt lyder här “En klassiker” och den mindre texten börjar med 

ordet ”Drajja” och fortsätter sedan med en liknande beskrivning som den på bild A, om hur 

och när konsumenten kan dricka Martini. Texten är här placerad snett ovanför martiniglaset; 

högre upp än texten på bild A. 
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Analys 

Flaskorna 

Det första vi tänker på när vi tittar på bilderna samtidigt är färgskillnaden på flaskorna. Den 

gröna flaskan gör att vi tolkar annonsen som mer manlig. På etiketterna på flaskan tolkas den 

mörka färgen som blå, vilket tillsammans med de silvriga detaljerna ger ett kallare och 

kantigare intryck, något som vi tror attraherar fler män än kvinnor.  

Om man tittar på bilden i sin helhet är flaskan betydligt mycket kallare i sina färger än 

övriga annonsen. Bakgrunden och övriga föremål framstår som väldigt varma och mjuka, 

vilket gör att en mottagare av annonsen kan tolka detta till att flaskan är kall och att den håller 

sig kall länge, i och med dess svala färgskala. Eftersom drinken Dry Martini, vilken är en 

klassisk drink som annonsen anspelar på i och med martiniglaset som står bredvid flaskan, ska 

drickas kall är den svala färgskalan klart gynnande för flaskan, som konsumenten kan tänkas 

tro innehåller alltid lika sval sprit.  

I annonsen från kvinnomagasinet är flaskan av ofärgat glas, vilket gör att den ser ut att vara 

i samma färg som bakgrunden; rosa, vilket är en färg som kvinnor ofta sägs attraheras av. I 

och med att även flaskan är rosa blir hela bilden mjuk och välkomnande och vätskan i den 

framstår som oskuldsfull och svagare, vilket passar den kvinnliga alkoholkonsumenten som 

enligt reklamstereotypen inte tycks tycka om alkoholdrycker med hög volymprocent. 

Glasen 

Glaset i Elleannonsen tolkar vi som manligt, något vi antar beror på Martinireklamerna med 

George Clooney. I en av TV-reklamerna, “El Toro”
36

, ger han sitt glas; ett likadant som det 

som finns i annonsen, till en kvinna som kastrerar en tjur skulpterad i is, så han får isbitar i sitt 

glas. Annonsen i kvinnomagasinet antar vi drar referenser till denna; som läsare av tidningen i 

fråga vill man vara kvinnan i reklamen eftersom hon dels är utmanande, i och med sitt 

varande som matador, ett traditionellt manligt yrke, dels blir Clooney imponerad av henne. 

Och “kvinnor tycker att George Clooney är attraktiv”.  

Glaset innehåller också en bit lime vilken associerar till någonting fräscht och friskt, vilket 

vi anser vara mer kvinnligt. Det tycks finnas en förutfattad bild av kvinnliga konsumenter i 

annonser, som säger att dessa hellre konsumerar saker som framställs som fräscha och 

uppfriskande. 

I annonsen från Café står ett martiniglas bredvid den gröna flaskan. I glaset finns 

genomskinlig vätska och vad vi tolkar som en oliv, vilket gör att vi antar att drinken är en Dry 

                                                           
36

 Se bilaga 9 
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Martini. Denna drink har etablerats som en typiskt manlig drink i och med att den väldigt 

manliga karaktären James Bond dricker den. Vi misstänker därför att reklamproducenterna 

vill anspela på just James Bond; han är mannen som männen vill vara och kvinnorna vill ha, 

samtidigt som han utstrålar självsäkerhet och hög status. Konsumenten som dricker Dry 

Martini skapar genom drinken en association mellan sig själv och James Bond och hans 

sofistikerade stil. 

Texten  

I annonsen ur herrmagasinet finns rubriken “En klassiker”. Denna talar för sig själv i och med 

det att ordet klassiker är självstående. Det blir tydligt med hjälp av glaset att 

reklamproducenterna här vill anspela på att Dry Martini är just en “klassiker” som sedan 

innan är laddad med en sofistikerad känsla. 

I herrtexten finns viss beskrivning av en social sammankomst; “oavsett om du träffar dina 

vänner på en bar eller har en middag hemma…”.  Men det rör sig snarare om vad vi uppfattar 

som “skönt häng” medan annonsen som riktar sig till kvinnor pekar på en mer planerad 

tillställning; “en middag eller en träff” som antas vara en situation som “måste vara perfekt”, 

vilket löses genom att ha en flaska Martini med i bilden. 

I kombination med titeln “En bra början…”, vars tre punkter vi tror lockar till fortsatt 

läsning av annonstexten, tolkar mottagaren av annonsen den som en beskrivning av en 

utekväll med väninnorna eller en date, vilka har mer social press än en “hängkväll med 

grabbarna”, som är lyckad eftersom den genom ögonen på utomstående framstår som en 

högklassig tillställning i och med Martinin.  

Båda annonserna avslutas med en beskrivning av hur man kan dricka Martini. Annonsen 

från kvinnomagasinet avslutas efter orden “... med mycket is i immigt glas”. Här tror vi att 

reklamproducenterna har lagt till en beskrivning av hur glaset ser ut för att locka fram en 

önskan om ett glas kall Martini hos kvinnor, som inte automatiskt tänker att rena spritdrycker 

är gott. Isen i glaset anser vi också tillslut leder till att spriten späds ut av vattnet och 

därigenom gör den svagare, något som lockar kvinnor, vilka enligt reklamer har en självbild 

som säger att de inte tycker om för stark ren sprit. Immigheten associerar vi i det här fallet, i 

likhet med limen, även till fräschhet. 
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Bild C och E – sprit med liknande reklamer 

Beskrivning 

Bild C – från Café 

Till vänster finns en blå flaska med vad som ser ut som genomskinlig dryck. Flaskan har en 

mörk kork och stor etikett på flaskkroppen. Flaskan är snedställd, så man ser att den är 

fyrkantig.  

