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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns skillnader och i sådana fall vilka 

skillnader på reklamannonser för hudvårdsprodukter i livsstilstidningar som säljs i Sverige, 

för kvinnor respektive män. Jag har gjort en retorisk innehållsanalys av totalt tolv 

annonsbilder. De teorier jag utgått ifrån är genus, retorik och media- 

marknadskommunikation.  Resultatet visade att ethos är väl förankrat i alla annonserna. Hur 

avsändarna valt att bygga förtroende hos mottagarna skiljer sig dock åt beroende på om de 

vänder sig till en manlig eller kvinnlig målgrupp. Annonserna för män presenterar en 

kombination av ethos och logos. Genom mycket fakta om produkten och dess verkan vill 

avsändarna vinna männens förtroende. Majoriteten av annonserna för kvinnor presenterar en 

kvinna på bild medan detta inte var lika förekommande hos männen. Dessutom förmedlar 

vissa annonser att andra kvinnor är väldigt nöjda med produkten. Männen har feminiserats 

inom media och kvinnokroppen porträtteras som den primära källan för kvinnors framgång. 

Media har en stor inverkan på samhället och dess medborgare. Det som media ger utrymme 

för är också det som presenteras som viktigt i samhället.  

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine whether there are differences, and in such cases, 

what differences in promotional ads for skin care products, for men and women, in lifestyle 

magazines, which are sold in Sweden. I have done a rhetorical content analysis of twelve ad 

images. Theories I have worked with are gender theory, rhetoric and media marketing. The 

results showed that the ethos arguments are well entrenched in all ads. But there are 

differences in how the senders choose to build trust with the receivers. The ads for men 

present a combination of ethos and logos-arguments. The senders hope to win the men´s trust 

by presenting many facts about the products and its effectiveness. The majority of the ads for 

women present a woman in the picture while it’s not as common in the ads for men. Some of 

the ads for women also share that other female consumers are satisfied with the product. Men 

have been feminized in media communication and the female body is portrayed as the 

primary source of women´s success. The media have a major impact on society and its 

citizens. What the media chooses to report are also presented as important in society.  
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1. Inledning	  
I den inledande delen av min uppsats presenterar jag bakgrunden till mitt examensarbete. Det 

följs därefter upp med syfte/mål och frågeställning. Avsnittet avslutas med ett stycke om 

avgränsning. 

 

Inom ämnet media och kommunikationsvetenskap finns en mängd områden. Bland annat 

benämns PR och reklam som planerad eller strategisk kommunikation och inom den 

journalistiska yrkesrollen finns i realiteten en yrkesmarknad långt bredare än bilden av den 

”objektiva journalisten”.  

Enligt den traditionella journalistikdiskursen, vilken bestämmer vad en journalist är 

respektive inte är, kan en journalists trovärdighet skadas då journalisten ägnar sig åt 

information eller än värre åt reklam. Martina Ladendorf, forskare, lyfter fram att denna 

normativa diskurs blir paradoxal när journalisten och dagens arbetsvillkor möts. Detta för att 

många journalister idag är tillfälligt anställda eller arbetar som frilansare och därmed för att 

kunna överleva ekonomiskt behöver ta de arbeten de kan få. Dessutom menar de 

journalistinformanter Ladendorf använt sig av ett den journalistiska kompetensen är värdefull 

för informationsarbeten (M. Ladendorf 2009). 

 

Under vårterminen 2011 har jag under min utbildning praktiserat på ett hudvårdsföretag i 

Stockholm och denna praktik har resulterat i många tankar runt min framtida arbetssituation 

och jag har vidgat mitt synfält. Företaget jag praktiserat vid säljer i dag hud- och 

kroppsvårdsprodukter till kvinnor och barn men inte till män. Under min praktik har jag aktivt 

arbetat med att kommunicera produkterna till i första hand den svenska marknaden. Företaget 

har genom medvetna val bestämt vilka nyckelord, texter, bilder, färger, former, känslor och 

budskap vi bygger kring produkterna. Något som jag dock reflekterat kring under min praktik 

är det faktum att vi överhuvudtaget inte säljer produkter till män. Därmed är ett stort segment 

exkluderat från vår säljmarknad, vilket också innebär att vi allt som oftast endast tar hänsyn 

till kvinnliga konsumenter då vi lanserar nya produkter. Om vi däremot även hade 

kommunicerat våra produkter till manliga kunder tror jag att en del av vårt kommunikations- 

och PR-material hade sett annorlunda ut. Därför är jag intresserad av att se om det finns 
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skillnader och i sådana fall vilka skillnader på reklamannonser för hudvårdsprodukter som 

riktar sig till kvinnor respektive män? 

1.1. Problembakgrund	  
Medvetenheten om mediernas centrala roll i samhället ökar ständigt. Medierna har blivit ett 

arbetsområde för mängder av yrkesgrupper. Kommunikatörer, journalister, redaktörer, 

informatörer och marknadsförare, alla är de på ett eller annat sätt inblandad i kampen om 

uppmärksamhet och om hur samhället ska skildras och förstås (M. Ekström 2008). 

Den inverkan som medierna har på samhället och den enskilda medborgaren är en stark 

anledning till varför vi bör skaffa oss goda kunskaper om medierna och det de förmedlar. 

Mediernas texter kan studeras därför att man vill förstå mer av världen rent allmänt eller en 

specifik problemställning, eller ett visst område av tillvaron – som religiösa frågor, orättvisa 

samhällsförhållanden, eller reklamutbudets påverkan på medborgarna (J. Gripsrud 2002).  

 
Hudvårdsprodukter för kvinnor har under flera decennier varit en gynnsam marknad för 

många hudvårdsföretag runt om i världen. Det finns en uppsjö av produkter som utlovar en 

mer ungdomlig hy, vacker lyster och vårdande vitaminer, fettsyror och antioxidanter som 

stärker hudens försvar och motverkar för tidigt åldrande. De ledande företagen inom 

skönhetsindustrin i dag är franska L’Oréal, amerikanska Procter & Gamble samt amerikanska 

Estée Lauder. Brittisk-nederländska Unilever, amerikanska Johnson & Johnson och Avon står 

sig också starka på marknaden (K. Henriksson 2010). 

Enligt professorn Geoffrey Jones omsatte skönhetsindustrin år 2008 333 miljarder kronor. Det 

är en ökning från 9 miljarder i omsättning 1950 och 104 miljarder 1989. Jones menar även att 

skönhetsföretagen på sikt behöver bredda och möta upp en större och bredare 

konsumentgrupp. En stark potential för den växande skönhetsindustrin är männen (A. 

Storwall 2010). 

 

Hudvårdsbranschen har under lång tid i stor utsträckning producerat produkter för i första 

hand kvinnor. Tidigare har det varit tabu för män att bry sig om sitt utseende och det har helt 

enkelt inte ansetts som manligt. Detta är dock något som har förändrats under de senaste åren 

bland annat genom underhållningsprogram som ”Fab – 5”, där ett gäng homosexuella män 
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hjälper en heterosexuell man med stilen. Anne Parichart Eriksson skriver i en artikel på dn.se 

att i dag lägger den genomsnittlige mannen 25 minuter på sitt yttre varje dag och över 3000 

kronor på skönhetsprodukter per år (A. Parichart Eriksson u.å.) och intresset för skönhetsvård 

bland män ökar lavinartat vilket innebär att skönhetsindustrin ser en hägrande massmarknad 

(A. Parichart Eriksson 2011). 

 

Dagens Nyheter skriver att enligt Handelns utredningsinstitut finns det en tydlig koppling 

mellan det ökade intresset för manlig skönhetsvård och den nuvarande hälsotrenden. Allt som 

handlar om välbefinnande och förbättrad fysisk hälsa är på stark frammarsch. Att vårda sitt 

utseende har i dag blivit ytterligare ett sätt för männen att visa manlighet (L. Wiklund 2010). 

 

Under hösten 2010 gjorde undersökningsföretaget Norm, på uppdrag av Dove, en 

undersökning för att ta reda på mer om männens attityd till utseende, sex- och familjeliv.  

4500 män och kvinnor (totalt 1000 män och 500 kvinnor från varje land) i Sverige, Danmark 

och Finland i åldrarna 35-55 år fick svara på frågor om mäns attityder kring utseende, skönhet 

och självkänsla. Resultatet visar att 70 procent av männen i Sverige upplever idealbilden av 

mannen som stereotyp i media och då framförallt inom reklam. Männen anser att de skildras 

som alltför atletiska. Kvinnorna instämmer om den mansbilden men menar också att män 

porträtteras som alltför snygga. Undersökningen visade också att det inte längre är tabu för 

män att använda skönhetsprodukter och 87 procent av männen har inga problem med att 

konsumera produkter för kvinnor.  Men 60 procent vill dock ogärna berätta det för andra män. 

Viktigast för männen när det gäller skönhet är att känna sig ren och fräsch. Bilden av mannen 

i reklamen sågas av de flesta manliga deltagande i undersökningen som överdrivet maskulin 

med muskulösa killar som de har problem att relatera till (G. Kempe 2011). 

1.2. Syfte/	  Mål	  
Jag är väl medveten om att mitt arbete till viss del handlar om marknadskommunikation men 

uppsatsen vilar ändå på en journalistisk bas. På ett kritiskt sätt undersöker jag kommunikation 

i reklamannonsmaterial. Då jag utöver min journalistutbildning studerar marknadsföring och 

dessutom i framtiden vill arbeta med skönhetsjournalistik tycker jag att detta är ett relevant 

område för mig, men även för andra studenter som befinner sig i liknande situationer, att 
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undersöka. Genom att ta reda på hur dessa reklamannonser för kvinnor och män skiljer sig åt 

får man en god bild av hur hudvårdsbranschen, som utgör en stor del av hela 

skönhetsindustrin i dag, kommunicerar sina produkter. Dessa kunskaper ser jag som ytterst 

relevanta för exempelvis journalister som vill bevaka just skönhets- och modeindustrin.  

Journalister som skriver och nyhetsrapporterar om skönhetsindustrin har stor nytta av att veta 

hur skönhetsföretagen utformar och kommunicerar sina produkter i reklammaterial för att på 

så sätt lättare förstå vilka ”trådar de lirar på” för att locka konsumenter till köp. Reklam är 

liksom journalistik en form av kommunikation, med en avsändare, meddelande/budskap och 

mottagare. Att studera vilka eventuella skillnader som finns beroende på om det är en 

kvinnlig eller manlig mottagare är intressant oavsett vilken medieform det sker i. Men just 

reklamannonser är väldigt tacksamt att analysera då det konstruerar vår identitet och påverkar 

hur vi ser verkligheten, vår omgivning och oss själva (S. Hedlund & K. Johannesson 1993).  

 

Mitt syfte med arbetet är alltså att lyfta fram eventuella skillnader som finns i 

reklamannonserna och genom detta tydliggöra hur hudvårdsföretagens kommunikation kan 

skilja sig åt beroende på om det är en manlig eller kvinnlig målgrupp. Företag som i dag 

exempelvis endast säljer hudvårdsprodukter för kvinnor men som på sikt även ska lansera 

produkter till män får genom denna undersökning vissa indikationer på vilka skillnader som 

finns mellan att kommunicera hudvård till kvinnor respektive män. Jag är dock medveten om 

att denna undersökning inte kan ge några generella svar.  

 

Jag tror på att anpassa kommunikationen av hudvård utifrån om det är en manlig eller 

kvinnlig målgrupp företaget vänder sig till. Givetvis finns det unisex hudvård, som KEB 

Swedish Formula. Det är en svensk hudvårdsserie som är framtagen för att passa både män 

och kvinnor (kebskincare.se 2011).  

Men i det allra flesta fall har hudvårdsföretagen en tydlig målgrupp för varje produkt, där det 

framgår om den är för kvinnor eller män. Genom att bli medveten om vilka skillnader som 

finns så är det lättare att kommunicera sitt varumärke och produkter på rätt sätt. 

Gränsdragningen av vad som utgör hela skönhetsindustrin kan diskuteras, men följande 

segment går att urskilja; make-up, herr-respektive damdoft, hårvård, hudvård samt färg (som 

exempelvis nagellack) (K. Henriksson 2010).  
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1.3. Frågeställning	  
Forskningsfråga: Finns det skillnader och i sådana fall vilka skillnader på reklamannonser i 

livsstilstidningar, som säljs i Sverige, för hudvårdsprodukter som riktar sig till kvinnor 

respektive män? 

Underfrågor: Vilka ethos, logos och pathos argument kan jag hitta i dessa reklamannonser? 

Vilka slogans och retoriska frågor finns i annonserna? 

1.4. 	  Avgränsning	  
Jag har valt att begränsa mitt arbete till endast reklamannonser för hudvårdsprodukter riktade 

till kvinnor respektive män. Då jag ska genomföra analyserna av reklamannonser väljer jag tre 

damtidningar (Elle, Cosmopolitan och Damernas Värld) samt tre tidningar för män (King, 

Café och GQ) inom kategorin mode och livsstil (som vänder sig till kvinnor och män i åldern 

20-45 år) då det är i dessa slags tidningar reklamannonser för hudvårdsartiklar i första hand 

bör finnas. Jag kommer välja tidningar under en specifik vecka i april månad 2011.  

