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Sammanfattning
Denna studie har som syfte att undersöka hur genus framställs i reklam utifrån ett etiskt 
perspektiv. Diskussionen kring etik har ökat och det finns en medvetenhet kring hur 
reklam framställer människor, men trots detta är reklam som objektifierar kvinnor och 
män vanligt förekommande. Genus spelar en stor roll i hur människor definierar sig själva 
då det skapas socialt och kulturellt utifrån koder i samhället. Vårt undersökningsobjekt 
är hälsomagasinet Hälsa där vi vill ta reda på hur de ser på etik och genus i sina reklam
annonser och vilka strategier de tillämpar när de väljer vilka annonser som får publiceras. 
Vi vill i vår studie besvara frågeställningarna kring vilka etiska strategier magasinet 
Hälsa använder sig av vid val av reklambilder utifrån etik, på vilket sätt reklambilderna 
tillsammans med övriga grafiska element speglar Hälsas etiska strategi för bildval. Slutligen 
vill vi med studien svara på om Hälsa använder sig av reklambilder som överträder de 
etiska normerna och i så fall på vilket sätt. Studiens teoretiska ramverk baseras i teori 
kring etik, genus och visuell kommunikation. Metoden som används för att besvara dessa 
frågeställningar är kvalitativ för att få en djupare förståelse för magasinet Hälsas strategi 
för val av bilder. Metoden består av en semiotisk bildanalys av ett urval reklambilder i 
magasinet Hälsa och intervjuer med ansvariga på magasinet och andra ämneskunniga 
personer. Resultatet av studien visar att magasinet Hälsa till största delen följer sina etiska 
förhållningsregler även om det förekommer undantag som kan tolkas som objektifierande 
reklam och har sexuella anspelningar. Vidare visar resultatet att genusperspektivet används 
mycket i Hälsas reklambilder.
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1. Introduktion
I detta inledande kapitel börjar vi med att diskutera problembakgrunden för studien och varför 
ämnet är intressant både ur ett samhälleligt och ur ett inomvetenskapligt perspektiv. Vidare 
presenteras studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar.

1.1 Problemformulering
Etik handlar i grunden om att göra det som är rätt och även om etik ofta antas vara något 
personligt så har det stor relevans för samhället eftersom det påverkar människor och deras 
aktiviteter. Inom etiken finns visuell etik, som är ett brett begrepp och innefattar bland 
annat medieetik, reklam och bildjournalistik. Visuell etik handlar om hur man med ett 
etiskt perspektiv använder bilder och hur de påverkar hur vi tänker och agerar (Newton 
2005 s.432433).

I Sverige finns flera förhållningsregler kring hur marknadskommunikatörer ska 
förhålla sig till etik. Många förbund har sina egna regler, exempelvis Sveriges 
Kommunikationsbyråer (Louise Frykheden 2011) som även till viss del utgår från 
Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler. Reklamombudsmannen utgår också 
från ICC:s regler när de prövar reklam som blivit anmäld (reklamombudsmannen.
org 2015). De uppförandekoder som gäller reklam handlar om att lägga grunden för 
ansvarsfull reklam och att kommunikationen ska ske med respekt för olika kroppsideal 
utan att använda stiliserade skönhetsbilder (Cosmetics Europe 2013). Bland ICC:s regler 
står som grundläggande princip för marknadskommunikation att den ska genomföras på 
ett sätt som inte är stötande (ICC Sweden 2011 s.7). Etiken syns tydligt inom exempelvis 
marknadskommunikation för kosmetika, där förhållningsreglerna säger att reklamen 
inte får visa sexuellt stötande material som kan upplevas kränkande för män och kvinnor 
(Cosmetics Europe 2013). Den etiska medvetenheten i Sverige inom media har ökat de 
senaste åren, enligt Pressens Opinionsnämnd. De anser att medias engagemang för att 
agera mot de som inte följer etiska normer har lett till en ökad medvetenhet om vikten 
av medieetik (medievarlden.se 2013a). Samtidigt har medieetiken utsatts för kritik bland 
annat för att regelbrott anses ha för låga ekonomiska följder (medievarlden.se 2012). 
Ward (2014) menar också att dagens medieetik är otillräcklig och föreslår utbildning som 
lösning (s.50).