På etiketten finns en guldfärgad ram med en svart linje i mitten. I övre kanten av etiketten 

finns produktens namn bågformat skrivet. Eftersom namnet består av två rader, så det ena 

ordet är konvext format medan det andra är konkavt. I och med det bildar de en ram runt vad 

som ser ut att vara ett vapen. Överst på detta finns en krona. Mitten av vapnet består av en 

bild på en kvinna, som vi tror är drottning Victoria av England, vilken på vänster och höger 

sida är inramad av små blå, fyrkantiga ädelstenar. Under henne finns en blå ädelsten som, 

liksom bilden på kvinnan, är inramad i guld.  

Under det andra ordet i produktens namn står det tre ord. Det första är något större och 

skrivet med skrivstilsliknande typsnitt. Under detta står det “London” i ett strikt, lättläsligt, 

något mindre typsnitt. Sedan står det “Dry gin” skrivet i orange, i ett något större, strikt 

typsnitt. 

Under detta finns två tunna guldfärgade linjer, mellan vilka det finns tre rader med väldigt 

snirklig text. Under den andra guldfärgade linjen finns två rader med ytligare test. Samtlig 

text på etiketten, förutom “Dry gin”, är mörkt blå.  

Snett framför flaskan står ett glas i vilket det finns vad som ser ut som genomskinlig vätska 

med en oliv i. Glaset är ett martiniglas och är gravt utåtvinklat. Under glasets kupa finns en 

kula i samma blåa nyans som flaskan. Under detta finns foten på glaset. 

Både glaset och flaskan står på vad som ser ut som en silverbricka och i denna speglas 

både glaset och flaskan. 

Bakgrunden går från vitt till blått ganska distinkt i mitten av bilden. Den högra kanten är 

blå och färgbytet som sker syns även på brickan.  

Underst på bilden finns en väldigt mörk kant, där produktens namn och slogan finns på 

högra kanten.  

Bild E – från Elle 

I mitten av bilden finns en flaska. Flaskan är helsvart, i och med att korken har en svart 

skyddsplast över sig. På flaskhalsen finns en etikett, som kan tolkas vara ett “halsband” då 
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den ser ut att gå runt hela flaskhalsen och har en “större” etikettbit fram på flaskhalsen som är 

kvadratisk.  

Etiketten är svart, men har en kant och mellan kantlinjerna en text i guldfärg. På den 

kvadratiska delen av etiketten, som är längst fram, finns en nästintill kvadratisk sköld med 

rundade nederhörn, med en rustningshjälm med fjädrar fästa på huvudet över. Under vapnet 

står ordet ”seco” skrivet i versaler. 

Nederst på flaskkroppen finns ännu en etikett. Överst på denna finns ännu ett vapen, det är 

likadant som det som finns på flaskhalsens etikett. Dock är detta något större. Under detta 

finns företagets namn, Freixenet, skrivet i guld i lätt kursiv stil. Under företagsnamnet finns 

texten “Metodo traditional” och under detta det något större ordet “CAVA”. Under det finns, 

så att det täcker hela etiketten, produktinformation; såsom volym och volymprocent. Detta 

understryks av en guldlinje och under denna finns produktnamnet stående i en strikt stil i guld 

i versaler.  

Till vänster, bakom flaskan, sticker en fot och en kupa på ett champangeglas fram. 

Champangeglaset är fyllt till tre fjärde delar med guldfärgad vätska med bubblor i. Både 

flaskan och glaset har en ljusreflektion på vänstra sidan.  

Framför flaskan står ordet “Nyårsafton” i versaler i vitt. Nere i högra hörnet finns återigen 

företagets logotyp, denna gång i vitt. Under denna finns en slogan i vitt och under hela bilden 

finns en remsa med guldtext med produktinformation.  

Bakgrunden är svart. Det går en svag toning nerifrån och upp, från ljusare till mörkare 

svart. 

Analys  

Flaskan 

Färgerna i annonsen för Bombay Sapphire är väldigt kalla, vilket ger ett intryck av stillhet och 

renhet; lyx, vilket vi tror att framförallt män kan finna attraktivt i och med att genom att visa 

en lyxig fasad utåt ger de en bild av en person som har mycket pengar och därför är en person 

med hög status. Som Östberg och Kaijser skriver; kan man visa upp sin status utan att behöva 

säga någonting verbalt uppfattas man gärna som en mer lyckad person än den som måste 

skryta för att bekräfta sin status.  

Den svarta flaskan i Freixenetannonsen ger också ett intryck av lyx, men i och med 

avsaknaden av blå färg ger den här flaskan ett klart varmare intryck, vilket förstärks av att 

flaskan är rund. De guldiga detaljerna är här varmare, vilket även det ger gör att flaskan ser 

mjukare; kvinnligare ut.  
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Det här är den enda annonsen där flaskan inte speglas i något, vilket får oss att anta att 

flaskan står på en matt yta. I och med att det står “Nyårsafton” över bilden får det oss att 

associera till sammet, vilket kan anses som ett tyg som används till festligare tillfällen, som 

just nyår. Nyårsafton är för många ett tillfälle för fest, vilket vi tror är ett tillfälle som i 

reklamer speglas som viktigare för kvinnor. Det gäller för dem att skapa ett intryck av lyx 

som är utöver det vanliga trots att denna bild kan vara falsk. Detta vill vi dra till den 

stereotypa bilden av kvinnor som tycks finnas i reklam, där kvinnor måste addera något till 

sig själva, eller sin direkta omgivning, för att anses lyckade. Om de i det här fallet köper 

champagne framställer de en bild av sig själva som lyckade, då champagne kan räknas som en 

lyxprodukt som “eliten” med pengar har råd med.  