Jag ska analysera totalt 12 annonsbilder (de två första som finns publicerade i varje tidning) 

från olika hudvårdsvarumärken då jag anser att jag på så sätt får en bredare bild av 

annonsutbudet eftersom själva varumärket till stor del styr hur företaget väljer att 

kommunicera sina produkter (L. Holger & I. Holmberg 2002, Dotevall B. 2007). 
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2. Teori	  
Teoridelen inleds med presentation av tidigare forskning inom mitt forskningsområde. 

Därefter skriver jag om genus (innehåller bland annat feminism och mansforskning) samt 

media- och marknadskommunikation.  

2.1. 	  Tidigare	  forskning	  
I en studie från 2002 visar forskarna Adrian Furham och Ellie Imadzus hur 

genusrepresentationen såg ut år 2000 i japansk respektive brittisk tv-reklam. Forskarna 

analyserade 196 brittiska reklaminslag och 228 japanska inslag. Resultaten visade att för 

Storbritanniens del hade reklaminslagen i television jämförelsevis med tidigare utförda 

undersökningar blivit lite mindre könsstereotypisk. Men studien visade ändå att det 

fortfarande finns utmärkande kopplingar mellan ålder och kön, såtillvida att kvinnor är yngre 

än männen i reklamutbudet. Furham och Imadzus forskning visar även att kvinnor i större 

utsträckning än män gjorde reklam för produkter som associerades med hemmet. Medan 

männen ofta befann sig i medelåldern och gjorde reklam för tjänster samt mat och dryck. 

Den japanska tv-reklamen visade än mer könsstereotypiska mönster än den brittiska. I den 

japanska reklamen var kvinnorna ofta väldigt unga och presenterade oftare åsikter än ren 

fakta kring den produkt som marknadsfördes. Att det skiljer sig mellan ländernas tv-reklam 

förklarar författarna till denna studie bland annat med hjälp av den nederländske sociologen 

Geert Hofstedes åsikter kring att kulturer har olika inslag på maskulinitet respektive 

femininitet och att Japan är ett land som till stor del präglas av det förstnämnda. Kulturen 

spelar till stor roll in på hur reklaminnehåll framställs och kommuniceras. Forskningen pekar 

tydligt på det faktum att såväl brittisk som japansk tv-reklam porträtterar kvinnor och män på 

olika sätt och låter dem figurera i skilda forum för olika produkter.  

 

Författaren Rosalind Gill skriver i studien ”Enpowerment/sexism: figuring female sexual 

agency in contemporary advertising” om hur kvinnors roll och hur de framställs i 

reklamsammanhang har kommit att förändras allt mer de senaste decennierna. Förr 

framställdes kvinnor ofta som passiva objekt och de figurerande för männens blickfång. Gill 

menar att kvinnor i dag däremot avbildas som aktiva, oberoende och sexuellt kraftfulla. I 

denna forskningsstudie undersöker författaren konstruktioner av kvinnors sexualitet och plats 
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inom reklambranschen. Det är en ny form av makt som uttrycks genom dessa nya 

konstruktioner.  Gill menar å ena sidan att denna utveckling är positiv och att det 

representerar en modern feminism som tillåter kvinnors kraft, medverkan och aktiva roll. Å 

andra sidan hävdar hon också att kvinnor fortfarande figurerar som sexuella varelser för 

männens blickfång, med den skillnaden att de i dag är medvetna om det och därför ställer upp 

som villiga sexsubjekt. Författaren har utgått från en feministisk och poststrukturalistisk teori. 

Gill beskriver tre kvinnofigurer som förekommer inom reklamen. Den unga, heterosexuella 

kvinnan som kallas för ”midriff”, som med en svensk översättning betyder mellangärde och 

syftar på kvinnor som exponerar just denna kroppsdel genom att bland annat visa bara, 

piercade navlar eller en tatuering i svanken. De två övriga kvinnofigurerna är den 

hämndlystna kvinnan samt den heta lesbiska tjejen. Gill menar att dessa tre nya kvinnofigurer 

öppnar upp dörrarna för ett nytt sätt att se på kvinnor och deras roll i reklamsammanhang. 

Istället för att avbildas som dumma, passiva sexobjekt visas dessa kvinnor nu istället som 

aktiva, vackra, smarta och kraftfulla sexuella subjekt. Gill hävdar att synen på 

kvinnofigurerna vilar på en heteronormativ bas. Att sex säljer är förmodligen lika gammalt 

som själva marknadsföringen. Och ses av många att bidra till att tysta kvinnornas önskan 

genom att representera kvinnor i första hand som objekt för manlig konsumtion och nöje.  

 

Rosalind Gill anser att det är en ny form av makt som uttrycks genom dessa nya 

konstruktioner. Man vill inte tysta eller hindra kvinnors sexuella agenda men man vill 

samtidigt konstruera den under speciella förhållanden. Gill menar att den största förändringen 

inom reklamen under de senaste 15 åren har varit kvinnors framställnings som aktiva och 

villiga sexsubjekt i stället för sexobjekt. Kvinnorna väljer alltså själva att vara sexobjekt för 

att få den makt som dessa representationer lovar. För den moderna kvinnans befrielse passar 

det utmärkt att utse sig själv som ett sexsubjekt. Problematiken med det är att kritiken mot 

objektifiering av kvinnor blir därmed svårare. Man kan inte kritisera något som kvinnan 

utsätter sig för frivilligt. Gill hävdar att dessa nya kvinnofigurer på ett sätt är en positiv 

utveckling. De representerar en modern feminism som tillåter kvinnors kraft och 

medverkan/inverkan. Det definierar inte kvinnor som enbart heterosexuella. Framförallt är det 

slående att alla tre konstruktioner av kvinnors sexualitet är färgstark och friande snarare än 

fördömande och straffbar. Detta är en betydande störningar i äldre, mer etablerade mönster av 
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visuell kultur där ingen sådan aktiv sexualitet var tillåten för kvinnor utan allvarliga 

konsekvenser. Såväl reklam för manliga skönhetsprodukter som försäljning av skönhetsvård 

för män har ökat markant under de senaste åren. Rebecca Feasey, som är lektor inom media 

och kommunikationsvetenskap, undersöker i artikeln ”Spray more, get more: masculinity, 

television advertising and the Lynx affect” hur män skildras i tv-reklam för Lynx produkter i 

Storbritannien under mitten av 2000-talet. Produkter som förekommer i 

reklamsammanhangen är duschkrämer och deodoranter. Feasey menar att reklam tenderar att 

influera både konsumenters köp beteende samt framhåller en vid uppfattning om hur kön och 

genus konstruktioner i samhället. I artikeln redogör hon för att tidigare forskning om kön och 

genus i reklam till stor del fokuserat på kvinnans roll i dess sammanhang. Eftersom 

konsumtionen av manlig skönhetsvård (även kallad grooming) har ökat avsevärt under de 

senaste åren tycker Feasey att det är viktigt att även undersöka hur det manliga könet 

konstrueras i reklam. Feasey har valt att fokusera på hur män framställs i dessa 

reklamsammanhang samt hur maskulinitet konstrueras av kommersialismen.  

Anledningen till den ökade konsumtionen av manlig skönhetsvård tros vara kopplad till en 

förändrad sexuell och kulturell attityd. Modeuttrycket metrosexuell myntades av den brittiske 

journalisten Mark Simpson under 1990-talet. Detta spred sig som en löpeld och just 

”groomingtrenden” blev snabbt en viktig symbol för metrosexualitet och manlig fåfänga.  

Feasey konstaterar att reklaminslagen för Lynx produkter tenderar att presenterar en ganska 

snäv version av manlighet, som visar unga vita män, utan familjära åtaganden och presenterar 

sexuella möten med det motsatta könet som en belöning. Feasey menar att man kan hävda att 

varumärket Lynx grundar sig till stor del på dess förmåga att ge killarna de verktyg de 

behöver för att nå framgångar i ”parningsspelet”. Att ta hand om sitt utseende har blivit ett 

sätt att värna om sin manlighet. Utvecklingen kring konsumtionen av skönhetsvård har 

förändrats. I dag ses det som trendigt att även män köper skönhetsprodukter.  

2.2. Genusbegrepp	  
Begreppen kön och genus är centrala inom genusforskningen. Kön syftar på det biologiska 

könet medan genus betecknar det sociala och kulturella könet. Under 1970-talet började genus 

användas och antropologen Gayle Rubin brukar nämnas som den som myntade begreppsparet 

genus/kön. Det är dock inte helt oproblematiskt att genus står för det socialt betingade och 
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kön för det biologiska. I alla samhällen finns det något som har med kön att göra men som 

egentligen inte handlar om det biologiska könet utan om sociala relationer. Alla samhällen har 

någon form av ordning som organiserar produktionssättet och på liknande sätt har samhällen 

någon form av kön/genus-system för att organisera sexualitet och släktskap. Det traditionella 

sättet att se på relationen mellan kön och genus är dock att biologiskt kön bestämmer genus. 

Ett manligt biologiskt kön innebär alltså ett manligt genus. Detta synsätt hävdar alltså att den 

biologiska kroppen kommer före genus. Inom begreppet genus influerar olika socialt 

konstruerade sexualiteter, som hetero-, homo- och bisexualitet (G. Jarlbro 2006). 

2.2.1. 	  Feminism	  
Begreppet feminism introducerades i Sverige av Frida Stéenhoff år 1903 och är i dag 

svårdefinierat med olika förklaringar. Ordet feminism har varit laddat med såväl positiva som 

negativa värden genom historiens förlopp. Nationalencyklopedin definierar dock feminism 

som en rörelse och åskådning bestående av olika inriktningar med ett gemensamt syfte att 

ändra maktstrukturer knutna till kön. Det som förenar all feminism är att man vill upphäva 

eller ändra diskriminering som är kopplat till kön och/eller könstillhörighet (ne.se u.å.). 

Feminismens historia kan delas in i så kallade vågor som är uppdelade utifrån olika 

tidsperioder och rådande dominerande idéföreställningar. Den första vågen utvecklades under 

den senare delen av 1800-talet och berör kvinnokampen, nämligen perioden kring 

rösträttsfrågan. 1970-talets kvinnorörelser brukar även kallas för den andra vågens feminism. 

Framväxten av kvinnorörelser under dessa decennier hänger till viss del ihop med 

tidsperiodens allmänna politiska radikalisering. Många kvinnor hävdade att klassbegreppet 

inte var tillräckligt då det gällde att förklara och förstå förtryck i samhället och 

könsrelationerna kom därmed att hamna i fokus. Under denna period ville den aktiva 

kvinnorörelsen framhålla kvinnan som fullvärdig individ och fokus låg på bland annat 

jämlikhet inom arbetsmarknaden och politiken (G. Jarlbro 2006). 

2.2.2. 	  Feministisk	  mediekritik	  
I samband med den andra vågens feminism och den feministiska aktivismen, tog också den 

feministiska mediekritiken fart. Vid denna tidpunkt sågs media som en reflektion av de 

värderingar som dominerar samhället. Media framhölls också som en bidragande faktor för 

hur människor formas. Debatterna handlade om exempelvis osynliggörandet av kvinnor i 
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nyhetsmedier, limiterade arbetsmöjligheter för kvinnor i mediebranschen och de stereotypiska 

och objektifierande kvinnoframställningarna i och utanför medier. I synnerhet reklam sågs 

som ett genus- och sexualitetsladdat område. Under slutet av 1900-talet och framåt har denna 

utveckling endast blivit starkare. Genusrepresentationen i de svenska, men också de 

amerikanska medierna, har följaktligen varit ojämlik över tid. Innehållsanalyser från 

amerikansk tv-fiktion från 1950 till 1970-talet visar att endast 20 till 35 procent av 

karaktärerna var kvinnor. Under 1980-talet var fler kvinnor deltagande i programmen men det 

var fortfarande mer än dubbelt så många män på tv-skärmen. Då det fanns kvinnliga 

karaktärer med i tv-fiktion handlade det i 74 procent av fallen om familjeproblem eller 

romantiska dilemman(G. Jarlbro 2006). 

2.2.3. Den	  ”nya”	  kvinnan	  inom	  media	  och	  reklam	  
Media speglar och har ett stort inflytande på den rådande samhällsordningen. Media 

förstärker och bekräftar könsroller. Därför är det viktigt att studera hur olika grupper av 

människor framställs i medieutbudet. Under 1970- och 1980-talen var kvinnor 

underrepresenterade inom media. Exempelvis så arbetade ytterst få kvinnor som journalister. 

Detta har dock ändrats. Kvinnor får allt större utrymme inom journalistikprofessionen. I 

början av 1900-talet var de kvinnliga journalisterna några få procent av hela kåren för att 

hundra år senare utgöra närmare hälften av den. Utvecklingen när det gäller ledarpositioner 

inom medieföretag är dock betydligt sämre under samma tidsperiod (G. Jarlbro 2006). 

Under de senaste åren har det också skett stora förändringar vad det gäller kvinnans roll i 

reklambranschen. Den konservativa, passiva hustru-moder-hemmafruframställningen har 

ersatts med en sexuellt handlingskraftig, självsäker, självständig och ambitiös kvinna.  