I Sverige finns utbildningen Ansvarig reklamutgivare (ARU) på Berghs School of 
Communication, som syftar till att säkerställa kompetens och kvalitet när det gäller 
etik inom marknadsföring. Kursen tar upp de viktigaste rättsområdena som är relevanta 
för praktiker inom marknadsförings och kommunikationsbranschen, exempelvis 
marknadsföringslagen, etik och upphovsrätt (komm.se 2015). Deltagarnas yrkesroller 
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varierar en hel del. ARUutbildningen riktar sig främst till produktions och projektledare 
på reklam eller kommunikationsbyråer, men även kommunikationsansvariga på 
annonsörsidan eller på en magasinsredaktion, exempelvis en chefredaktör, kan gå kursen, 
säger Torelm Tornberg. En relativt ny utveckling inom etisk reglering är att Sveriges 
Kommunikationsbyråer 2004 beslutade att ARUutbildningen ska vara obligatorisk 
för förbundets medlemmar (komm.se 2015). Cecilia Torelm Tornberg, advokat och 
kursansvarig för utbildningen, menar att det är en grundläggande del som saknas i 
branschen då praktiker faktiskt har ett legalt ansvar för att inte producera något som 
är olagligt eller oetiskt. Torelm Tornberg anser att det branschen vinner på med ARU
utbildningen är att medvetenheten och kunskapen kring de etiska reglerna ökar. Hon 
säger detta om kursens värde i branschen: ”Jag tycker inte att man kan jobba och sälja 
kommunikation och marknadsföring om man inte förstår vad man har för juridiskt 
ansvar”.

Förutom den etiska diskussionen i samhället är frågan om jämställdhet mellan könen 
en stor grund till diskussion i samhället och politiken, menar Lena Martinsson som är 
professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet (genus.se 2014). Genus är en del 
av jämlikhetsfrågan då den handlar om de sociala villkor som påverkar vilka möjligheter 
kvinnor och män har i samhället, som ofta skiljer sig mycket åt (genusfokus.se 2015a). 
Diskussionen om genus väcker starka känslor i det svenska samhället (dn.se 2012), 
till exempel att nya fenomen utvecklas, som det könsneutrala pronomenet hen som 
nyligen tagit sig in i Svenska Akademiens ordlista (dn.se 2014). Mycket av ett samhälles 
värdegrund och kultur återspeglas i reklam (CrouseDick 2002 s.19) och därför är 
anspelningar på genus ofta förekommande i reklam (Jhally 1990 s.135137). Studier visar 
att kvinnor figurerar mer sällan än män i media och att deras utseende kommenteras i 
högre grad (Foreit, Agor, Byers, Larue, Lokey, Palazzini, Patterson, Smith 1980 s.479). 
Kvinnor i reklam blir ofta objektifierade till skillnad från män som snarare visas upp på 
ett mer neutralt sätt (Whipple, Courtney 1980 s.53), däremot menar Kilbourne (1999) 
att även män objektifieras i reklam, särskilt på senare tid (s.278279). Även Diekman och 
Eagly (2000) nämner en förändring kring hur män och kvinnor objektifieras men säger 
också att den största delen av reklam lever kvar i gamla könsroller (s.11761177).

1.2 Syfte
Syftet med studien är att studera hur genus framställs i magasinsreklam utifrån ett etiskt 
perspektiv.

1.3 Frågeställningar
→ Vilka etiska strategier använder magasinet Hälsa sig av vid val av reklambilder?
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→ På vilket sätt speglar bilderna tillsammans med övriga grafiska element i reklamen Hälsas 
etiska strategi för val av reklambilder?
→ Använder sig Hälsa av reklambilder som överträder de etiska normerna och i så fall på 
vilket sätt?

1.4 Avgränsningar
Denna studie fokuserar på ett sändarperspektiv och vi utesluter därmed att undersöka 
ämnet ur mottagarnas synvinkel. Studien analyserar reklambilderna i Sveriges näst största 
hälsomagasin (TNS Sifo 2015 s.3) som säljs som lösnummer. De bilder som analyseras är 
de som innehåller minst en människa där ansiktet syns tydligt och där personens kön går 
att bestämma. Vi begränsar oss till annonser som är minst en halv sida stora och utesluter 
reklam för magasinet själv eller magasin inom samma förlag. Vårt urval grundar sig i att vi 
ser att en stor hälsotrend vuxit fram i samhället den senaste tiden som påverkar företagen 
(Livsmedelsföretagen 2015 s.3) samt konsumenterna till stor del (Svensk Handel 2014 
s.20, 24). Hälsotrenden har även spridit sig till magasinsbranschen (ts.se 2014).
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2. Bakgrund
I detta avsnitt kommer vi förklara varför ämnet hälsa ligger till grund för vårt val av magasin 
samt kort beskriva studiens undersökningsobjekt, magasinet Hälsa, för att ge en ökad förståelse 
för vad studien går ut på.