Glasen 

Liksom i Martiniannonsen innehållande ett martiniglas kan man i annonsen för Bombay 

Sapphire dra en koppling mellan martiniglaset och den klassiska actionhjälten James Bond, 

som dricker Dry Martinis ur just ett martiniglas. I glaset i Bombay Sapphireannonsen finns 

nämligen en oliv, vilket gör att vi tolkar vätskan i glaset som just en Dry Martini. Här 

förstärker den blå tonen på annonsen intrycket av sofistikering och klass, två ord som lätt kan 

associeras till James Bond, hans trankilitet och inte minst hans förkärlek till smoking; ett 

plagg som i sin tur ofta sammankopplas med manlig hög status. 

Glaset i annonsen från Elle är ett champagneglas med hög fot, något som i våra ögon 

associeras med någonting kvinnligt. Champagneglas vill vi även gärna koppla till lyx, då 

champagne är en dryck som ofta drickes vid festliga tillfällen; när tillfället är tänkt att av de 

närvarande uppfattas som lyxigt. Som nämnt ovan, får vi i annonserna intrycket av att kvinnor 

planerar sociala tillställningar, som är tänkta att ge ett intryck av perfektion och lyx. Att 

plocka fram en flaska champagne skulle kunna uppfattas som ett ”lätt knep” att ta till när en 

situation ska framställas som lyxig. 

Dessutom anses champagne generellt vara för dyrt för att dricka sig påverkad av; man 

köper den för att exempelvis skåla på tolvslaget på nyårsafton. Vi uppfattar det som att det 

finns en manlighetsfaktor i att vara alkoholpåverkad, vilken man genom att distansera sig från 

framställer sig själv som kvinnlig. I och med att man bara dricker lite av champagnen blir man 

inte onykter av den, vilket vi tror attraherar den kvinnliga publiken. 
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Bild B och D – öl och cider 

Beskrivning 

Bild B 

I mitten av en vit bild finns en brunfärgad flaska. Den är en silverfärgad kapsyl och på 

flaskhalsen finns en, vad vi uppfattar som, silvrig etikett. På denna står det “Japans … beer” 

och mellan dessa ord finns det ett vapen som det står “No. 1” i. Under vapnet finns det två 

sädesax och under dessa står ordet “Premium”. Nere på flaskkroppen finns en stor etikett som, 

till skillnad från samtliga tidigare beskrivna flaskor, är väldigt ojämn I kanterna. På vänster 

sida av etiketten finns två vertikala rader, av vad vi tror är, japanska tecken. Under den andra 

raden av tecken finns det en bild på en manlig helkroppsfigur ritad i mangastil och till höger 

om denna finns ett stort ansikte, även det i mangastil. Den senare ser väldigt androgyn ut, men 

vi misstänker att det är kvinna.  

Till höger om flaskhalsen finns information om produkten. Till vänster om flaskan, i höjd 

med mitten av flaskkroppen, finns orden “Original Japanese Cool” skrivet i versaler och i en 

ljust grå ton.  

Till höger om flaskan, nere vid dess fot, ligger en etikett, som vi tolkar ska tros vara 

nyligen avdragen från flaskan, då den är tillskrynklad. Etiketten är grå, med ett lätt metalliskt 

anslag, vilket får oss att tro att den är tänkt att tolkas som silvrig. Mitt på etiketten står 

produktnamnet i svarta bokstäver, ovanför detta står det “super dry” i röda versaler, över detta 

står det en liten svart text på två rader och överst på etiketten står det “Asahi breweries limited” 

i versaler i en lätt bågform med två sädesax över. Under produktnamnet finns det två asiatiska 

tecken i svart och under dessa ett antal tecken i rött, båda placerade centrerat på etiketten. 

Samtlig text är inramad av en svart ram.  

Både flaskan och etiketten spelgas nedåt.  

Bild D 

I mitten av en vit bild finn en flaska och ett glas. Flaskan står till vänster och en aning framför 

glaset, den har en gul kapsyl och är fylld med en rosa vätska. Mitt på flaskkroppen finns en 

fyrkantig, beige etikett som är lätt ojämn i kanterna och nere i vänstra hörnet på etiketten finns 

en rosa banderoll med vit text på.  I övre, högra hörnet finns en tecknad smultronplanta med 

gröna blad, två vita blommor och fyra mörkt rosa smultron. I nedre högra hörnet finns ett 

ensamt smultron. Från banderollens övre kant sträcker sig en smultronplanta upp och täcker 

lite av en av tre kiwiskivor. Dessa ligger på varandra i etikettens mitt och under dessa står 
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produktnamnet “Rekorderlig” i svarta versaler. Under namnet finns en röd text som sträcker 

sig över hela etiketten, under denna två rader svart text och underst på etiketten finns 

alkoholhalten i svart text.  

Glaset, som är placerat till höger, har en tjock botten och når hälften upp på flakhalsen, är 

fyllt med isbitar och, vad vi tolkar som, samma typ av rosa vätska som finns i flaskan. I höjd 

med toppen av flaskkroppen står det “Rekorderlig cider” i vita versaler. Ur glaset stänker det 

upp lite av den rosa vätskan, som om någon precis släppt i en isbit från en bit ovanför glaset. 

Både flaskan och glaset speglas nedåt och båda är immiga på ytan, med kondensdroppar 

rinnande längs utsidan. 

I höjd med mitten på glaset finns en röd lapp liknande en extraprisskylt, med lätt 

skuggning, placerad med hälften över glaset, hälften i fria luften. På denna finns en vit text 

som uppmanar mottagaren av annonsen att “Drick den alltid med is!” 

Överst i annonsen står “Sommarens smak är smultron-kiwi!” i rosa versaler och i vänstra 

hörnet finns ännu en banderoll med vit text. 

Nederst står “Premium cider from Sweden” i svart och ovan för detta står “Rekorderlig” i 

svarta versaler med ordet “cider” i grönt under. 

Analys 

Flaskorna 

I annonsen från Café faller blicken direkt på flaskans etikett som framstår som lätt kaotisk. 