En markant förändring i reklambranschen under de senaste decennierna har varit kvinnors 

framställning som aktiva och villiga sexsubjekt i stället för sexobjekt. En av de nya  

reklamkvinnotyperna kallas för ”midriff”. Den så kallade ”midriff”- reklamen betonar en 

förskjutning från objektifiering till sexuell subjektsposition. Det mest anmärkningsvärda med 

”midriff” – reklamen är kroppsfokuseringen. Under 1950-talet var det hemmet som var 

kvinnans ideala fokus för arbete och uppmärksamhet. Det var utifrån detta som samhället 

bedömde kvinnans ”värde”. Medan det i dag är med hjälp av en snygg och slimmad 

kroppsfigur som kvinnan når framgång. I dag porträtteras kroppen och ett attraktivt yttre inom 
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reklam och många andra slags former av media som den primära källan för kvinnors 

framgång och kapital (R. Gill 2008). 

2.2.4. Mansforskning	  
Mansforskningen har sina rötter i kvinnoforskningen. Under 1960- och 70-talen började man 

på allvar problematisera manlighet och relationer mellan kvinnor och män. Diskussionerna 

rörde männens överordning och kvinnornas underordning på livets skilda områden. Man 

uppmärksammade även det manliga våldet i form av krig, kriminalitet, kvinnomisshandel, 

våldtäkter, köp av prostituerade osv. Det var dock inte bara makten och aggressiviteten som 

debatterades. Man kunde också fastställa att männen i större omfattning än kvinnorna hade en 

självdestruktiv och osund livsstil. Männen i västländerna hade kortare liv, begick oftare 

självmord och konsumerade större mängder alkohol och droger än kvinnor. Den amerikanske 

psykologen Joseph Plecks bok The myth of Masculinity (1981) utgör ett betydande landmärke 

inom mansforskningen. Den innehåller en grundläggande kritik av rollteorin som kallades 

Male Sex Role Identity-paradigmet (MSRI). Den forskning som Pleck kritiserade hade fokus 

på att identifiera hot mot den traditionella manligheten. Femininitet, homosexualitet och 

hypermaskulinitet ansågs vara hot mot den manliga rollen. Om män överdrev vissa maskulina 

drag, som exempelvis en bodybuilder gör eller påvisade alltför feminina drag sågs detta som 

omanligt. Mäns flykt från sina familjer, fadersfrånvaro, unga mäns osäkerhet och andra 

tecken på en osäkrad manlighet togs inte som en utgångspunkt för att analysera en förändrad 

manlighet. Utan förespråkarna för MSRI valde istället att ropa högt för fasta rötter och ett 

stärkande av manligheten. Pleck reagerade starkt mot dessa kraftfulla och ensidiga styrande 

föreställningarna som präglade en stor del av 1980-talets amerikanska forskning om kön och  

manlighet. Pleck såg som sin uppgift att konstruera redskap för att formulera ett alternativt 

forskningsprogram om män och manlighet. Därmed skapades det en öppning för att analysera 

hur män blir män, alltså hur manlighet konstrueras.  

 

Den australienske sociologen Robert W. Connell har haft en stor inverkan på den nutida 

mansforskningen. 1995 utkom hans bok Masculinities. Han ville ge en mer nyanserad bild av 

relationen mellan makt och manlighet. Istället för att endast lägga fokus på den dominerande 

manligheten demonstrerar Connell att det också inom den manliga hierarkin finns en över- 

och underordning. Den hegemoniska manligheten, alltså den manlighet som odlas inom 
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makteliten och som utgör grundbulten för en bredare manlig dominans i samhället, står alltid i 

relation till olika slags underordnade maskulina former. Connell menar att det är endast en 

liten skara av männen som fullt ut förkroppsligar den hegemoniska manligheten. Merparten 

av männen i dag utvecklar istället en mer kluven relation till makt och överordning. Dessa 

mönster tar sig sedan olika uttryck beroende av kultur, klass, nationalitet, etnicitet och andra 

betydelsebärande faktorer. Uppfyllda av feministers tidiga försök att framhålla kvinnors 

erfarenheter, upplevelser och bedrifter har mansforskare försökt att problematisera dagens 

manlighet. Självklart finns det betydande skillnader mellan ”manssamhällets” konsekventa 

undertryckande av kvinnliga erfarenheter och det förtryck vissa män underkastas. Det ingår 

dock ändå i samma övergripande mönster, samma köns- och maktordning. Därför är det 

viktigt att framhålla mäns svaghet, smärta och bräcklighet. Under 1700-talet hade män 

exempelvis ganska lätt för att gråta offentligt. Men i och med 1800-talets disciplinering av 

känslolivet kom en mer kontrollerad manlighet att skapas. Det finns också studier som visar 

att många fäder efter en skilsmässa vill träffa sina barn mer än vad det gör. De sörjer och har 

skuldkänslor för att de är ”dåliga fäder.” Bilden av den goda modern och den frånvarande 

fadern har problematiserat en reflexiv process och ett mer aktivt ställningstagande (T. 

Johanson & J. Kuosmanen 2003).  

2.2.5. Maskuliniteter	  i	  media	  och	  reklam	  
Connell menar att maskulinitet snarare borde benämnas som maskuliniteter då det inte på 

förhand finns en enhetlig förutbestämd bild av vad maskulinitet egentligen är. Media har  

skapat många av de olika former av maskuliniteter som finns representerade i samhället i dag 

(R.W. Connell 1995).  

Den amerikanske filosofen Susan Bordo menar att maskuliniteter och den manliga kroppen är 

ett mindre studerat område än den kvinnliga kroppen och femininitet. Mansforskningen har, i 

likhet med feminismen, fokuserat på objektifiering och stereotypiska skildringar av män. 

Förändringen av hur män porträtteras inom media och reklam tog fart under 1900-talet. 

Männen kom att skildras på ett alltmer sexualiserat sätt, oftast i underkläder och med 

uppmärksamheten koncentrerad mot mannens könsorgan. Bordo menar att den manliga 

kroppen i allt större utsträckning klätts av, exponerats och sexualiserats. Till viss del tyder 

hon detta som ett tecken på ökad jämställdhet mellan könen men framförallt ser hon det som 
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ett belägg på att homosexuella män fått större politiskt, ekonomiskt och kulturellt inflytande i 

samhället (S. Bordo 1999).  

I reklam för hudvårdsprodukter möter konsumenterna estetiserandet och sensualiseringen av 

manskroppen. I 1990-talets annonsmaterial uppmanas den medvetne manlige kunden att ta 

hand om och skydda sin hud samt lukta fräscht. Hudvårdsartiklarnas hälsobringande faktor är 

ett frekvent retoriskt argument i annonserna och den manlige konsumenten framställs kunna 

köpa sig både ett sunt och framgångsrikt yttre. Männen gestaltas i dag inte endast i sin 

offentliga yrkesroll utan de gestaltas nu också i större utsträckning i den privata sfären. De 

sysslar alltmer med skönhets- och kroppsvård. I likhet med kvinnan har nu även mannen i det 

sena 1900-talets annonsmaterial klätts av och objektifierats vilket signalerar att mannen har 

feminiserats (S. Backman 2005). 

2.3. 	  Media	  och	  marknadskommunikation	  
Många verksamheter är i dag direkt involverade i den produktion och distribution av medier, 

texter och symboler som blivit en så viktig del av samhället att vi faktiskt kan beskriva det 

som ett mediesamhälle. Medierna har kommit att bli ett arbetsområde för många olika 

yrkesgrupper, som exempelvis redaktörer, journalister, webbdesigners, kommunikatörer och 

PR-konsulter. En gemensam nämnare för dessa yrken är att de på ett eller annat sätt är 

inblandade i kampen om uppmärksamhet och om hur samhället ska beskrivas och förstås. De 

vill på ett professionellt sätt informera, påverka, underhålla och engagera. Medieyrken arbetar 

med att kommunicera, alltså att förmedla budskap till en mottagare, skapa mening och bygga 

relationer (M. Ekström 2008). 

Mediernas inflytande på samhället är en stark anledning till varför vi bör skaffa oss goda 

kunskaper om medierna och det de förmedlar (J. Gripsrud 2002).  

Termen agenda - setting är ett uttryck som innebär att de samhällsfrågor som massmedierna 

prioriterar och ger utrymme för också blir de samhällsfrågor som massmediepubliken anser 

vara viktigt. Den grundläggande idé bakom agenda – setting teorin är att medierna inte 

bestämmer våra åsikter utan snarare vad vi ska ha åsikter om, vilket resulterar i att det som det 

inte skrivs om kan inte heller mediepubliken bilda åsikter kring.  
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2.3.1. Tvåvägskommunikation	  
Företagskommunikation med kundmarknaden kallas för marknadskommunikation. Exempel 

på medel för marknadskommunikation är annonsering, direktreklam och PR. Det handlar om 

att lyssna, upptäcka och tillgodose behov (S. Albertsson, & O. Lundqvist 2002). 

Den mest effektfulla kommunikationen sker i dialogform. Människor som möts öga mot öga 

kan kommunicera med ord, blickar, minspel och kroppsspråk. Vid dessa tillfällen kan 

komplicerade och nyansfulla budskap framföras. Ett argument ställs mot ett motargument. 

Här måste avsändaren (försäljaren) nå mottagaren (kunden) på ett effektivt sätt genom att dels 

ha goda kunskaper om sina produkter men också genom att känna till kundens problem och 

förhållanden.  Då kommunikationsprocessen beskrivs talar man alltid om två olika roller. 

Avsändare och mottagare. Tvåvägskommunikation bygger alltid på att de deltagande 

personerna växlar roller. Det sker alltså ett ömsesidigt utbyte av information.  

(M. Magnusson& H. Forssblad 2009).  

2.3.2. Envägskommunikation	  –	  opersonligt	  men	  billigt.	  
Masskommunikation via annonsering, affischering och film är vanliga former på 

envägskommunikation. Avsändaren (som oftast är försäljaren) vänder sig då till ett väldigt 

stort antal människor samtidigt. Därför tvingas avsändaren tala till mottagarna istället för att 

tala med dem. Denna form av kommunikation är kostnadseffektiv men också begränsad. 

Avsändaren kan inte ta del av kundernas eventuella invändningar eller motargument. 

Självklart går det ändå att följa upp exempelvis en reklamkampanj och ta reda på vilken nytta 

den gjorde genom att undersöka försäljningsstatistik och företagssiffror. För företag som 

vänder sig till väldigt stora målgrupper finns det inget alternativ till masskommunikation. (S. 

Albertsson & O. Lundqvist 2002).  

2.3.3. Modell	  för	  masskommunikation	  
Kommunikationsprocessen startar med att avsändaren sänder ett formulerat budskap genom 

en kanal (exempelvis via tidningen, tv eller radiostation). Mottagaren tolkar budskapet på 

basis av egna erfarenheter och värderingar. Dessa styrs bland annat av utbildning, 

gruppnormer och uppfostran. Mottagaren ”skickar tillbaka” feedback och återkopplar i form 

av köp eller ett icke köp. Företagen kan följa upp och utifrån försäljningsstatistik ta reda på 

hur ”bra” kampanjen var för försäljningen (S. Albertsson & O. Lundqvist 2002). 
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2.3.4. Reklam	  
I dagens medievärld är kommunikation väldigt komplex. Reklam har till uppgift att informera 

och skapa uppmärksamhet om företaget och dess varor. Det har även som mål att positionera 

produkter, rätta till en felaktig åsikt samt att påminna om och förtydliga image och existens 

hos företag. Reklam syftar också till att påverka och ändra människors åsikter, värderingar  

och handlingar, då i synnerhet konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag och 

mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag. 

Med hjälp av reklam kan företag hitta nya kunder och göra det till förhållandevis låg 

kontaktkostnad. På lång sikt har reklam i uppdrag att arbeta in företagets namn och ”själ” 

medan det på kort sikt handlar om att erbjuda marknaden något och snabbt få respons. 

Reklam hjälper till att informera många, nå fler än just köparen, göra något mer känt samt 

förbereda och underlätta kundens beslutsprocess. De viktigaste reklammedierna i dag är  

tidningsannonser i dags-, populär- och fackpress samt gratistidningar. Trafikreklam (på bussar 

och tåg), utomhusreklam, TV-reklam, digital-TV, radio, internet, elektroniska medier och 

bioreklam är också betydande reklammedier (M. Magnusson & H. Forssblad 2009).  

Vid reklamskapande bör avsändaren (som oftast är ett företag) inledningsvis skaffa sig en god 

marknadsbild genom att göra marknadsundersökningar som sedan ligger till underlag för 

själva skapandet av reklamen. De frågeställningar som man i första hand ska se till att få 

besvarade är; vem kunden är och hur ser dennes köp beteende ut. Köper kunden av 

emotionella skäl eller av praktiska skäl? Vad är det för produkt som ska säljas och vilka är 

dess fördelar jämfört med konkurrenternas. Det gäller också att ha koll på sina konkurrenter. 

Företaget får helt enkelt ta reda på vilka liknande, konkurrerande produkter som finns på 

marknaden och hur de marknadsförs (B. Dotevall 2007, M. Magnusson & H. Forssblad 2009). 

Reklam är en form av övertalning. Mottagaren ska övertalas att köpa en viss vara eller tjänst. 

Därmed kan reklam framhålla eller dölja vissa aktuella samhällsförhållanden, alltså agera som 

en missvisande spegel av vissa rådande företeelser i samhället (G. Jarlbro 2006).  