Sverige har under de senaste åren gått igenom en stor hälso och sportvåg, vilket visar sig 
bland annat i att fler människor väljer att köpa hälsosamma livsmedel (Svensk Handel 
2014 s.20, 24). Hälsotrenden klassas av branschorganisationen Livsmedelsföretagen 
som en av de tre största trenderna som påverkar företags och producenters produktion, 
där den ekologiska trenden är den mest omfattande (Livsmedelsföretagen 2015 s.3). 
Ett marknadsområde som har tagit en större plats på marknaden i Sverige är tidskrifter 
och magasin. Antalet sålda tidskrifter har ökat explosionsartat från 22,7 miljoner 
exemplar per upplaga och år till 271 miljoner exemplar under perioden 2004 till 2014 
(sverigestidskrifter.se 2015a). Däribland återfinns olika specialmagasin, som exempelvis 
hälsomagasin (ts.se 2014), som dessutom är den grupp av tidskrifter som är de mest 
populära bland oss svenskar (sverigestidskrifter.se 2015b). Ett av de äldsta och näst största 
hälsomagasinen är Hälsa, som startades 1940 och ges ut tolv gånger per år (facebook.
se 2015). Det har 188 000 läsare per genomsnittligt nummer (TNS Sifo 2015 s.3). 
Magasinet innehåller tips och reportage om att må bra i både kropp och själ och tar därför 
upp ett brett urval av områden inom hälsa; recept, träning, alternativmedicin, skönhet och 
psykologi. Hälsa ägs av Egmont Publishing som även innefattar magasin som Hus & Hem 
och Icakuriren (egmontpublishing.se 2015a).
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3. Teori
Detta teorikapitel utgår från de teoretiska perspektiven etik, genus, visuell kommunikation och 
även semiotik då studiens metod delvis består av en semiotisk analys av reklambilder i magasin.

3.1 Etik och etiska regler
Etik och det visuella har ofta kopplats ihop av filosofer; exempelvis argumenterade 
Nietzsche för att konsten underlättade för uppkomsten av en ”högre mänsklighet” 
och en högre moral (Newton 2005 s.429). Inom reklam syns etiken tydligt om man 
tittar på de svenska rekommendationerna för hur kosmetika bör marknadsföras. I 
rekommendationerna som antogs 2012 står det att reklam för kosmetika inte får 
innehålla sexuellt stötande inslag och ska undvika att använda material som kan upplevas 
förnedrande för män och kvinnor. Vidare nämns att reklam inte får diskriminera 
människor för kön, sexuell läggning, härkomst eller liknande (Cosmetics Europe 2013), 
en princip som även återfinns bland ICC:s regler (ICC Sweden 2011 s.7).

3.1.1 Medieetiken - kritiserad och omdiskuterad 

Ward och Wasserman (2010) talar om etik som gäller media och andra professioner i 
termer som öppen eller sluten, där just media och journalistik hör till den sistnämnda 
(s.279). Den slutna etiken har som kännetecken att diskussionen kring etiken visserligen 
kan vara öppen för alla, men besluten som tas är förbehållna yrkesutövarna (s.277278). 
Vidare nämner artikelförfattarna att utvecklingen i dagens media, som inbegriper så 
kallade nya medier som exempelvis bloggar, leder till en förändring inom medieetiken. 
Följden blir att alla i samhället berörs av etiken och detta gör diskursen mer allmän 
(s.281). Ward (2014) kallar dagens medieetik för ett tumult och påstår att media saknar 
en enad standard för normer, så väl som en gemensam agenda för att upprätthålla dessa 
normer. Anledningen till detta tumult är enligt Ward dels blandade medier, som innebär 
att många olika slags praktiker använder sig av olika medier för att skapa innehåll, dels att 
media idag har en global räckvidd och påverkan (s.4546). En lösning på den bristfälliga 
medieetiken är utbildning. Författaren anser att eftersom media och publicering av 
medieinnehåll är något som finns inom räckhåll för alla i samhället, bör medieetik läras ut 
tidigt i skolor och inte koncentreras till exempelvis journalistutbildningar (s.50). 