Eftersom det är mycket detaljer är det mycket som händer på etiketten, vilket får oss att tänka 

att reklamproducenterna här vill framställa en bild av fart och action.  

Vi tror också att man här anspelar på det okända, i och med tecknen svenskar generellt sett 

inte känner till vad de står för och de två tecknade figurerna, vilka man inte automatiskt vet 

vilket kön de tillhör. Helkroppsfiguren tolkar vi som en man i och med de muskulösa 

överarmarna, det platta, v-formade bröstet och den korta frisyren, men ansiktet är vi mer 

osäkra inför. Är det en kvinnlig figur tror vi att reklamproducenterna tänkt att en manlig 

publik blir nyfiken på, alternativt attraherad av, henne då hon är en del i den exotiska bild man 

vill bygga upp kring produkten. Är det en manlig figur tror vi att mottagaren kan komma att 

tänka sig in i rollen som denne, och med tanke på de övriga elementen på etiketten blir han en 

världsvan globetrotter ute på äventyr.  

Beroende på ifall det är en kvinna eller man på etiketten blir tonen annorlunda. Är det en 

man anser vi att annonsen bygger på bilden av äventyr och action, medan om figuren är en 

kvinna bygger annonsen mer på mystik och det lockande kring henne och hennes exotiska 
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kultur. 

Det första vi reagerar på när vi ser flaskan i annonsen för Rekorderlig Cider är att dess 

innehåll är rosa. I likhet med smultronen och kiwiskivorna, vilka är målade på ett lätt naivt 

sätt, framstår detta som gulligt; feminint. Färgen rosa är en socialt stereotypt kvinnlig färg, ett 

faktum som introduceras för oss redan när vi föds; flickor får rosa presenter medan pojkar får 

blåa. I och med detta och de även i övrigt varma färgerna förstärks känslan av gullighet, så till 

den milda grad att vi kommer på oss själva att undra över målgruppen. Det borde vara unga 

kvinnor, men frågan är hur unga. Vätskan i flaskan skulle kunna tolkas som läsk eller saft, och 

annonsen skulle därigenom kunna locka en för ung målgrupp.  

Samtidigt tänker vi att annonsen genom att anspela på den eventuellt allt mindre skillnaden 

på läsk och alkoholdrycker kan annonsen locka kvinnor som försöker hitta sin “inre flicka”. 

Flaskans innehåll ser ut att ha söt smak och ser, med tanke på dess färg, inte heller ut att vara 

så starkt. Och med tanke på den tidigare nämnda kvinnliga, stereotypa självbilden som säger 

att kvinnor inte dricker stark alkohol kan annonsens anspelande på flickig oskyldighet locka 

kvinnor att konsumera produkten. 

Helheten 

I annonsen för Asahi Beer ligger det en silverfärgad etikett framför flaskan som vi misstänker 

är den egentliga etiketten. Vi tror att den har blivit avriven och anledningen till att den finns 

kvar i annonsen är att dels att kunden ska veta vad den ska leta efter i butik, dels att 

symboliken av kraften i det som finns bakom etiketten har blivit så stort att den har tvingat sig 

ut och att etiketten därför tvingats av flaskan går om intet.  

I motsats till den actionfyllda flasketiketten är resten av annonsbilden väldigt avskalad och 

stilren. Detta ger bilden ett intryck av instängt lugn, vilket vi tror är tänkt att referera till att 

det finns ett socialt tvång att agera på bestämda vis i en viss social situation trots att ens insida 

inte helt överensstämmer med den sida man visar upp utåt. Skillnaden mellan dessa två blir 

uppenbar i annonsen, där fokus ligger på flaskan som för att poängtera hur viktigt mottagarens 

ego är. Med detta i åtanke skulle man kunna säga att den rättfärdigar det manliga egots vilja 

att konsumera sig till framgång genom att fokusera uteslutande på sig själv och upplevandet 

av jaget, till skillnad från kvinnor som konsumerar på ett sätt som de vill ska skapa en viss 

bild av dem hos omgivningen. Den inre personligheten måste då hela tiden prioriteras, helst 

visas upp på ett tydligt sätt, för att den manlige konsumenten ska uppfattas som en person 

som ”inte bryr sig om vad någon annan tycker” och därigenom stark i sig själv och en 

framgångsrik person. 
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Helheten i Rekorderlig ciderannonsen ger en väldigt feminin känsla, då själva produkten 

rosa och övriga delar av bildens färgskala är väldigt varm blir det väldigt svårt att hitta några 

maskulina element i annonsen. Vi tror att reklamproducenterna har valt en färgskala som 

snarare exkluderar än inkluderar den manliga publiken, och därigenom väljer den att sålla bort 

delar av sin möjliga publik. Detta samtidigt som den rosa färgen lockar fram en naivitet som 

tolkar produkten som saft; alltså en volymprocentsvag dryck som man kan dricka mycket av, 

så att drycken kan hålla konsumenten avsvalkad hela kvällen, utan konsekvenser. 

Med tanke på det glas som finns med i annonsen förstärks den varma känsla som bilden 

tycks vilja förmedla. Glaset har, i likhet med flaskan, kondensdroppar på utsidan och ur glaset 

stänker det cider. Då det står “drick den alltid med is” bredvid glaset höjs känslan av att 

produkten är till för att svalka konsumenten. Isen i kombination med den uppstänkande cidern 

ger ett intryck av friskhet, något vi, som tidigare nämnt, tror attraherar kvinnor snarare än män. 

Det finns också viss underton av att detta är en dryck för sommarkvällar i gott sällskap; en 

social situation, vilket kvinnor reagerar på. 

 

Analys av enkäter 

Kvinnligt 

Bland de svarande var ord som "ljusa" och "varma" färger, "mjukhet" och "glamoröst" vanligt 

i beskrivningar av vad som definierade en kvinnlig reklam. Vi tror att varma, ljusa färger ger 

ett intryck av oskuldsfullhet som en stor del av de enkätsvarande tolkar som någonting som 

skulle kunna attrahera en kvinna.  