2.3.5. Slagkraftig	  reklam	  	  
Reklam ska vara trovärdigt, pålitligt och underhålla. Samtidigt som den ska göra ett positivt 

intryck hos mottagaren ska den även innehålla ett meddelande som förs fram på rätt sätt. 

Avsikten med reklam är givetvis att den ska sälja. Exempelvis en annons, ett flygblad eller 

förstasidan i en broschyr har oftast väldigt kort tid på sig att skapa uppmärksamhet och locka 
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till köp. Inom loppet av några sekunder ska mottagaren ta ställning till om det man ser är 

intressant. Det finns dock några sätt att skapa reklam som klarar uppmärksamhet på kort tid. 

En stor och effektfull rubrik, iögonfallande bild och avvikande på ett positivt sätt är bra 

uppmärksamhetsfaktorer. Reklamen bör även innehålla någon form av löfte som är 

emotionellt eller logiskt och som är relaterat till produkten som säljs. I reklam behövs det 

antingen logisk fakta som övertygar konsumenterna eller dramaturgiska och känslomässiga 

effekter (M. Magnusson & H. Forssblad 2009).  

Reklamannonsörer arbetar också frekvent med att bygga slogans (nyckelord) kring 

annonsprodukterna. Dessa nyckelord ska profilera och bygga varumärket. Orden 

sammanfattar företagets karaktär. ( P. Kotler, G. Armstrong, V. Wong & J. Saunders 2008, 

M. Magnusson & H. Forssblad 2009).  

 

Köpbeteendet hos män och kvinnor kan se väldigt olika ut. Vilket till viss del kan bottna i att 

män och kvinnors beteenden generellt sätt skiljer sig åt. Män köper mer impulsivt och tycker 

det många gånger kan vara besvärligt och omständligt att ha för mycket valmöjligheter. Det 

ska vara enkelt, lätt och logiskt. Medan kvinnor har svårt att vara rakt på sak och är mer 

påverkbara. Förr i tiden hade mannen inga problem att gråta offentligt men i dag lever vi i ett 

samhälle som har skapat en mer kontrollerad manlighet där de döljer sina känslor. Kvinnor 

däremot har mycket lättare för att visa sig sårbar offentligt och är mer medgörlig (T. Johanson 

& J. Kuosmanen 2003, P. Kotler, G. Armstrong, V. Wong & J Saunders 2008). 
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3. Metod/Arbetssätt	  
Detta kapitel inleds med en teoridel om retorik. Därefter argumenterar jag för mitt metodval, 

samt beskriver urval och tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en diskussion kring 

validitet, reliabilitet och tidigare forskning. Jag har genomfört en kvalitativ retorisk 

innehållsanalys där jag utifrån min forskningsfråga undersöker reklamannonserna närmare. 

Jag har tittat på vissa retoriska begrepp, som ethos, logos, pathos, slogans (nyckelord) och 

interrigatio (retoriska frågor). 

3.1. Retorik	  
Retorik handlar om att analysera själva förhållandet mellan avsändarna och texten. Medan 

semiotiken analyserar endast textmaterialet, tecken och hur det förmedlar betydelse mellan 

människor. Hermeneutiken reflekterar kring förhållandet mellan texten och mottagarna. 

Retoriken är alltså kunskapen om kommunikation ur just avsändarens perspektiv(J. Gripsrud 

2002).  

Retoriken härstammar från det antika Grekland, omkring 500 f.Kr. då den tolkades som en 

lära om talekonst. I den grekiska urdemokratin möttes fria män för att tala om och ta upp 

politiska frågor, rättsliga dilemman och andra frågor av gemensam karaktär. Retoriken 

blomstrade upp som ett reflekterande över vad som kännetecknade ”det goda talet.” ”Det 

goda talet” ansågs kunna övertyga publiken och vara riktigt effektivt. Den grekiske filosofen 

Aristoteles menade att ett bra tal ska överensstämma med det sanna, det goda och det vackra. 

Där det sanna hanteras av vetenskapen, det goda ligger hos rättsväsendet och vad som anses 

vara vackert avgörs av konstinstitutionerna. Inom den klassiska retoriken ansågs ett dåligt tal 

ha brister inom ett eller flera av dessa tre områden. Detta lever i stor utsträckning kvar än 

idag. En artikel exempelvis är dålig om vi som läser den tycker att den är osann och innehåller 

faktafel, etisk tvivelaktig om vi upplever den exempelvis rasistisk eller oskön om den till 

exempel uppfattas som klumpigt formulerad (J. Gripsrud 2002). 

Detsamma gäller för reklamannonsering. Bra reklam tvingar oss att lyssna och 

uppmärksamma. Gör den inte det har den misslyckats. Reklamen handlade även förr i tiden 

till stor del om retorik och hur man bäst övertygar människor. De som under 1800-talet skrev 

annonser hade alla gått i den tidens skolor och fått lära sig retorikens grunder (S. Hedlund & 

K. Johannesson 1993). 
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3.1.1. De	  fem	  faserna	  
Retoriken innehåller fem faser som var och en utgör ämnet för en egen disciplin. Den 

inledande fasen kallas på latin för inventio och handlar om insamlandet av material, att finna 

och uppfinna argument för talet. I denna fas ställer retorikern upp listor (de kallas för topiker) 

som fungerar som en slags karta över de mentala ”platserna” där retorikern kan finna 

argument, så kallade ”topoi.” En ”topos” är en form av problemställning. För att applicera 

detta i mer moderna mediesammanhang kan man finna topiska tankekedjor och grepp inom 

journalistiken i form av det som kallas vinklingar, som just inbegriper vilka frågor som 

behandlas och hur materialet presenteras. Topiska tankekedjor finns även inom 

reklambranschen i form av själva skapandet av reklamen, dess vinkel och budskap. Den andra 

fasen inom retoriken kallas för dispositio och handlar om materialets disposition. Fas tre följer 

därefter upp med det verkliga utarbetandet av talet, elocutio. Memoria heter fas fyra. Den 

handlar helt enkelt om att lära sig talet utantill. Den femte och avslutande fasen heter actio, 

själva framförandet av talet. Som talare ska man inte vara bunden till ett manuskript utan man 

ska kunna tala fritt och öppet (J. Gripsrud 2002). 

Retorik handlar om mycket mer än bara den direkta kommunikationen. Det handlar inte bara 

om talet utan även det skrivna ordet (M. Ekström 2008). 

I dag är det vanligt att använda retorik för att nå ut till folkmassorna och få utrymme i 

medieflödet. Mediebranschen bygger på retoriska egenskaper i den meningen att olika 

personer vill utöva påverkan hos mottagarna (S. Hedlund & K. Johannesson 1993). 

Vid en retorisk analys är huvuduppgiften att identifiera ”det retoriska” i en reklam- eller 

annan form av medietext. Materialet bedöms utifrån frågan: På vilket sätt fyller den sin 

funktion? Det handlar om textens innehåll, om talarens avsikt och om budskapets möjliga 

effekt (J. Gripsrud 2002). 

3.1.2. Övertalningsmedel	  
”Enligt den retoriska teorin förfogar talaren över tre olika typer av medel eller strategier när 

publiken ska övertalas eller övertygas om något: ethos, logos och pathos. Utgångspunkten för 

denna tredelning är de tre elementen i den enkla kommunikationsmodellen: talaren, talet, 

åhörarna” (J. Gripsrud s. 204 år 2002). 

För att lyckas vinna människors sympati och förtroende måste en talare visa upp sin egen 

karaktär och personlighet. Talaren måste visa trovärdighet och att man vill åhörarnas bästa. 



Emelie	  Kalén	  
2011-‐05-‐26	  
Examensarbete	  MKV	  Kandidat	  
Journalistik	  i	  nya	  medier,	  LTU	  
emekal-‐8@student.ltu.se	  
Lärare:	  Seppo	  Luoma	  –	  Keturi,	  Anna	  Dahlquist	  
	  

	   22	  

Detta kallas för ethos. Reklam handlar i allra högsta grad om just ethos: att vinna och bevara 

förtroende för stunden men också på längre sikt. För att lyckas med detta måste avsändaren av 

reklamen visa sin karaktär och profil, sitt ethos. Logos betyder ord, tal och resonemang. I 

denna kontext innebär det de intellektuella eller förnuftsbaserade övertalningsmedlen. 

Avsändaren upplyser mottagaren med fakta och argument genom att i reklamannonser 

exempelvis ”undervisa” kunden om varors namn, pris, inköpsställe, användning, nytta m.m. 

(S. Hedlund & K. Johannesson 1993). 

Pathos handlar om att avsändaren med olika medel rör eller upprör mottagarens känslor. 

Pathos skapar med hjälp av kraftfulla ord vrede, glädje, sårbarhet, osäkerhet m.m.  Fruktan 

tros vara den starkaste känslan och den styr det mesta av vad vi tänker och gör. Men olika 

människor är rädda för olika saker. Det gäller att hitta den rädsla som gömmer sig längst inne 

i varje människas medvetande och lyfta fram den i dagsljuset. Då tvingar man åhörarna att 

lyssna och man har makt över dem (S. Hedlund & K. Johannesson 1993). 

”En bra talare skapar pathos hos publiken på de rätta ställena” (J. Gripsrud s.207 år 2002). 

 

Retorikanalysens område utvecklas ständigt. I en retorikanalys undersöker man inte bara 

konkreta mänskliga yttranden, man sätter dem också i sitt sammanhang för att analysera dem 

mot en bestämd bakgrund. Texter som är avsedda att övertyga oss om något innehåller alltid 

en eller flera teser. Teserna är detsamma som de uppfattningar eller påståenden som talaren 

vill framföra. Teserna bör stödjas av argument- skäl och bevis för att påståendena är rimliga  

Har texten en tydlig tes, huvudtanke, ett påstående eller en uppmaning? Vilka är de argument 

som stöder tesen och var är de i så fall placerade?( M. Karlberg & B. Mral 1999). 

”Antikens retoriker menade att ett bra tal ska upplysa, underhålla och beröra publiken” (J. 

Gripsrud s. 215 år 2002).  

Ordet retorik förknippas i vardagen med ett utbroderat språk. Utsmyckningen i talet/texten 

tjänade till själva underhållningen så att publiken inte skulle känna sig uttråkade. Talet skulle 

kryddas med läckra formuleringar (J. Gripsrud 2002). 
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3.1.3. Stilfigurer	  
Den språkliga utformningen av texten, elocutio som det kallas inom retoriken, är lika central 

som väl valda argument. En retorisk text bör vara språkligt korrekt och begriplig samt 

uttrycksfull och vackert utformad (M. Karlberg & B. Mral 1999). 

Stilfigurer inom retoriken är i princip lika med varje slags konstfull skiljaktighet från det 

vanliga sättet att uttrycka något. Genom att använda formuleringar som sticker ut från det 

traditionella vill talaren uppnå en viss effekt för att lyckas övertyga sin publik. Inom reklamen 

används stilfigurer mycket flitigt. De ger variation i texten, men de aktiverar också 

människors sinnen, tankar och känslor. Reklamen arbetar framförallt med slogans och bilder. 

De har tre uppgifter: att väcka intresse, att informera och att övertyga. Detta gör man genom 

att arbeta med just figurer. En typ av stilfigurer kallas för trop. Ordet betyder vändning och 

säger något annat eller mer än det faktiska orden anger. De används flitigt då ordens 

bokstavliga mening inte räcker till för att få fram det man vill. Till troper räknas bilder och 

symboliska uttryck som exempelvis metaforer, liknelser och interrogatio. Metaforer är en bild 

där ett ord förs över till ett sammanhang där det naturligt inte passar in. Metaforen bygger helt 

på att det finns likhet mellan det som avses och det bildliga uttryck som används. Interrogatio 

är en retorisk fråga. Det är en fråga som egentligen inte kräver något svar. Det är mer ett 

påstående än en fråga (M. Karlberg, B. Mral 1999). 

3.1.4. Retorik	  i	  reklam	  –	  ett	  rollspel	  
En av de mest vanliga retoriska genrerna i dagens medievärld är reklam. Den kombinerar 

verbala och visuella tecken och innehåller en mängd övertalningsmedel och retoriska figurer.  

Då en retorisk talare ska hålla talet bör man inta en viss roll, anpassad just för denna situation, 

och försöka göra den så tydlig som möjligt. Den ena gången försöker man låta som en driven 

ekonom, den andra som en ansvarstagande ordförande i idrottsföreningen. Reklamen är också 

ett rollspel. Företag väljer ut olika roller och uppträder enligt dem i sin reklam. Vissa företag 

förklarar detta direkt genom att räkna upp en mängd önskvärda egenskaper men vanligtvis 

sägs detta indirekt, genom tonen eller tilltalet i reklamen. Vissa företag väljer också att visa en 

bild av den idealiske kunden. Det kan exempelvis vara den moderliga kvinnan med förkläde 

som hänger tvätt på tork i trädgården, matar barnen eller en kostymklädd man som 

symboliserar makt och framgång. Att använda enskilda människor (ofta en känd person) i 

reklamsammanhang, som får ”förkroppsliga” produkten och väcka känslor, är också vanligt 
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förekommande. Detta ger ett stort och abstrakt företag personifiering och identifikation. 