3.1.2 Medieetiken i Sverige

Även i Sverige har kritik höjts mot medieetiken, som behöver moderniseras. 2012 
fanns ett förslag att slå ihop Pressombudsmannen och Myndigheten för radio och tv 
(tidigare Granskningsnämnden för radio och tv), för att få en instans som övervakar både 
etermedia och press. Kritiken bestod även av att den ekonomiska följden av regelbrott är 
för liten, och att kostnaden för övertramp av reglerna bör höjas (medievarlden.se 2012). 
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Pressombudsmannen (PO) Ola Sigvardsson påstår istället att 2012 var ett bra år för 
medieetiken, bland annat på grund av att de ärenden som PO anser bör klandras och 
som därför skickas vidare till Pressens Opinionsnämnd halverades jämfört med året innan 
(medievarlden.se 2013b). För att säkerställa en god medieetik i Sverige finns utbildningen 
till Ansvarig reklamutgivare, som sedan 2004 är obligatorisk för medlemmar i Sveriges 
Kommunikationsbyråer. Utbildningen ger marknadsförare kunskap om etiska och 
juridiska frågor som är relevanta i arbetet med marknadsföring (komm.se 2015). 

3.2 Genus
Genus handlar om hur människor blir kvinnor och män, alltså om det sociala, kulturella 
och historiska med att vara kvinna eller man och hur samhället pratar om detta. 
Begreppet innefattar de sociala villkor som påverkar vilka möjligheter kvinnor och män 
har i samhället och som påverkar hur de agerar. Makt relaterat till kön är också en del av 
genusbegreppet och skapar ofta stora debatter. Genus handlar även om metaforer som 
skapar förväntningar och värderingar kring kvinnligt och manligt i samhället (genusfokus.
se 2015a).

3.2.1 Genusperspektivet i reklam

Idag används genusperspektivet mycket inom reklam och detta kan förklaras genom att 
genus och kön är något fundamentalt hos människor samt en stor del av hur vi definierar 
oss själva. Vi kan direkt avgöra andras könstillhörighet genom de koder som samhället 
skapar kring genus (Jhally 1990 s.135137). Kvinnor syns mycket mer sällan i medier, 
exempelvis nyhetsmedier och reklam, än män. När kvinnor väl syns i olika typer av medier 
står deras utseende ofta i fokus och kommenteras i högre grad än då män visas i medier 
(Foreit et al. 1980 s.479). När det gäller reklam visas kvinnor upp på ett stereotypiskt sätt, 
där de ofta ses utföra hushållsarbete och olika tjänster som marknadsförs. Kvinnor visas 
huvudsakligen upp som objekt, beroende av män, medan männen däremot gestaltas som 
de som drar fördel av de tjänster eller produkter som används (Whipple, Courtney 1980 
s.53). Forskning har visat att reklam till stor del reflekterar den kultur vi skapar och dess 
värdegrund (CrouseDick 2002 s.19). 

Hoffman och Hurst (1990) intygar att könsroller inom reklam ofta är stereotypiska 
på sättet att de grundar sig i vilka arbetsuppgifter de historiskt har ägnat sig åt. Män 
anses besitta drag som ledarskapsinriktade och självsäkra och kvinnor ses som mer 
omhändertagande och omtänksamma (s.207). Diekman och Eagly (2000) menar dock 
att det skett en viss förändring inom könsroller i reklam. Den största förändringen är 
att kvinnor, efter att fler kvinnor har börjat arbeta utanför hemmet genom historien, 
har börjat porträtteras i yrkesroller som tidigare förknippats med män. Det finns även 
tendenser att män börjar anta mer feminina roller i reklamsammanhang genom att de 
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framställs som exempelvis blygsamma. Trots denna utveckling finns det fortfarande en stor 
del reklam som fortsätter bekräfta gamla stereotypiska könsroller där kvinnor har rollen av 
hemmafrun (s.11761177).