I svaren kring annons D poängteras också hur svårt det egentligen är att utan produktnamnet 

se om det som marknadsförs är läsk eller alkohol. Vi kopplar detta till vår diskussion om att 

det inte är ”fint” för kvinnor att dricka stark och mycket alkohol, vilket gör att en 

alkoholprodukt som inte markerar dess volymprocent tydligt attraherar en publik som vill 

kunna dricka alkohol utan att behöva oroa sig för att bli utpekad som den som dricker för 

mycket. Vi tror att det här handlar om en bild av hur det är socialt accepterat för kvinnor att 

bete sig, där att uppträda alkoholpåverkat inte anses vara godtagbart. I motsats till detta är det 

i större utsträckning socialt accepterat för män att agera påverkat; medan omgivningen 

skrattar åt alkoholpåverkade män döms kvinnor ut som karaktärslösa, vilket inte anses 

accepterat för kvinnor att vara. Inte minst eftersom kvinnors framgångsmarkörer ligger 

mycket i det sociala och kräver att kvinnan utåt visar upp en konsekvent fasad av felfrihet. 
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Det innebär att denna kan raseras av ett socialt snedsteg och att bara en spricka i fasaden 

tolkas som svaghet och något som kan förstöra kvinnans hela sociala kapital. 

I en annons som använder sig av ljusa och klara färger tolkar vi produkten som fräsch 

eftersom färgerna upplevs som rena och friska. Annons A är ett exempel, där 

reklamproducenterna använt sig av ljusa, rosa toner som vittnar om att drycken som 

marknadsförs ska drickas kall; i kombination med isen framstår drycken som törstsläckande, 

och det ljust gröna i glaset kan associeras med limens skals gröna färg; och därigenom den 

fräschhet som anses vara förknippad med användandet av citrusfrukter. Framförallt kvinnor 

anses kunna lockas av fräschhet, inte minst när en referens dras till fräschheten i ett rent hem 

inför en fest eller annan planerad social tillställning där fräschheten försäkrar kvinnan om att 

hennes sociala status inte sjunker på grund av att hennes hem är smutsigt. Detta eftersom 

hennes hem räkans som en del av henne och därför döms hon utefter hur hennes hem ser ut. 

Friskheten kan till viss del även appliceras på annonsen för Bombay Sapphires blåa färg, 

vilken i kombination med martiniglaset tolkas som feminin. Trots att många menar att blått är 

en maskulin färg anser de att annonsen blir feminin på grund av martiniglaset. Detta är 

centralt placerat i bilden och i enkäterna diskuteras användandet av martiniglas som en 

indikation på att en annons riktar sig till kvinnor. De flesta svarande menar att den här typen 

av nätta glas, med hög fot och liten kupa, är feminina.  

Den mörkt blå färgen i annonsen kopplar vi till ett tecken på kvinnlig lyx, då den är varm i 

tonen och därför uppfattas som mjuk. Totalt sett förstår vi därför varför många svarande tror 

att annonsen har en kvinnlig målgrupp; den uttrycker en dämpad elegans som vi inte 

sammankopplar med manlig konsumtion. Detta då vi tolkar det till att män vill visa upp sin 

sociala och ekonomiska status på ett tydligt sätt medan kvinnor beter sig mer diskret; de 

konsumerar dyrt på ett sätt som kan anses vardagligt men som effektivt visar var de står i 

samhället i jämförelse med andra. 

Vi anser personligen också att det finns en koppling mellan martiniglas och drinkar, eftersom 

vi sammankopplar martiniglas med cocktails som Cosmopolitan. Eftersom många drinkar 

innehåller flera komponenter, varav åtminstone en är alkoholfri, skulle man kunna säga att 

alkoholhalten minskar och att drycken därför blir svagare. Det är framförallt män som skriver 

att de tolkar annonser som marknadsför alkoholprodukter som ser ut att vara svaga som 

kvinnliga. De tycks finna det ”manligt” att dricka stark sprit och exkluderar kvinnor från 

”manligheten” i och med att de inte klarar samma mängd alkohol som just män. Produkter 
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som ser svaga ut tolkas, av de svarande männen, direkt som kvinnliga då annonser för dessa 

anspelar på en smakupplevelse snarare än den värdighet som män upplever i att kunna dricka 

stora mängder alkohol utan att påverkas.  

 

Manligt  

Till skillnad från kvinnliga alkoholannonskonsumenter tycks män attraheras av mörkare och 

kallare färger. Detta anser vi motiverar färgvalet i annonsen för Bombay Sapphire, inte minst 

då den blåa färgen är kall och i kombination med brickan som glaset och flaskan står på ges 

ett intryck av stilrenhet och kantighet. Trots att både glaset och brickan är runda framstår de 

som tunna och lätta att skada sig på, eftersom annonsen ifråga är fylld av starka kontraster 

som skapar en strikt känsla.  

Vi vill dra en parallell till de stereotyper som vi skolas in ifrån det att vi föds; att flickor gillar 

rosa och pojkar gillar blått. Till skillnad från rosa som är en varm färg, är blått kallt och ger 

ett svalt och kantigt intryck som tycks följa vad en man ska reagera på och tycka om genom 

hans liv. Det blåa används för att associera något till dels kyla och kantighet, men även action 

och äventyr, vilket motiverar varför allt från pojkleksaker till kläderna i en herrbutik håller en 

mörk och kall färgskala. I och med att detta är en övertygelse som vi fått redan när vi föddes 

kan det vara svårt att frångå den och ändå bli definierade så som vi vill bli definierade.  