Reklamens innersta hemlighet är att den erbjuder oss mängder av olika roller att pröva och 

uppleva. Vi får vara den perfekta modern och den inflytelserika affärsmannen. Alla 

människor är tränade att leva sig in i olika roller och man efterliknar de förebilder som 

omvärlden presenterar. Därför kan reklam forma vår tankevärld och våra vanor, på samma vis 

som exempelvis konst, litteratur, film och sagor (S. Hedlund & K. Johannesson 1993). 

3.2. 	  Urval	  
Jag begränsar mitt arbete till att undersöka endast reklamannonser för hudvårdsprodukter 

riktade till kvinnor respektive män. Jag har valt tre damtidningar (Elle, Cosmopolitan och 

Damernas Värld) samt tre tidningar för män (King, Café och GQ) inom kategorin mode och 

livsstil (som vänder sig till kvinnor och män i åldern 20-45 år) då det är i dessa slags tidningar 

reklamannonser för hudvårdsartiklar i första hand bör finnas. Under april 2011, vecka 13 

införskaffade jag samtliga tidningar. Jag ska analysera totalt 12 annonsbilder (de två första 

som finns publicerade i varje tidning) från olika hudvårdsvarumärken då jag anser att jag på 

så sätt får en bredare bild av annonsutbudet eftersom själva varumärket till stor del styr hur 

företaget väljer att kommunicera sina produkter (L. Holger & I. Holmberg 2002, B. Dotevall 

2007). 

 

Jag vill poängtera att tidningen GQ är en brittisk livsstils- och modetidning för män. 

Anledningen till att jag valde en utländsk upplaga var att den helt enkelt är en storsäljare såväl 

i Sverige som i övriga Europa, inom just denna kategori. Tillsammans med King och Café 

tycker jag att jag fångar ett brett tidningsutbud inom just livsstil och mode. Annonserna som 

finns representerade i tidningen visar dessutom produkter som säljs väldigt brett på den 

svenska marknaden, som exempelvis hudvårdsvarumärket Clinique. En sökning på såväl 

tidningskungen.se som tidningsbutiken.se visar att samtliga av de tidningar jag valt faller 

under kategorierna livsstil och mode.  

 

Nedan listar jag de tidningar, vars reklamannonser jag valt. 

1. Cosmopolitan 

2. Damernas Värld 
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3. Elle 

4. Café 

5. King 

6. GQ 

3.3. Tillvägagångssätt	  
För att kunna få min frågeställning besvarad på bästa möjliga sätt har jag valt att analysera 

reklamannonserna med hjälp av retorisk kvalitativ innehållsanalys. Eftersom reklam och 

retorik är nära besläktade kändes det som ett naturligt val. Reklam och marknadsföring kan 

sägas vara vår tids retorik. Retorikens regler fungerar som enkla och effektiva redskap när 

man vill få människor att lyssna och helst också övertyga dem. Reklam har samma mål som 

retoriken. Det gäller att få människor att lyssna. Det gäller att väcka deras uppmärksamhet 

och känsla. Men det gäller framförallt att övertyga (S. Hedlund & K. Johannesson 1993). 

Till att börja med bestämde jag mig för att välja tidningar från kategorin livsstil och mode då 

just hudvårdsannonsering borde vara ganska vanligt förekommande inom just dessa områden. 

Därefter valde jag tre etablerade tidningar som riktar sig till kvinnor samt tre etablerade 

tidningar som riktar sig till män. Jag köpte samtliga tidningar under vecka 13, april månad, 

2011. För att få ett jämnt antal annonser för både kvinnor och män bestämde jag innan köpet 

att välja ut de två första hudvårdsannonserna som fanns publicerade i varje tidning. Slumpen  

fick helt enkelt avgöra, detta för att jag inte på något sätt på förhand skulle kunna styra valet 

av annonser (visade det sig dock att det fanns två likadana annonser från olika tidningar valde 

jag bort den ena av dem och tog annonsen efter istället, detta för att få så många olika 

annonssidor som möjligt att analysera). Därefter börjar jag genomföra min retoriska analys av 

dessa reklamannonser. Jag har valt att i likhet med de retoriska analyser som finns 

presenterade i Gripsruds bok ”Mediekultur mediesamhälle” samt ”Marknadsretorik – en bok 

om reklam och konsten att övertyga” att presentera ethos, logos, pathos, slogans samt 

retoriska frågor i löpande text. Jag markerar begreppen i texten. 

3.4. Validitet	  och	  reliabilitet	  
Min egen roll som forskare har en betydande roll i tolkningen av dessa annonser. Jag kommer 

tolka bilderna utifrån min egen kulturella bakgrund och livserfarenheter. Men då det gäller 

tolkning och förståelse av kommunikativa sammanhang finns det inga tydliga kategorier att 
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ha till förfogande. Kommunikation är svårgripbar och skiftar ideligen. Analyser av 

kommunikationssituationer handlar inte om exakta beskrivningar utan om just tolkningar, 

alltså försök att förstå invecklade och ofta också motstridiga sammanhang. Tolkningen bygger 

alltid på betraktarens förståelse annars skulle det granskade objektet förbli omöjligt att 

begripa (M. Ekström 2008).  

Jag har studerat de retoriska analyser som finns publicerade i Gripsruds bok ”Mediekultur 

mediesamhälle” och Hedlund och Johannessons bok ”Marknadsretorik- en bok om reklam 

och konsten att övertyga”. Begrepp, fakta, termer och strukturer som tas upp i dessa böcker 

utgår jag ifrån då jag genomför resultatdelen.  

3.5. Diskussion	  av	  tidigare	  forskning	  
Det jag finner intressant med Adrian Furham och Ellie Imaduzs forskning är det faktum att 

reklaminslag i brittisk television jämförelsevis med tidigare utförda undersökningar blivit 

mindre könsstereotypisk. Men studien pekade ändå på att kvinnor och män porträtteras på 

olika sätt. Rosalind Gill undersöker hur kvinnors roll och hur de framställs i 

reklamsammanhang har kommit att förändras allt mer de senaste åren. Kvinnor i reklam har 

gått från att vara sexobjekt till sexsubjekt – alltså att kvinnor i dagens reklamutbud väljer att 

vara sexobjekt för att få den makt som dessa representationer lovar. Det är en intressant 

slutsats som jag bär med mig då jag ska genomföra mina analyser. Samtidigt menar lektorn 

Rebecca Feasey att försäljningen av skönhetsvård för män har ökat markant under de senaste 

åren. Hon hävdar att den ökade konsumtionen av manliga skönhetsprodukter tros vara 

kopplad till en förändrad sexuell och kulturell attityd. Att manlig fåfänga och skönhetsvård 

har blivit mer accepterad. Att ta hand om sitt utseende har blivit ett sätt att värna om sin 

manlighet. Idag ses det som trendigt att även män konsumerar skönhetsprodukter. Detta 

tycker jag är en intressant analys och jag kommer ha det i åtanke då jag genomför min 

undersökning av reklamannonserna för hudvårdsprodukter.  

3.6. Tillämpning	  av	  metoden	  
Först kommer jag analysera var och en av reklamannonserna. De retoriska begrepp som jag 

använder är ethos, logos, pathos och interrogatio. Jag tittar också på slogans (består av 

nyckelord). I slutet av resultatdelen sammanställer jag ethos, logos och pathos. Med hjälp av 

retoriska innehållsanalyser av dessa annonser vill jag se om det finns skillnader och i sådana 
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fall vilka skillnader på annonserna riktade till kvinnor respektive män. I diskussionsdelen 

kommer jag återkoppla till mitt syfte, min frågeställning och de teorier och den tidigare 

forskning som jag använt mig av. 

4. Resultatdelen	  
I detta kapitel presenterar jag resultatet från de retoriska analyserna av reklamannonserna. 

Jag börjar med hudvårdsannonserna för kvinnor och därefter för män. Jag har markerat alla 

ethos, logos och pathos-argument, slogans samt retoriska frågor (interrogatio) i texterna. 

Därefter presenterar jag dem i en sammanställning (samtliga slogans går att finna under 

ethos-argumenten), först annonserna för kvinnor och därefter för män.  

 

Cosmopolitan, bild 1 

Högst upp i det vänstra hörnet på annonsen står själva varumärket, Apoliva, alltså vem som är 

avsändaren av produkten. Under Apoliva loggan är en slogan placerad (företagets nyckelord): 

”för svenska förhållanden” vilket upplyser kunden om att produkten är anpassad just för det 

svenska klimatet. Detta visar också varumärkets profil och karaktär, så det är alltså både ett 

ethos- och logos-argument. Längst ner i det högra hörnet finns Apotekets logga (den andra 

avsändaren) placerad, vilket ger information till kunden om var man kan köpa denna produkt. 

Dessutom finns det en bild på hur produkten ser ut.  Denna textrad och produktbild är också 

logos-argument. Reklamtexten inleds med ett påstående, ”det frestar på huden att leva i 

Sverige”, vilket är ett pathos-argument som är tänkt att skapa känslor hos kunden, en 

eventuell fruktan om att huden kan bli väldigt skör och påfrestas av det svenska klimatet.  Det 

väcker känslor och skapar associationer. Med andra ord kräver huden omvårdnad, i form av 

kvalitativa hudvårdsprodukter. Därefter står det: ”därför gör vi på Apoliva både dag- och  

nattcrème för just våra förhållanden”, vilket är ett ethos-argument. Här spelar varumärket 

på att de anpassar sina hudvårdsprodukter efter just de svenska väderförhållandena, vilket 

ökar trovärdigheten för produktens kvalité och verkan. Vidare står det: ”de återfuktar, gör 

huden mjuk och tillför antioxidanter” och ”säljs bara på Apoteket”. Här informerar de 

kunden om vilken nytta produkten gör, samt var man kan köpa produkten, alltså 

logosargument. När det gäller den visuella aspekten kan man säga att den följer samma 

argumentationskedja som den verbala texten. Bilden visar ett kvinnoansikte, iförd en vit päls 
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luv jacka. Pälsen är inramad runt kvinnans ansikte. Pälsjackan symboliserar de svenska 

(väder) förhållandena vilket stärker annonsens ethos-argument om att produkterna är 

anpassade för det svenska klimatet. Annonsen avslutas med en slutkläm, dess ”pay 

off”(stärker företagets profil och är alltså ett ethos-argument): ” Hela Sveriges Apotek.” 

Uppe i det högra hörnet på annonsen står det vilken reklambyrå som gjort denna annons 

(Forsman & Bodenfors) dessutom står det: ”P.S. den varma jackan är i fuskpäls” (logos-

argument). 

 

Cosmopolitan, bild 2 

Högst upp på annonsen står en rubrik (slogan): ”Ett stressmoment mindre” vilket ska fångas 

läsarens uppmärksamhet. Därefter står det en informativ text om vad produkten heter och hur 

den verkar (logos-argument). ”Kliniskt bevisad att hjälpa till att eliminera finnarna innan de 

syns i fler än 8 av 10 fall” är ett ethos-argument, den kliniska bevisningen gör att 

trovärdigheten av produktens verkan och kvalité stärks hos kunden. Detta efterföljs av ett 

logosargument med information om var kunden kan finna mer information om varan. Under 

texten är produkten placerad. Den ger information om hur produkten ser ut (logos-argument). 

Nedanför bilden syns varumärkets logga, vilket upplyser konsumenten om vem som står 

bakom produkten. Det finns även information om att hudvårdsartikeln är utvecklad i 

samarbete med dermatologer, vilket också stärker produktens trovärdighet (ethos-argument). 

I det högra hörnet finns det en bild på en känd skådespelerska (Vanessa Hudgens). Hon ler 

brett. Hon ger personifiering åt produkten samtidigt som hon ger en roll åt och profilerar 

företaget. Här finns ett starkt ethos-argument placerat: ”använder denna kvinnliga 

skådespelerska produkten så borde du också göra det.” Pathos-argument är inte så tydligt i 

annonsen. Istället försöker avsändaren skapa tilltro genom ett ethos och logos som präglas av 

en informativ och förtroendeingivande ton. Budskapets socialpsykologiska ådra kan å andra 

sidan sägas vara den kvinnliga publikens längtan efter ett attraktivt yttre utan finnar. På den 

vänstra sidan av annonsen står det med väldigt lite text: ”Klinisk studie på 28 

försökspersoner, USA, 2008. Uppnådda resultat efter en dag på 88 % av försökspersonerna 

som använt Neutrogena jämfört med 47 % för placebo”. Detta är information om hur testet 

(den kliniska bevisningen) gick till (logos-argument).  
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Damernas Värld, bild 1 

En liten text i det vänstra hörnet samt en större Clinique - logga längst ner i det högra hörnet 

förmedlar vem som är annonsens avsändare, alltså logos-argument. Under loggan står det: 

”Allergitestad. 100 % oparfymerad”. Detta är ett ethos-argument då det innehåller typiska 

nyckelord (kan också ses som annonsens slogan) och stärker företagets profil och karaktär. 