3.2.2 Objektifiering i reklam

Sex i reklam har blivit ett vanligt sätt att väcka uppmärksamhet, men än så länge finns 
ingen reglering kring sex i reklam i marknadsföringslagen. Att en reklam innehåller 
nakenhet eller sexuell utstrålning betyder dock inte att reklamen är kränkande. Parfym 
och kläder är ett exempel där nakenhet kan vara motiverat. När nakenhet känns motiverat 
ger det betraktaren en mer positiv inställning än när den inte känns motiverad. ERK; 
Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, bedömer om anmäld reklam är 
könsdiskriminerande utifrån kriterierna om reklamen framställer män och kvinnor som 
sexobjekt och om reklamen har en omodern syn på könsroller (Mårtenson 2009 s.429
431). 

Kilbourne (1999) menar att män allt mer har börjat objektifieras som sexobjekt i reklam. 
I de situationerna är mannen ofta fullt påklädd omringad av halvnakna kvinnor. Även 
det motsatta förhållandet, att en kvinna omringas av beundrande män har börjat synas i 
reklam på senaste tiden. Dock menar författaren att det finns en skillnad mellan reklam 
där män objektifieras och reklam där kvinnor porträtteras på detta sätt. Män objektifieras 
oftast på ett sätt där de utstrålar makt och kontroll medan kvinnor framställs som passiva 
gentemot män. Kvinnor utsätts därmed för en större risk i situationen, vilket speglas 
utifrån verkligheten där männens överlägsna fysiska styrka även visar på makt över kvinnor 
(s.278279). Maktsituationen i reklam kan även ses i att kvinnor ofta uppmuntras att 
lockas av män som har offensiva eller likgiltiga drag medan män inspireras att ta dessa 
dominerande roller (ibid. s.273). Goffman (1976) ger ännu ett exempel på hur makt 
och överlägsenhet kan avbildas i reklam, särskilt när det gäller män, och det är genom 
mannens storlek och längd gentemot andra i bilden. En man som är längre än de andra i 
bilden signalerar social status. I undantagsfall är kvinnan längre än mannen i bilden, men 
även här är det ett sätt att signalera kvinnans högre status, mot exempelvis en man i ett 
serviceyrke (s.32).

3.3 Visuell kommunikation
Visuell kommunikation är en grundläggande funktion hos människan och hur vi 
kommunicerar med varandra (Williams, Newton 2007 s.xx). Den huvudsakliga 
förutsättningen för visuell kommunikation är att någon har något att meddela; en 
sändare vill framföra ett budskap till en mottagare, exempelvis en tidning som vill 
kommunicera till sin målgrupp. Budskapet består av en blandning av bild och text, med 
syfte att exempelvis informera och väcka intresse för att slutligen uppnå den avsedda 
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effekten hos mottagaren (Bergström 2012 s.3435). Media använder sig av olika slags 
kommunikationsstrategier för att fånga och behålla människors uppmärksamhet. Dessa 
strategier ska sedan uppmuntra till att göra det som eftersträvas av varumärket som står 
bakom bilden, exempelvis köpa en produkt eller rekommendera en produkt till någon 
annan (Williams, Newton 2007 s.273). 

3.3.1 Perception och budskapsbearbetning

Våra sinnen tar konstant emot en stor del signaler från omgivningen som skapar 
sinnesförnimmelser i hjärnan. All denna information gör att det blir svårare att både 
fånga en målgrupps uppmärksamhet och behålla den (Mårtenson 2009 s.177178). 
Perception handlar i grunden om människors sätt att skapa medvetenhet om vad som 
händer i omvärlden, vilket sker genom att perception är en blandning av yttre stimuli och 
tidigare erfarenheter och hur dessa bearbetats (Sörbom 1984 s.11). Det finns olika sätt 
att tilltala människors sinnen och fånga deras uppmärksamhet. Många av dessa återfinns 
inom perceptionsläran och handlar om att få produkten att sticka ut genom att använda 
sig av små, knappt märkbara element (Dahlén, Lange 2009 s.406). Exempel på knep för 
att fånga uppmärksamhet är att använda sig av färg, kontrast, intensitet eller element som 
människor är genetiskt betingade att reagera på (ibid. s.406, 408, 410, 413). 