Svaren kring Bombay Sapphireannonsen beskriver annonsen trots den blå färgen som 

kvinnlig, vilket vi tror beror på att glaset är så pass centralt placerat i bilden att det därför lätt 

blir det som åskådaren fokuserar på. Detta till skillnad från Freixenetannonsen, där glaset är 

placerat bakom och lämnar fokus till flaskan. Annonsen för Freixenet tolkas av de svarande 

som manlig då den är svart och innehåller en väldigt rak och enkel flaska. Här hamnar därför 

fokus från början på just flaskan och i andra hand på glaset, vilket om det fått mer fokus hade 

kunnat tolka om annonsen som mer feminint lockande. Om mer av glaset hade synts hade 

intrycket av att glaset ”skyddas” av flaskan försvunnit. Vi kan förstå varför de svarande tror 

att annonsen var riktad mot män då fokus ligger på den maskulina flaskan som värnar om det 

kvinnliga glaset och därigenom lockar fram självgoda och överbeskyddande känslor hos män, 

som reagerat på annonsen på grund av dess mörka färg. 

Vi har fått intrycket av att glas på fot tolkas som kvinnliga eftersom de associeras till att 

dricka alkohol långsamt, medan glas utan fot snarare ses på som liknande shotglas, ur vilka 

framförallt män dricker starkare sprit i större mänger under en kortare tidperiod. Glaset i den 
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första Martiniannonsen tas av många som ett shotglas, och därför tolkas hela bilden som 

maskulint riktad. I det här fallet tror vi att glaset fått en iögonfallande position som dessutom 

förstärks av att det finns ett grönt föremål i glaset som drar till sig uppmärksamhet. Hade 

glaset i Freixenetannonsen haft en färg som skilt sig från den som används på flaskans 

etiketter hade glaset synts mer och ökat på femininiteten och därför antagligen även antalet 

enkätsvarande som trott att annonsen var riktad mot kvinnor. 

Vi tolkar fokusen på sprit som en manlig företeelse, i och med att det är mer socialt accepterat 

för män att bete sig alkoholpåverkat än det är för kvinnor. Därifrån skulle man kunna tolka 

att det också är mer socialt accepterat för män att lägga mer pengar på, och dricka tills de blir 

påverkade av, dyrare "märkessprit"; så som Martini. Männen tycks lägga stor fokus vid vilket 

varumärke det är som marknadsförs och reagerar positivare, och kommenterar med att de 

skulle kunna tänka sig att konsumera produkten, på ett märke som de uppfattar som 

statusuppfyllande då det av andra betraktas som högklassigt. Vi tror att det handlar om ett 

behov av bekräftande av egot genom igenkännandet hos andra i att produkterna som 

konsumeras kräver ett stort ekonomiskt kapital och att personen som konsumerar dem 

därigenom är lyckad. 

  



36 
 

Diskussion 

Som går att läsa i ovan stämmer delar i vår bildanalys av annonserna väldigt bra överens med 

det som de svarande på enkäterna anser. Mycket av det som vi har diskuterat kring som 

kvinnligt respektive manligt visade sig stämma med vad de svarande noterade i sina enkäter. 

Vi kommer i vår diskussion diskutera kring de två teorierna kring stereotyper och konsumtion 

som finns beskrivna i teoriavsnittet.  

 

Stereotyper 

Vi ställde frågor i den första enkäten angående vad de svarande ansåg vara typiskt i en annons 

som riktar sig till män respektive till kvinnor och i svaren går det att läsa ut vissa stereotyper; 

indirekt framgår en övertygelse om att de inte påverkas av reklam, men trots detta finns 

väldigt klara bilder över hur de olika könen gestaltas i annonserna för att uppfattas på ”rätt” 

sätt. 

Gilman skriver att stereotyper skapas genom generaliseringar av saker man inte känner till
37

. 

Föreställningen om att ”kvinnor gillar varma färger” tror vi utgår från det faktum att en person 

omöjligen kan veta vad alla kvinnor i världen tycker om detta. Istället för att ta reda på hur det 

egentligen ligger till är det lättare att utgå från en bild som sedan länge funnits kring 

exempelvis kvinnor och varma färger och låta det stå för ”alla kvinnor”, som man inte känner. 

Detta till skillnad från de kvinnor som finns i ens omgivning och som man anser det vara lönt 

att ta reda på sanningen om i frågan.  

Enligt Nationalencyklopedin bygger stereotyper till viss del på faktisk kunskap
38

. Vi menar att 

vi skaffar oss kunskap om någonting i en specifik situation, för att sedan applicera kunskapen 

på en annan situation och anta att samma resultat är att vänta. Ett exempel är antagandet om 

att ”alla tjejer gillar rosa”. Vi ser ett samband mellan utbudet av föremål som handeln 

erbjuder för små barn och hur denna färgskala följer könen upp i åldrarna. I svaren kring 

annons D, för Rekorderlig Cider, har de svarande motiverat annonsens femininet just med att 

den är rosa. Samtidigt menar de kvinnliga svaranden som tolkat annonsen som riktad mot 

                                                           
37

 Sander L. Gilman, Difference and Pathology – stereotypes of sexuality, race and madness (New York; Cornell 
Paperbacks, 1985), sid 18 
38

 http://www.ne.se/lang/stereotyp/315197 - senast besökt 2010-12-14 



37 
 

kvinnor att de själva inte skulle konsumera produkten som marknadsförs då de inte definierar 

sig själva som en del av ”den stora massan”; den kvinnliga målgruppen som enligt 

alkoholannonskonsumentstereotypen tycker om rosa. Vi får en känsla av att personer skapar 

en distans mellan sig själva och en grupp trots att de egentligen kan räknas vara en del av just 

den gruppen, för att kunna kategorisera omvärlden. 

Simon Lindgren skriver att vi inte vet vad som är manligt om vad som är kvinnligt inte är 

definierat, och tvärt om, vilket innebär att skillnaden från det som tolkas som kvinnligt 

används för att definiera det manliga
39

. Exempelvis kan en man reagera på action och mörka 

färger eftersom dessa ses på som manliga element och han tolkas direkt som en man i och 

med att han använder de manliga elementen som sina och på så vis skjuter ifrån sig 

feminiteten som skulle kunna göra honom mindre manlig. Vi tror att män vill passa in i den 

manliga stereotypen för att kunna motivera sig själva som just maskulina; det handlar om att 

försöka övertyga sin omgivning om att man är det man vill vara på ett sätt som förefaller 

naturligt.  