Att den är allergitestad och oparfymerad ökar dessutom trovärdigheten hos kunden om att det 

är en väl genomarbetad produkt. Mitt på annonsen är det en stor bild på produkten. Den 

upplyser kunden om produktnamn och hur den ser ut (logos-argument). Under bilden står 

det: ”En jämn hud ser yngre ut. Vi har bevisat det i laboratoriet. Och du ser beviset i 

spegeln”. Här har avsändaren radat upp olika påståenden, logos-argument. Att det är bevisat 

i ett laboratorium kan ses som ett ethos-argument. Under denna text står det: ” Våra 

användare berättar att de med fördel även använder Even Better Clinical på händer och 

fötter”. Genom att hänvisa till nöjda kunder vill företaget skapa stark trovärdighet och 

förtroende hos kunden (ethos-argument). Vidare i texten står det även en del pathos-laddade 

ord som ”Solskador, mörka fläckar och pigmentförändringar förbättras synligen.” Genom att 

ge exempel på konkreta hudskador vill företaget väcka känslor och skapa associationer hos 

kunden och produkten hjälper kunden att motverka dessa hudåkommor. De informerar också 

kunden om att de har skapat en ny, större flaska, vilket är ett logos-argument. Texten 

avslutas med ett ethos- och logosargument; ”Se vad alla talar om på www.clinique.se”. 

Avsändaren upplyser kunden om var hon kan vända sig för mer information samtidigt som de 

drar på att ”alla talar om produkten” - med hjälp av andra konsumenter vill företaget skapa 

trovärdighet.  

 

Damernas Värld, bild 2 

Den största delen av reklamannonsen täcks av en kvinna med ljus riktat mot sig. Nere i 

annonsens högra hörn är två produkter placerade, där får kunden också information om vem 

som är avsändaren (i detta fall är det Estée Lauder). Här får kunden också information om hur 

produkten ser ut samt vilken text som finns på produkten, detta är logos-argument. Ovanför 

produkterna, till höger om kvinnan, finns annonstexten placerad. Den inleds med en slogan: 

”Det viktigaste du tar på dig idag”. Kvinnan på bilden förstärker detta ethos-argument 

genom att ge produkten personifiering och förmedlar förtroende till konsumenten. Vidare 
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följer information och nytta om själva produkten, vad den innehåller osv. ”Vårt eget Super 

Anti-Oxidant Complex är så effektiv att ingen antioxidant vi hittills har undersökt kommer i 

närheten” kan ses som ett ethos-argument som bygger på att öka tillförliten för denna 

hudkräm. Texten är dessutom understruken och i fet textstil vilket indikerar att detta är en 

väsentlig del av annonstexten som kunden bör uppmärksamma. Längre ner står det: ” 

Samtidigt skyddar det mot alla väsentliga typer av fria radikaler. Minskar synligt de första 

ålderstecknen”. Avsändaren förmedlar ett pathos-argument som ska väcka känslor, i detta 

fall troligtvis fruktan för att åldras, hos kunden. Detta efterföljs med ett ethos-argument: ” 

Upp till 96 procent av kvinnorna som testade den upplevde att huden genast kändes slätare, 

friskare och smidigare”.  Varumärket framhåller att majoriteten av dem som testat produkten 

var väldigt nöjda med resultatet. Även dessa textrader är i fet stil och understrukna. Vidare 

följer information om hur produkten undersökts samt information om företagets webbadress 

(logosargment). Annonstexten avslutas med att kunden kan besöka dem för att få ett prov av 

produkten, vilket också är ett ethos-argument. Genom att låta kunden testa produkten innan 

köpet vill de skapa ett bra anseende och förtroende på konsumentmarknaden. Att erbjudandet 

gäller så långt lagret räcker är ett logos-argument.  

 

Elle, bild 1 

Högst upp i annonsens högra hörn syns avsändarens varumärkeslogga, ”Nivea” dessutom står 

det också en annan avsändare med liten stil i det vänstra hörnet: ”BDF Beiersdorf” (logos-

argument). Längst ner i högra hörnet finns en bild på produkten och produktkartongen. Den 

förmedlar information till kunden om hur produkten ser ut, men det signalerar också 

varumärkets slogan (nyckelord): ”pure & natural.” Detta bygger avsändarens karaktär och 

kan därför tydas som ett ethos-argument. Men det är också ett logos-argument då det ger 

information till kunden. Ordet ”nyhet” ger också indikationer på att detta är en helt ny 

hudvårdsprodukt i sortimentet (logos-argument). Mitt på annonsbilden syns ett 

kvinnoansikte. Kvinnan ler och tittar mot mottagaren. Kvinnan stärker annonsens ethos-

argument då hon ger produkten personifiering och identifiering. Längre ner i det vänstra 

hörnet står det: ”95 % of natural origin” alltså att 95 % av innehållet består av naturliga 

ämnen. Detta upplyser kunden (logos-argument) samtidigt som det profilerar produkten som 

en dagkräm med naturliga ingredienser (ethos-argument). Företagets slogan är placerad även 
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här, under står det ”nu kan du reducera dina rynkor naturligt”. Här hävdar avsändaren att 

kunden (mottagaren) har rynkor men att de kan reducerar med hjälp av denna kräm. Detta är 

ett pathos-argument som spelar på kvinnas fruktan att åldras och få rynkor. Den blå 

textrutan längst ner ger information om innehåll, verkan och resultat, alltså logos-argument.  

 

Elle, bild 2 

Denna annons är på två sidor (inte på ett uppslag utan det är en sida emellan). På den första 

annonssidan syns varumärket uppe i det högra hörnet (logos). Mitt på sidan står det en 

annonstext: ”Denna ”Fresh Cosmetics” kapsel innehåller kraften av 150 färska 

broccoliskott”. Se vad den kan göra för din hud!” Detta är en väldigt informativ text som 

talar till den kvinnliga kundens förnuft. Det är också en direkt uppmaning till kvinnan. Det är 

alltså ett logos-argument. Den svarta pilen pekar neråt, på den vita kapseln. Detta kan tolkas 

som ett pathos-argument. Genom denna text och bild väcker det läsarens nyfikenhet att ta 

reda på vad det egentligen handlar om. Texten och bilden stödjer varandra. Företagets har 

skapat ett behov hos kunden att hon vill veta mer om produkten. Bläddrar läsaren fram en sida 

ser man fortsättningen på annonsen. Denna visar, liksom föregående sida, företagets 

varumärke högst upp i det högra hörnet. Under står det en slogan: ”Fresh Cosmetics 

innovation” som bygger karaktär – ethos åt varumärket. Under står en upplysande text om att 

broccolin i serumet motverkar hudens synliga trötthetstecken (logos). ”Skin ergetic – första 

serumet mot trötthetstecken” avslöjar att det är det första serum företaget har gjort mot just 

trötthetstecken. Den förklarar också att den inte innehåller parabener och att 99 procent av 

ingredienserna är av naturligt ursprung. Under visas en bild på produkten och dess olika 

beståndsdelar, allt detta handlar om att informera och upplysa kunden om produkten, det är 

alltså logos-argument. Längre ner på sidan är tre textstycken placerade och rangordnade med  

1,2 och 3. Texterna handlar om ingrediensernas verkan och kraft och hur broccoliextraktet i 

serumet frigörs då man använder den för första gången. Men det står också att ”för första 

gången har Biotherm framgångsrikt integrerat denna ingrediens i en hudvårdsprodukt”. Att 

framtagningen har skett framgångsrikt syftar till att skapa förtroende för produkten och dess 

verkan. Själva ethos-argumentationen i denna annons kan också ses som starkt förankrad till 

att serumet innehåller broccoli. De allra flesta vet att broccoli är en nyttig grönsak för 

människan att äta, om det är bra att äta borde den också vara bra att ha på huden. I det sista 
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stycket står det ”motverkar trötthetstecken innan de förvandlas till ålderstecken” vilket kan 

ses som ett sätt att väcka fruktan hos kvinnan om att åldras (pathos). Vidare står det att 

”huden får en förnyad utstrålning, friskhet och lyster”. Detta är ett logos-argument.  

 

Café, bild 1 

Annonsen gör reklam för två olika produkter. Överst står företaget slogan (nyckelord): 

”Logical skincare” vilket förmedlar vilken karaktär och profil företaget har, alltså vilket 

ethos de besitter. Varumärkesloggan ”Recipe for men” signalerar vem avsändaren är (logos-

argument). Under är en retorisk fråga (interrogatio) placerad: ”Blank panna?” Aldrig 

mer… Frågan är riktad till konsumenten men den retoriska frågan fungerar mer som ett 

påstående. Detta efterföljs av en informativ text om vad produkten heter, vad den innehåller, 

hur den verkar, vilket resultat som uppnås och var han kan köpa produkten och hitta vidare 

information (logos-argumentation). Det är en bild på ansiktskrämen, vilket upplyser mannen 

om hur produkten ser ut (logos-argument). Framför bilden finns också en mindre informativ 

textruta placerad. Den innehåller information om vad produkten gör för verkan och att 

ingredienserna återfuktar huden och ökar hudens elasticitet samt håller huden fast och 

ungdomlig (logos). Produkten (en deodorant) på den nedre delen av annonsen har även den en 

retorisk fråga (interrogatio): ”LP-skivor?” Glöm det… Liksom föregående fråga fungerar 

även denna som ett påstående. En informativ text om produkten finns i anslutning till varan. 

Den upplyser kunden om vad produkten heter, vad den verkar för, vad resultatet är (logos-

argument). “Skyddar mot dålig lukt genom att neutralisera bakterier” är ett pathos-

argument, då tanken är att skapa en oro hos konsumenten om att råka ut för att lukta illa på 

grund av svettningar.  Längst ner på annonsen finns information om var kunden kan köpa 

produkten samt en webbadress (logos-argument).  

 

Café, bild 2 

En slogan är placerad överst på annonsen: ”Men don´t believe. They know”.  Här presenteras 

varumärkets karaktär, alltså dess ethos. Under denna slogan finns det en bild på produkten 

och produktkartongen. Där syns varumärkets logga tydligt och signalerar information om vem 

som är avsändare, vad produkten heter och hur många milliliter den innehåller, vilket är 

logos-argument. Under produktbilden står det ” Real men trust in Tabac”. Även här visar 
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företaget upp sin profil och karaktär (ethos-argument). Riktiga män förväntas förlita sig på 

varumärket ”Tabac”. Under står information om webbadress. Kontaktinformation är också 

placerade i det vänstra hörnet på annonsen, logos-argumentation.  

 

King, bild 1 

Varumärkesloggan ”Cliniderm” är placerad högst upp på annonsen, under står företagets 

slogan (nyckelord) vilket de profilerar sig med och skapar ethos: ”Beautiful science”.  

Annonsen visar en mans ansikte, han har lite skäggväxt och ler. Mannen stärker annonsens 

ethos genom personifiering och identifiering av produkten. Bilden är i svart, grått och vitt. 

Under mannen är det en textruta som inleds med information om vad produkten heter (logos-

argument) därefter står det några nyckelord: ”Effektiv, återfuktande och utslätande”.  Denna 

slogan ger också karaktär till varumärket och presenterar ethos-argument.  Texten innehåller 

också fakta om vad den innehåller och hur den verkar (logos-argument). Företaget spelar på 

männens eventuella fruktan för att åldras genom att skriva ”motverkar ålderstecken”. Detta är 

ett pathos-argument. Den påstår även att den ”ger ett optimalt skydd i vårt nordiska klimat.” 

Vilket stärker produktens karaktär och trovärdighet (ethos). I det vänstra hörnet finns också 

en bild på produkten, med varumärket tydligt (logos-argument). ”Utvecklad av ACO, 

exklusivt på Apotek” upplyser mannen om vilka som utvecklat ansiktskrämen och var man 

som kund kan köpa den, detta är logos-argument. 

 

King, bild 2 

Denna annons upptar två sidor (ett uppslag). Ena sidan är delad i två, till höger syns 

produkten och varumärkets logga. En slogan är placerad ovanför produkten: ”24 H energi för 

din hud” (ethos). Ovanför detta står det även ”hydra energetic effektiv mot 5 trötthetstecken.” 

Dessa textrader kan också ses som annonsens ethos- argument. Den ger karaktär åt 

produkten och åt avsändaren. ”Effektiv mot 5 trötthetstecken” är dock också ett 

logosargument.  Hudvårdsprodukten syns på bild och under är varumärkets logga placerad 

(logos). Den andra delen av sidan visar en svart vit bild på en man i kostym som skrattar och 

pekar med pekfingret mot läsaren. Här finnas annonsens pathos. Mannen gestikulerar att ”så 

här pigg är jag som använder denna produkt”. Vilket bygger på att skapa en känsla hos den 

manlige läsaren att införskaffa denna produkt för att inte drabbas av trötthetstecken. Med vit 
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text är de fem trötthetstecken formulerade. På den andra sidan syns samma man igen, nu 

något mer i närbild. Han blickar in i kameran. Bilden är svartvit. Längst ner står det: ”Trött, 

jag? Aldrig. Inte heller min hud.” Gerard Butler, skådespelare. Mannen i annonsen förstärker 

också ethos-argumentationen. Han ger produkten personifiering. Dessutom har avsändaren 

valt att lyfta fram skådespelarens citat vilket gör att det blir han som pratar till kunden (å 

företagets vägnar). Detta gör avsändaren för att stärka produktens trovärdighet och ethos.   

 

GQ, bild 1 

Mitt på bilden syns produkterna. Bilden upplyser om hur de ser ut och varumärkets namn 

(logos-argument). Under bilden står det en retorisk fråga: ”Is it possible to shave better?” 

Svaret står under: ”Yes, says our dermatologist.” Denna fråga med detta svar ska förmedla 

förtroende till kunden. Det är en dermatolog som påstår detta. Detta är ett ethos-argument. 