Slutenhetens lag menar att människor tenderar att fylla i ”luckor” av information som 
visuella uttryck utesluter. Det finns alltså en strävan att bilda en meningsfull helhet av 
flera delar. Det har visats vara positivt för de varumärken vars marknadsföring kräver att 
observatören kognitivt får skapa en mening kring varumärket, då uppmärksamheten för 
objektet i fråga ökar och är lättare att komma ihåg. Sammanhangsprincipen säger även 
att tolkningen av information från omvärlden påverkas av det sammanhang den tas emot 
i (Mårtenson 2009 s.182184). Förväntningar och tidigare erfarenheter har också en stor 
roll i hur vi upplever visuella ting (ibid. s.185186).

3.3.2 De grafiska elementen inom design

God design består av en effektiv kombination av grafiska element som uppmuntrar 
till kommunikation och består i sin mest grundläggande form av punkter och linjer 
(Williams, Newton 2007 s.242243). Det första intrycket av hur de visuella elementen är 
sammansatta är viktigt. Form handlar om hur färg, typografi, bilder med mera placeras 
ut på en yta och ger mottagaren ett sätt att hitta rätt i innehållet, samt väcker intresset 
(Bergström 2012 s.216217). Den medvetna placeringen av elementen måste kännas 
motiverad (ibid. s.231). Placeringen kan påverka innehållet på många sätt, den kan skapa 
dynamik eller lugn, eller hjälpa till att hålla ihop designen (JaisNielsen 2004 s.305). En 
oordnad form ger ett rörigt intryck (Bergström 2012 s.216). De olika delarna i design 
kan kombineras på olika sätt för att kommunicera budskapet och ändras en del förändras 
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även helheten i designen (Williams, Newton 2007 s.251252). Det är därför viktigt att ha 
i åtanke att helheten av det grafiska arrangemanget betyder mer än de enskilda elementen 
(ibid. s.260). Formen ska bana väg för budskapet och det görs genom att först attrahera, 
att rycka med läsaren med hjälp av ett designelement som sticker ut, sedan orientera, att 
lotsa läsaren genom innehållet på ett tydligt sätt (Bergström 2012 s.229). Det finns olika 
principer man kan använda sig av för att förena de olika grafiska elementen i design, 
exempelvis kontrast (ibid. s.251252). Olika grafiska element kommer tas upp vidare i 
detta kapitel.

3.3.3 Färg och dess betydelse

Färg är viktigt för människan, färgen röd har alltid stått för värme och förknippats med 
solen och blått med kyla, detta är självklart för oss människor och färgerna används 
ofta för att symbolisera varmt och kallt utan att vidare förklaring behövs (Bergström 
2012, s.256257). Eftersom färg uppfattas snabbare än text, är det en viktig del av den 
visuella kommunikationen (JaisNielsen 2004 s.303). Inom visuell kommunikation 
skiljer man mellan funktionell och ickefunktionell färg, där det senare används endast 
som ett attribut i syfte att förföra. Den funktionella färgens syfte är istället att förstärka 
kommunikationen, genom att informera, skapa en viss stämning eller att ge budskapet 
ordning och struktur (Bergström 2012 s.256257). Olika färger påverkar oss på olika sätt, 
blått är lugnande och uppmuntrar mental aktivitet, medan rött passar för praktisk aktivitet 
och till och med kan påverka människor fysiskt (Lindberg 2006 s.80, 82). Färger kan ofta 
användas utifrån stereotyper som finns i samhället (Bergström 2012 s.258). Forskning har 
visat att varma färger är förknippade med kvinnlighet och kalla färger manlighet (Karniol 
2011 s.120). Rosa är till exempel en typiskt kvinnlig färg som i den västerländska delen av 
världen bekräftar särskilda könsroller (Bergström 2012 s.258). Även färger som rött och 
lila förknippas med kvinnlighet medan blått och grönt associeras med manlighet (Karniol 
2011 s.120).

Vidare förknippas rött med kärlek och passion (Bergström 2012 s.258) och används ofta 
till att fånga uppmärksamhet. Rött kan även användas i negativa sammanhang, genom 
att visa aggressivitet eller en varning. Gult kan symbolisera hopp och fara. Grönt kan 
associeras med lugn, välfärd och hälsa. Blått kan associeras med auktoritet, värdighet, 
självförtroende och styrka (Klimchuk, Krasovec 2012 s.84) och Dahlén och Lange (2009) 
nämner att blått även används för att förmedla en fräsch känsla (s.407). Lila symboliserar 
elegans, välgång, visdom, sensualititet och mystik men även ondska. Svart symboliserar 
kraftfullhet, pålitlighet och makt och vitt symboliserar renhet, fräschhet, oskuld och 
sanning (Klimchuk, Krasovec 2012 s.85). Ljusa färger symboliserar kvinnlighet medan 
mörka färger förknippas med manlighet. Olika kulturer kan bära på olika betydelser för en 
och samma färg, detta bör tas hänsyn till i reklam (Bergström 2012 s.258).