I analysen av annonsbilderna framkommer en stereotyp av den kvinnliga 

alkoholannonskonsumenten som väldigt socialt medveten och vars högsta önskan är att bli 

accepterad i en social situation, då hon i annonserna förutsätts ha ett krav på sig att agera på 

ett visst sätt. Hon ska vilja vara en del av en social gemenskap, hon planerar tillställningar och 

hon är orolig för att hennes planer ska gå om intet. Samtidigt har hon ett krav på sig att hennes 

tillställningar och hon själv ska uppfattas som felfria. Flera svarande skriver att annonser 

riktade mot kvinnor anspelar på ”upplevelser som baseras på det sociala” och i annonserna 

visas de problem, som kvinnor anses ha, upp samtidigt som det som annonsen marknadsför är 

lösningen till det sociala problemet. Martiniannons A är ett exempel, eftersom den i texten 

påvisar situationer där en kvinna har en social press på sig, där produkten lättar pressen 

eftersom fokus flyttas från kvinnan till Martinin.  

I motsats till den kvinnliga annonskonsumenten, vars drömkapital är teoretiskt, är den 

manliges högst konkret då han vill kunna utmärka sig genom sitt ekonomiska kapital. Han vill 

vara den som folk vill vara med eftersom han är den alla andra vill vara eller ha, som har 

möjlighet att göra vad han vill eftersom han har det ekonomiska kapitalet till det. 
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Alkoholannonser riktar sig alltså till de män som inte har det ekonomiska kapitalet för att 

spendera konsekvenslöst, men som vill framstå som en person som kan göra detta. Annonsens 

uppgift är att skapa en bild av det som marknadsförs som en produkt som bara de med det 

stora ekonomiska kapitalet har råd att konsumera, så att omgivningen kring personen som 

köper produkten tolkar denne som ekonomiskt framgångsrik. 

 

Konsumtion 

I dagens samhälle är det en nödvändighet att konsumera. I och med detta blir det större 

konkurrens mellan de företag som säljer liknande produkter; det gäller att nå fram till 

konsumenten snabbt och effektivt, så att denne inte köper rivalens produkter istället för ens 

egna. För marknadsförare gäller det därför att känna sin målgrupp, och inte minst den 

"person", stereotyp, som denna vill vara.  

Andrew Wernick menar att vi inte längre behöver producera något själva, vi behöver bara 

konsumera
40

. Vi tror att detta ger oss mer tid att överväga vilken form av konsumtion vi vill 

ägna oss åt; om vi aktivt anser bilden av oss vara den huvudsakliga orsaken till vår 

konsumtion eller inte. Vi tror att konsumtion är det lättaste sättet att se till att man blir 

uppfattad så som man vill bli uppfattad. Oavsett om det är medvetet eller inte anser vi att man 

konsumerar enligt ett mönster som gör att ens omvärld placerar en i ett visst "fack". Kaijser 

och Östberg menar att man måste konsumera de "rätta" sakerna för att kunna uppnå en viss 

grupptillhörighet
41

, vilket vi vill likna vid att konsumenten konsumerar mot den stereotyp som 
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denna vill uppnå. Även om konsumenten varken är medveten om hur hon väljer eller om det 

inte är ett aktivt val anser vi att alla konsumenter har en eller flera stereotyper som de 

konsumerar för att likna. Vi vill likna omedvetenheten om detta val vid övertygelsen om att 

"reklam funkar inte på mig", då det handlar om ett val av att ta del av reklam aktivt eller inte. 

I många fall väljer konsumenter att inte placera sig själva i ett fack och förnekar sin placering 

när de konfronteras med den, samtidigt som de av omvärlden anses följa hur stereotypen i 

"facket" de tillhör agerar. 

Vi tror att mycket av konsumtionen handlar om ett bekräftelsebehov. Som Kaijser och 

Östberg skriver; i dagens samhälle finns en skapad bild av hur en "lyckad" person ska vara, 

agera och se ut som till stor del är baserad på konsumtion
42

. Detta utnyttjas ofta i reklam, som 

anspelar på att vi lever ett tråkigt och oglamoröst liv, långt ifrån stereotypen som vi vill 

uppnå, och samtidigt presenterar lösningen i form av en produkt som stereotypen konsumerar. 

Genom att välja delar av lyckade personers konsumtionsmönster kan konsumenten framställa 

sig som lik den lyckade personen då dessa delar lätt refererar till de kvaliteter som anses 

eftertraktade hos den lyckade personen; ett exempel är Martini och dess associering med 

James Bond.  

Som Bauman skriver; vi är idag mer eller mindre tvingade till att konsumera, vilket påverkar 

hela vårt liv
43

. Generellt sett menar vi att reklam riktar sig mot en konsument som vill vara 

lyckad. Alkoholreklam riktar sig i regel mot en konsumentstereotyp som är lyckad på ett 

ekonomiskt plan och som har en avslappnad attityd mot att konsumera produkter som 

associeras till att vara lyckad, då de har det ekonomiska kapitalet för detta. Vi tolkar det till att 

alkohol framställs som en "naturlig" del av en exklusiv livsstil där den egentligen inte har 

någon större påverkan på sin direkta omgivning, men sett utifrån blir den en bidragande 

faktor.  