Texten under ger dels information till kunden om dermatologens rekommendationer för att 

minska inåt växta hårstrån och hudirritationer (logos-argumentation). Men den förmedlar 

också ett starkt ethos till kunden. Företaget väljer uppenbarligen att lyssna till dermatologens 

kunskap och erfarenhet då de framställer dessa produkter, vilket de också väljer att framhålla i 

annonstexten. De hävdar också att deras produkter hjälper kunden att uppfylla läkares goda 

hudvårdsrekommendationer. Detta ska vara en förtroendeingivande faktor. Webbadressen och 

företagets logga nere i högra hörnet är logos-argument. ”allergy tested. 100 % fragrance 

free” är en slogan med nyckelord som företagets bygger sin karaktär med – alltså sitt ethos.  

 

GQ, bild 2 

Högst upp är produktseriens logga placerad: Sisleÿum – for men. Under står en slogan: ”The 

ultimate anti ageing skincare for men”. Detta är ett ethos-argument som förmedlar 

varumärkets karaktär. Mitt i annonsen syns produkten med varumärket synligt (logos). Den 

nedre delen av annonsen innehåller några olika textstycken. Det första stycket är väldigt 

informativt och talar till mannens förnuft. Företaget upplyser kunden om att de har skapat en 

komplett ”anti ageing” hudvårdsprodukt för män (logos). De uppmanar mannen att dra nytta 

av Sisley´s hudvårdsexpertis och att de erbjuder den ultimata ”grooming” (vårda sitt yttre) 

lösningen för den moderna mannen. Detta syftar till att bygga varumärkets karaktär och skapa 

förtroende – och ethos hos den manlige kunden. Nedanför är tre textstycken uppradade 
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bredvid varandra. De har alla ”mellanrubriker”. Det första stycket med rubriken ”Formula” 

handlar helt enkelt om ingredienserna i produkten. Stycket efter ”Actions” beskriver vad 

hudvårdsprodukten verkar mot, som att den exempelvis motverkar ålderstecken, stress, 

reparerar huden från rakhyvelirritationer samt är återfuktande och närande för huden. Det 

sista stycket ”Texture” förklarar att produkten finns i olika varianter (konsistenser) en för 

normal hud och en för torr hud. Dessa textstycken är alla informativa och upplysande (logos).  

Längst ner på annonssidan är varumärkets logga (avsändaren) placerat under loggan står det 

”Paris” vilket ger information till läsaren om dess ursprungsland. Till höger är också 

företagets webbadress placerad (logos-argument). Det går inte att finna tydliga pathos-

argument i annonsen utan istället försöker avsändaren skapa en tilltro genom ett ethos och 

logos som präglas av en informativ och saklig ton.  

 

Sammanställning – tidningar för kvinnor 

Ethos: Cosmopolitan bild 1. Slogan ”för svenska förhållanden” och ”därför gör vi på 

Apoliva både dag- och nattcrème för just våra förhållanden”. Kvinnans pälsjacka som stärker 

argumentet om att produkten är anpassad för svenska förhållanden. Annonsens pay off ”Hela 

Sveriges Apotek”.  

Cosmopolitan bild 2. Slogan ”Ett stressmoment mindre”. ”Kliniskt bevisad att hjälpa till att 

eliminera finnarna innan de syns i fler än 8 av 10 fall” ökar produktens trovärdighet. 

Information om att hudvårdsserien är utvecklad i samarbete med dermatologer. Den kända 

skådespelerskan på bild stärker ethos-argumenten i denna annons.  

Damernas Värld bild 1. Slogan “Allergitestad. 100 % oparfymerad”. ”Vi har bevisat det i 

laboratoriet”. ”Våra användare berättar att de med fördel även använder Even Better 

Clinical på händer och fötter”. ”Se vad alla talar om på www.clinique.se”. 

Damernas Värld bild 2. Slogan ”Det viktigaste du tar på dig i dag”. Kvinnan på bilden 

stärker ethos-argumentet. ”Vårt eget Super Anti-Oxidant Complex är så effektiv att ingen 

antioxidant vi hittills har undersökt kommer i närheten”. ”Upp till 96 procent av kvinnorna 

som testade den upplevde att huden genast kändes slätare, friskare och smidigare”.  

Annonstexten avslutas med att kunden kan besöka dem för att få ett prov av produkten. 

Elle bild 1.  Slogan ”Pure & natural.” Kvinnan på bilden stärker ethos-argumenteringen. ”95 

% of natural origin”. 
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Elle bild 2. Slogan ”Fresh Cosmetics innovation”. Serumet innehåller broccoli. De flesta vet 

att broccoli är en nyttigt för människan att äta, om det är bra att äta är den också vara bra att 

ha på huden. ”För första gången har Biotherm framgångsrikt integrerat denna ingrediens i 

en hudvårdsprodukt”. 

 

Logos: Cosmopolitan bild 1. Slogan ”för svenska förhållanden”. Apolivas logga, Apotekets 

logga och bild på produkten. Information om varan ”de återfuktar, gör huden mjuk och tillför 

antioxidanter” och ”säljs bara på Apoteket”. På annonsen står det vilken reklambyrå som 

gjort denna annons (Forsman & Bodenfors) dessutom står det: ”P.S. den varma jackan är i 

fuskpäls”. 

Cosmopolitan bild 2. Informativ text om vad produkten heter och hur den verkar. Information 

om var kunden kan hitta mer fakta om produkten. Produktbild som visar hur den ser ut. 

Information om hur testet gått till: ”Klinisk studie på 28 försökspersoner, USA, 2008. 

Uppnådda resultat efter en dag på 88 % av försökspersonerna som använt Neutrogena 

jämfört med 47 % för placebo”.  

Damernas Värld bild 1. Clinique – loggan. Produktbilden. ”En jämn hud ser yngre ut. Vi har 

bevisat det i laboratoriet. Och du ser beviset i spegeln”. Information om att de har skapat en 

ny större flaska. ”Se vad alla talar om på www.clinique.se”. 

Damernas Värld bild 2. Estée Lauder varumärkeslogga och bild på produkten. Information 

om hur produkten undersökts samt uppgifter om företagets webbadress. Upplysning om att 

erbjudandet gäller så långt lagret räcker är ett logos-argument.  

Elle bild 1. Niveas logga.  Slogan ”pure and natural” (ger information om varan). Ordet 

”nyhet”. ”95 % of natural origin”.  Upplysning om innehåll, verkan och resultat.  

Elle bild 2. Biotherms logga. ”Denna ”Fresh Cosmetics” kapsel innehåller kraften av 150 

färska broccoliskott”. Se vad den kan göra för din hud!” Upplysande text om produktens 

verkan. Bild på produkten. ”Huden får en förnyad utstrålning, friskhet och lyster”. 

 

Pathos. Cosmopolitan bild 1. ”Det frestar på huden att leva i Sverige”, vilket är tänkt att 

skapa en fruktan hos kunden om att huden kan bli väldigt skör av det svenska klimatet.  

Cosmopolitan bild 2. Budskapets socialpsykologiska ådra kan sägas vara den kvinnliga 

publikens längtan efter ett attraktivt yttre utan finnar. 
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Damernas Värld bild 1. Pathos-laddade ord som ”Solskador, mörka fläckar och 

pigmentförändringar förbättras synligen.” 

Damernas Värld bild 2. ”Samtidigt skyddar det mot alla väsentliga typer av fria radikaler. 

Minskar synligt de första ålderstecknen”. Avsändaren förmedlar en känsla som bygger på 

fruktan. Kundens fruktan av att åldras.  

Elle bild 1. ”Nu kan du reducera dina rynkor naturligt”. Spelar på kvinnans fruktan för att 

åldras och få rynkor.  

Elle bild 2. Den svarta pilen pekar neråt, på den vita kapseln. Genom denna text och bild 

väcker det läsarens nyfikenhet att ta reda på vad det egentligen handlar om. Texten och bilden 

stödjer varandra. Företagets har skapat ett behov hos kunden att hon vill veta mer om 

produkten. ”Motverkar trötthetstecken innan de förvandlas till ålderstecken”. Vilket spelar på 

kvinnans fruktan för att åldras.  

 

Sammanställning – tidningar för män. 

 

Ethos. Café bild 1.  Slogan “Logical skincare”.  

Café bild 2.  Slogan “Men don´t believe. They know” och ”Real men trust in Tabac”. 

King bild 1. Slogan ”Beautiful science”.  Mannen i annonsen stärker avsändarens ethos-

argumentering. ”Effektiv, återfuktande och utslätande”.   

King bild 2. Slogan ”24 H energi för din hud”, ”hydra energetic” och ”effektiv mot 5 

trötthetstecken” bygger produktens karaktär och profil. Mannen i annonsen stärker 

avsändarens ethos-argumentering. Dessutom har de valt att lyfta fram skådespelarens citat 

vilket gör att det blir han som pratar till kunden och det stärker produktens trovärdighet.  

GQ bild 1. ”Yes, says our dermatologist.” Det är en dermatolog som påstår detta, vilket ökar 

trovärdigheten.  Företagets slogan “allergy tested. 100 % fragrance free” förmedlar karaktär 

och profil. 

GQ bild 2.  Slogan “The ultimate anti ageing skincare for men”. Avsändarens uppmaning till 

mannen att dra nytta av Sisley´s hudvårdsexpertis och att de erbjuder den ultimata 

”grooming” (vårda sitt yttre) lösningen för den moderna mannen. 
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Logos. Café bild 1. Varumärkesloggan ”Recipe for men”. Informativ text om vad produkt 1 

heter, vad den innehåller, hur den verkar, vilket resultat som uppnås och var han kan köpa 

produkten och hitta vidare information. Bild på produkten 1. En mindre informativ textruta 

om produkt 1.  Bild på produkt 2. Upplysning om vad produkt 2 heter, vad den verkar för, 

resultat. Information om var kunden kan köpa produkten samt en webbadress.  

Café bild 2. Varumärkesloggan. Bild på produkten. Information om vem som är avsändaren, 

vad produkten heter och hur många milliliter den innehåller. Information om webbadress.  

King bild 1. Cliniderm loggan. En informationsruta om produkten. ”Effektiv, återfuktande 

och utslätande”. Bild på produkten. ”Utvecklad av ACO, exklusivt på Apotek”.  

King bild 2. ”Effektiv mot 5 trötthetstecken”.  Varumärkets logga. Bild på produkten. Med vit 

text är de fem trötthetstecken formulerade. 

GQ bild 1. Clinique loggan. Bild på produkten. Information om dermatologens 

rekommendationer. Upplysning om företagets webbadress.  

GQ bild 2. Sisleÿms logga.  Företaget upplyser kunden om att de har skapat en komplett ”anti 

ageing” hudvårdsprodukt för män. Tre informativa och upplysande textstycken ”formula”, 

”actions” och ”texture”. ”Paris” ger information till kunderna om var produkten är producerad 

någonstans. Bild på produkten. Information om avsändarens webbsajt.  

 

Pathos. Café bild 1. “Skyddar mot dålig lukt genom att neutralisera bakterier” tanken är att 

skapa en oro hos konsumenten om att råka ut för att lukta illa på grund av svett.  

Café bild 2. I denna annons är pathos förankrat i avsändarens karaktär om att ”riktiga män 

använder Tabac produkter”.  

King bild 1. ”Motverkar ålderstecken”. Avsändaren spelar på mottagarens fruktan för att 

åldras och att det ska synas i ansiktet som exempelvis rynkor. 

King bild 2. Mannen på bilden gestikulerar att ”så här pigg är jag som använder denna 

produkt”. Vilket bygger på att skapa en känsla hos den manlige läsaren att införskaffa denna 

produkt för att inte drabbas av trötthetstecken. 

GQ bild 1. Kan inte hitta särskilt tydliga pathos-argument i denna annons. Det skulle i sådana 

fall vara männens fasa för att drabbas av en irriterad hy då de rakar sig – vilket kan 

förebyggas med denna produkt.  
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GQ bild 2. Det går inte att finna tydliga pathos-argument i annonsen utan istället försöker 

avsändaren skapa en tilltro genom ett ethos och logos som präglas av en informativ och saklig 

ton. Det skulle i sådana fall vara budskapets socialpsykologiska förhållning, mäns längtan 

efter en fräsch och ungdomlig hy.  

 

Interrogatio (retorisk fråga). Café bild 1. ”Blank panna?” ”Aldrig mer…” och ”LP-

skivor?” ”Glöm det… 

4.1. Metod	  och	  resultatdiskussion	  
Resultatet av denna analys visade att det finns skillnader på reklamannonser i 

livsstilstidningar, som säljs i Sverige, för hudvårdsprodukter som riktar sig till kvinnor 

respektive män. Även om skillnaderna inte är extrema så finns det vissa olikheter. Detta är en 

enskild undersökning som inte kan ge några definitiva svar på hur det exakt förhåller sig men 

kan jag ändå genom denna studie presentera vissa skillnader och indikationer på hur det ser ut 

i dagens reklamannonsutbud. Jag kunde givetvis ha utökat antalet annonser och på så sätt fått 

ett ännu större material att analysera. Men på grund av avgränsningsaspekter samt att jag 

valde att göra en kvalitativ analys ansåg jag att totalt tolv annonser räckte som 

analysunderlag. Jag har genomgående under arbetet med resultatdelen skrivit exakt hur jag 

arbetat och därigenom skapat en transparens i hur min arbetsprocess sett ut.  
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5. Diskussion	  
I denna del presenterar jag mina slutsatser utifrån min teori- och resultatdel. 

  

Jag kan efter denna analys konstatera att alla annonser generellt sett innehåller många logos-

argument. Detta kan, enligt min mening, dock bero på den produktkategori som presenteras i 

dessa annonser – hudvårdsprodukter. Alla dessa krämer, serum, oljor m.m. innehåller en 

mängd aktiva ingredienser som ska påverka huden på olika sätt. Detta tror jag att företagen 

tycker är ytterst relevant att förmedla till kunderna. De känner säkerligen ett ansvar att 

upplysa dem om vad produkterna innehåller, samtidigt som dessa fakta skapar trovärdighet 

och förtroende. En annan teori jag har om detta är att företag överlag gärna vill profilera sig 

som ett ”high tech” varumärke inom hudvård i dag. Genom personliga arbetslivserfarenheter 

har jag upplevt att det är en tydlig trendfaktor inom hudvårdsbranschen just nu. Exempel på 

”high tech” profilerade varumärken inom denna undersökning anser jag är exempelvis 

Biotherms broccoli serum och Sisley´s anti ageing kräm för män. ”High tech” varumärken vill 

i stor utsträckning kommunicera fakta om innehållsämnen och hur de verkar på huden. 

 

Alla annonser innehåller starka ethos-argumenteringar, vilket egentligen inte är särskilt 

konstigt. Reklam handlar ju om att övertyga kunden, att vinna och bevara förtroende och det 

gör man genom att visa sin karaktär, alltså sitt ethos (S. Hedlund & K. Johannesson 1993).  

Även om ethos-argumenten är väldigt tydliga i alla reklamannonserna, märker jag ändå 

skillnader i hur avsändarna arbetar för att skapa förtroende hos de kvinnliga respektive 

manliga konsumenterna. I reklamannonserna för kvinnor förmedla flera avsändare att andra 

kvinnor varit väldigt nöjda med deras produkter. Exempel på detta är Estée Lauder-reklamen 

och Clinique-reklamen. Den kvinnliga läsaren ska på detta sätt påverkas att köpa produkten 

utifrån det faktum att ”andra kvinnor var nöjda med resultatet alltså borde jag som kvinna 

också vara det”. Majoriteten av reklamannonserna presenterar dessutom en kvinna på bilden i 

anslutning till produkten. Kvinnan ger personifiering och ska ”hjälpa” företaget att skapa 

förtroende för produkten.  I reklamannonserna som riktar sig till män arbetar företagen 

däremot gärna med en kombination av ethos och logos för att övertyga. ”Effektiv, 

återfuktande och utslätande” är några nyckelord från Cliniderms reklamannons. Den är tänkt 

att upplysa kunden men samtidigt skapa en karaktär åt varumärket. I reklamannonserna som 
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riktar sig till män talar avsändaren inte om vad andra män tycker om produkten utan där 

framhåller de istället fakta om vad produkten innehåller, verkan och vad resultatet blir. 

Presentationen av produkterna bygger till stor del på ren fakta och i de flesta av annonserna 

figurerar produkten själv utan någon man med på bild. Dessutom innehåller flera av 

reklamannonserna som riktar sig till kvinnor längre annonstexter. Texterna till männen är 

väldigt strukturerade (exempelvis Sisley’s annons som är uppdelad i olika stycken med 

”mellanrubriker”) och oftast lite kortare. Detta kan bero, som jag skriver i teoridelen 

”slagkraftig reklam”, på det faktum att män och kvinnors köpbeteende generellt sätt skiljer sig 

åt. Män köper impulsivt och tycker det kan vara besvärligt att ha för många valmöjligheter. 

Det ska vara enkelt, lätt och logiskt. Kvinnor däremot har svårt att vara rakt på sak och är mer 

påverkbara (T. Johanson & J. Kuosmanen 2003, P. Kotler, G. Armstrong, V. Wong & 

Saunders J. 2008).  

Det är en intressant koppling till den slutsats Furham och Imaduzs kom fram till, att kvinnor i 

större utsträckning än män snarare representerade åsikter än ren fakta (logos) i 

reklamsammanhangen.  Raka och logiska argument är det som övertygar män medan kvinnor 

troligtvis känner ett större behov av att läsa längre annonstexter om produkterna. Avsändarna 

arbetar också med slogans som bygger karaktär åt varumärket. Niveas ”pure & natural”, 

Apolivas ”för svenska förhållanden” och Recipe for men ”Logical skincare” är några 

exempel.  Oavsett om hudvårdsföretagen vänder sig till kvinnor eller till män är det viktigt 

med effektiva slogans då de ska väcka kundens intresse (S. Hedlund & K. Johannesson 1993). 

Dessutom innehåller de nyckelord som kommunicerar företagets profil, vilka de är och på så 

sätt blir de mer trovärdiga på konsumentmarknaden. 

 

Rebecca Feasey skriver i sin forskningsstudie att varumärket Lynx arbetar med att ge killar de 

verktyg de behöver för att nå framgångar i ”parningsspelet”. Att ta hand om sitt utseende har 

blivit ett sätt att värna om sin manlighet (R. Feasey 2009, L. Wiklund 2010).  

Utvecklingen kring konsumtionen av skönhetsvård har förändrats. I dag ses det som trendigt 

att även män köper skönhetsprodukter. Detta har även jag märkt då jag gjort denna analys. 

Män i dag har generellt sätt goda kunskaper om hudvård. De har, liksom kvinnor, en hel del 

förkunskaper som gör att företagen kan förmedla hudvård till män på ett sätt som troligtvis 

inte var möjligt för tjugo år sedan. I takt med att männens hudvårdskonsumtion ökar stiger 
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också utbudet på hudvårdsartiklar från skönhetsföretagen. Skulle jag gjort denna studie för 

många år sedan hade jag troligtvis hittat större skillnader på hur kommunikationen för 

kvinnor och män skiljer sig åt.  

 

Backman skriver i sin bok ”Den sjuke mannen” att män sysslar alltmer med skönhets- och 

kroppsvård. I reklam för hudvårdsprodukter möter konsumenten estetiserande och 

sensualisering av manskroppen. En anledning till att skillnaderna i annonserna inte är alltför 

uppenbara i dag beror troligtvis på att männen har feminiserats. I dag är det inte bara kvinnor 

som bryr sig om sitt yttre utan den medvetne manlige kunden förväntas också värna om sitt 

utseende och då också sin manlighet. Att vårda sitt yttre har blivit ett sätt att stärka 

manligheten snarare än att stjälpa den (S. Backman 2005). 

Troligtvis kan det än i dag fortfarande vara lite tabubelagt för män att tala om hudvårdvanor. 

De flesta män har inga problem med att konsumera hudvård för kvinnor men berättar det 

ogärna för andra män (G. Kempe 2011).  

Detta har säkerligen företagen i åtanke då de kommunicerar hudvård till en manlig målgrupp, 

då avsändaren gärna ”grabbar” till annonsen en del för att den inte ska upplevas som alltför 

feminin. Exempel på detta är Tabacs reklamannons med dess slogan: ”Men don´t believe they 

know”. Under presenteras produkten och texten avslutas med: ”Real men trust in Tabac”. 

Här vill avsändaren förmedla att ”riktiga” (underförstått manliga) män minsann använder 

Tabacs hudvårdsprodukter. 

 

Två av sex annonser har män med på bild för att sälja produkten. Medan fyra av sex annonser 

har kvinnor representerade. Avsändarna för annonserna som riktar sig till kvinnor anser 

troligtvis att produktens förtroende – ethos stärks av att ha en kvinna med på bild som får 

personifiera produkten. Samtidigt kan det ha att göra med det faktum att kvinnokroppen säljer 

bra i reklamsammanhang. I dag porträtteras kvinnokroppen inom reklam och många andra 

slags former av media som den primära källan för kvinnors framgång och kapital. Med hjälp 

av en slimmad kroppsfigur och ett attraktivt yttre når kvinnan framgång (R. Gill 2008).  

Då är det inte särskilt konstigt att företagen allt som oftast väljer att presentera en kvinna i 

anslutning till produkten. Den kvinnliga modellen får representera det som de kvinnliga 
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konsumenterna vill uppnå – nämligen ett attraktivt utseende som i sin tur ska resultera i ett 

framgångsrikt och lyckligt liv. Genom kvinnors åtrå att nå ett vackert utseende stärks  

varumärkens attraktionsvärde på konsumentmarknaden. Samtidigt bygger det ett starkt och 

attraktivt ethos kring produkten. Varför manliga modeller inte presenteras i lika stor 

utsträckning i dessa annonser kan givetvis bero på många olika anledningar. Men överlag tror 

jag att det har att göra med att män och kvinnors konsumtionsbeteende ser annorlunda ut (T. 

Johanson & J. Kuosmanen 2003, P. Kotler, G. Armstrong, V. Wong & J. Saunders 2008).   

Män är generellt sätt mindre påverkbara och styrs då inte i lika stor utsträckning av vad andra 

män tycker. Har de bestämt sig för att köpa en produkt intresserar de sig i första han för vad 

produkten innehåller och hur den verkar på huden. De styrs alltså i stor utsträckning av logos-

argument.  

 

Pathos-argumenten i annonserna handlar som sagt om att med hjälp av kraftfulla ord skapa 

känslor hos mottagarna. Fruktan tros vara den starkaste känslan och den styr de mesta av vad 

vi tänker och gör (S. Hedlund & K. Johannesson 1993).  

Fruktan för att åldras och få rynkig hy, pigmentförändringar, finnar, blank hy, sliten look eller 

andra hudirritationer presenteras tydligt i alla annonser. Företagen målar upp ett behov för 

både de kvinnliga och manliga kunderna, avsändaren formulerar ett hudproblem och 

presenterar en lösning (produkten) på problemet. Retoriska frågor kunde jag endast hitta i 

några av annonserna som riktar sig till män. Detta kan bero på att kommunikationen till 

männen genomgående presenterades på ett rakt sätt. Retoriska frågor passar eventuellt bättre 

in i de mer logos-baserade annonserna för män. 
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6. Slutsats	  
Syftet med min uppsats var att ta reda på om det fanns skillnader och i sådana fall vilka 

skillnader på hudvårdsreklamannonser i livsstilstidningar för män respektive kvinnor, som 

säljs i Sverige. Resultatet av analysen visar att det finns vissa skillnader på annonserna. Ethos 

är väl förankrat i alla annonser. Hur avsändarna har valt att bygga förtroende hos mottagarna 

skiljer sig dock åt. De flesta av annonserna som riktar sig till kvinnor har en kvinnlig modell 

med på bild som personifierar produkten. Dessutom förmedlar vissa annonser att andra 

kvinnor är väldigt nöjda med produkten. Annonsmaterialet som riktar sig till män presenterar 

en kombination av ethos och logos. Genom mycket fakta om produkten och hur den verkar 

vill annonsörerna vinna männens förtroende. Majoriteten av annonserna för kvinnor 

presenterar en kvinna på bild medan detta inte var lika vanligt förekommande bland 

annonserna för män. Feminiseringen av män har troligtvis bidragit till att skillnaderna i dessa 

slags annonser inte är lika stora i dag som de troligtvis var för femton år sedan. Den manliga 

skönhetsindustrin slår sig allt starkare. Gränsdragningen för vad som är manlig hudvård och 

vad som är kosmetika för män suddas ut alltmer. Männen har feminiserats och kvinnorna 

framställs som starka sexuella subjekt i medias kommunikationsmaterial. En intressant aspekt 

är även medias roll som avsändare vad det gäller reklambudskap. Media (i synnerhet reklam) 

har en stor påverkan på samhället och dess medborgare (J. Gripsrud 2002). 

Det som media ger utrymme för är också det som presenteras som viktigt i samhället. 

Tidningarnas kamp om annonsintäkter gör att de är tvungna att ge utrymme för 

reklamannonserna och dess budskap. Det är intressant att analysera hur dessa skönhetsföretag 

arbetar för att på ett så effektivt sätt som möjligt locka kunderna till köp. Men kan det vara så 

att ett varumärkes starkaste attraktionsvärde är då kunden endast tillåts åtrå något (exempelvis 

en hud utan rynkor eller finnar) när det bara får finnas som en dröm. Så fort man konsumerar 

det väcks nya drömmar och önskningar till liv i syfte att tillfredsställa begäret efter skönhet.  

 

7. Vidare	  forskning	  
Skönhetsindustrin är ett brett och ständigt växande område. Att analysera reklamannonser 

med hjälp av retoriska verktyg är väldigt tacksamt då reklam och retorik handlar om exakt 

samma sak – att övertyga. Det skulle vara intressant att vidare studera medias makt och 
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mediepubliken/mottagarna upplevelse av medias budskap. Hur exempelvis män och kvinnor 

uppfattar olika former av medietexter. Det skulle också vara väldigt spännande att undersöka 

hur varumärkens attraktionsvärde påverkar konsumenternas köpbeslut. Vad kunderna 

exempelvis förknippar ett visst varumärke med. Och hur kommunikationen av texterna 

påverkar hur mottagarna uppfattar ett visst varumärke. 
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