Den stereotyp som reklamproducenterna vill framställa är en konsumentstereotyp som 

konsumerar produkter som utstrålar att den som konsumerar dem är framgångsrik på ett sätt 

som förefaller naturligt, då det är denna typ av person som konsumenter i regel vill liknas vid. 
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Vi uppfattar det som att den manliga alkoholkonsumenten konsumerar stora mängder, stark 

volymprocent och kända och lyxiga märken, vilket gör att han sticker ut från mängden och 

attraherar personer till att vilja vara i hans närhet då de själva vill uppfattas som 

framgångsrika då de håller sig med framgångsrikt sällskap. Hans konsumtionsmönster består 

av exklusiva och välkända och därför påtagligt dyra produkter, så omgivningen med lätthet 

kan skilja ut honom som en individ med ett stort ekonomiskt kapital som kan konsumera 

"rätt" produkter oavsett deras kostnad. 

Medan den manliga alkoholkonsumenten är påtagligt synlig är den kvinnliga 

alkoholkonsumenten mer subtil. Hon konsumerar visserligen känt dyra märken, men hon 

använder dessa som accessoarer i sin image snarare än som "lockbeten" för att locka personer 

till sitt umgänge. Den kvinnliga alkoholannonskonsumenten vill snarare visa upp en felfri yta 

för omvärlden, där konsumtion av de "rätta" produkterna tar fokus från hennes brister och ger 

ett intryck av att hon är elegant, åtrådd och lyckad. Vi uppfattar det som att den stereotypa 

kvinnliga alkoholannonskonsumenten vill och är beredd att betala för att framstå som en 

person med stort socialt kapital trots att hon kanske inte har det; så även om fokus för kvinnan 

tycks ligga på ett det sociala kapitalet krävs det även ett stort ekonomiskt kapital, om än ett 

mindre påtagligt sådant, för att hon ska kunna skapa en bild av sig själv som framgångsrik. 

Man skulle alltså kunna säga att skillnaden i  annonser som riktas mot de olika könen är större 

än skillnaden på stereotypen annonserna riktas mot; det handlar i båda fallen om personer som 

vill ge en viss bild av sig själva mot omvärlden och som använder sig av konsumtion för att 

kunna uppnå denna. Vi anser därför att reklam handlar mycket om situationen som den 

marknadsförda produkten befinner sig i. Dels kan det röra sig om den direkta reklamen, men 

även om vilken typ av person som "ska" konsumera produkten. Valet av målgrupp avgör var, 

när och med vem en produkt ska marknadsföras för att vara så effektiv som möjligt. Det är 

stor skillnad på vem som tar reklamen till sig ifall produkten sammankopplas med George 

Clooney eller Dogge Doggelito. Eftersom vi, som sagt, konsumerar oss till den bild av oss 

själva som vi vill att andra ska uppfatta väljer vi gärna bort produkter som vi inte känner oss 

bekväma med då de associeras till fel saker och/eller personer. 
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Slutsats 
Vi gick in i den här uppsatsprocessen med en föreställning om att det fanns stereotyper kring 

en manlig respektive kvinnlig konsument av alkoholannonser. Vad vi funnit intressantast är 

det faktum att många av våra föreställningar visade sig stämma. 

Bland de som svarade på våra enkäter reagerade männen på mörka färger, och kvinnorna 

på ljusa och varma. De av motsatt kön än det som annonsen för dem såg ut att vara riktad mot 

menade att annonsen såg ut att passa det andra könet och frånsade sig att tillhöra gruppen som 

var tänkt att reagera på annonsen. De refererade till en stereotyp av den motsatta målgruppen 

som motiv för varför de själva och deras ”likar” inte passade som annonsens målgrupp. Även 

i motsatta situationen, där den svarande ansåg sig vara en del av målgruppen motiverades 

detta med hjälp av stereotypisering; så som att ”män gillar blått och därför är den blåfärgade 

annonsen manlig”.  

Vissa annonser som män menade var manliga menade samtidigt kvinnor var kvinnliga 

vilket gör att det är svårt att göra annonser som utesluter det ena könet helt. Man kan jobba 

med färger som funkar till ett visst kön, en känsla som bara attraherar det ena och så vidare, 

men bara en liten detalj kan komma att vända tolkningen av annonsen helt. Exempel på detta 

är den svarta Freixenetannonsen, som tolkades som riktad mot män på grund av dess mörka 

färg och fokus på flaskan, medan Bombay Sapphireannonsen tolkades som feminint riktad på 

grund av att fokuset låg på ett glas med hög fot. Man kan, helt enkelt, inte exkludera en grupp 

helt, då det inte finns två människor som reagerar på samma saker eller tycker exakt likadant. 

Visserligen kan vi inte säga hur och om stereotyper används i reklambranschen, men vi 

kan säga hur en variant på stereotyper av manliga och kvinnliga alkoholannonskonsumenter 

ser ut, och de är faktiskt väldigt lika varandra. Båda vill uppfattas som lyckade människor, 

män genom att konsumera till sig själva; stärka sin synlighet för omvärlden, medan kvinnor 

konsumerar för att se bra ut hos andra; stärka sin självkänsla. Konsumenter av 

alkoholannonser vill utstråla en känsla av frihet, då de är rika på ekonomiskt respektive socialt 

kapital; de vill kunna visa upp en bild av sig själva som framgångsrika som deras omgivning 

uppfattar som trovärdig. 

Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle, vilket gör att vi skapar den bild vi vill visa upp av 

oss själva genom att göra val på vad vi konsumerar. Vi riktar oss mot ett visst 

konsumtionsmönster för att efterlikna personer som vi anser vara lyckade och som vi vill 

jämföras med på grund av att de i våra ögon är idealet.  

Genom att konsumera rätt produkter kan konsumenter välja hur deras omvärld uppfattar 

dem, vilket vi anser utnyttjas av reklamproducenter. Dessa riktar sin reklam mot stereotyper; 
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det ideal som konsumenterna vill uppnå och fyller produkten som marknadsförs med faktorer 

som konsumenterna vill associeras med. Detta gör att en konsument som konsumerar en viss 

produkt kan komma att associeras till de faktorer som produkten har och att konsumenten 

därigenom får bekräftat att denna blir allt mer lik sin idealperson. 
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