16

3.3.4 Typografi - bokstavsformernas visuella budskap

Även bokstavsformer kommunicerar ett budskap visuellt, utöver vad orden betyder, till 
exempel kan de signalera ett kulturellt språk till mottagaren. Faktorer som påverkar vilket 
intryck typografi reflekterar är läslighet, läsbarhet, storlek, form och stil (normal, kursiv 
eller fet). För att kommunicera ett produkt eller varumärkesnamn och dess syfte är 
typografi ett kraftfullt verktyg (Klimchuk, Krasovec 2012 s.65). Olika textsättningar, hur 
texten är arrangerad, ger olika intryck. En text som har en tät sättning, litet radavstånd, 
ger ett intryck av ett högt tempo i en design medan en text med mer luft inger känslan 
av lugn i en design. När typografin inte är god kan det skapa en design som framstår 
som rörig och konkurrerar istället för att samarbeta med övrig layout. Orsaker till detta 
kan vara för många olika uttryck som blandas, exempelvis typsnitt, typsnittstorlekar 
eller spaltbredder (JaisNielsen 2004 s.228). Det är viktigt att typsnittet som valts i en 
design passar in i sammanhanget och syftet med designen, vilket kallas att typsnittet är 
kongenialt. För att anpassa typsnittet till designens budskap bör läsarens sammanhang, 
erfarenheter och värderingar tas i beaktande (Bergström 2012 s.128). Tunna, lätta typsnitt 
med kurvor och utsmyckningar ses allmänt som feminina och motsatsen, raka, tjocka och 
stilrena, ses som maskulina (Kastl, Child 1968 s.445).

Det finns en uppdelning i kommunikativ/funktionell och expressiv/aktiv typografi. Den 
förstnämnda anses vara osynlig, tyst och har som huvudsakliga syfte att kommunicera 
ett budskap på ett tydligt sätt där själva typografins utseende inte ges så stor betydelse. 
Den expressiva typografins syfte är att genom dess utseende förmedla ett budskap utöver 
innehållet, som här ligger i skymundan. Typografin fungerar i denna gren mer som en 
bild som är dekorativ och ofta högljudd, men den kan även vara funktionell i syfte att 
fånga mottagarens uppmärksamhet. Utvecklingen inom tidskriftsdesign har visat en hel 
del exempel på hur den expressiva typografin vridits upp till experimentnivå och på ett 
medvetet sätt kommer mellan innehållet och läsaren. Allt som oftast förekommer dock en 
blandning av dessa uttryck (JaisNielsen 2004 s.229).

3.3.5 Bilder - deras användning och betydelse

I media idag ökar bildflödet, bilders storlek och grad av känslomässigt uttryck konstant 
(JaisNielsen 2004 s.278). Kanske, menar Bergström (2012), leder detta till att vi får 
svårigheter att skilja mellan verklighet och bild (s.152). Inom branschen är en lyckad bild 
därmed en bild som berör, överraskar och väcker känslor men ändå inte nödvändigtvis är 
chockerande. Hur mycket en bild berör påverkas, utöver innehållet, även av mottagarens 
samhälleliga och kulturella erfarenheter (JaisNielsen 2004 s.279). Bergström (2012) 
menar att även bildens kontext och mediet är faktorer som påverkar hur bilden tolkas 
(s.169, 173).
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Beroende av en tidskrifts, eller annat medies, syfte kan bilder förmedla olika känslor 
och upplevelser (JaisNielsen 2004 s.278). En bildtyp som till större grad vill påverka 
mottagaren med dess sammansättning och motiv är den direktiva bilden. Med en 
sådan bild är syftet att påverka mottagarens åsikt åt något håll. Expressiva bilder har 
som huvudsakliga syfte att förmedla starka känslor med kraftfulla strategier, för att få 
mottagaren att associera bilden med en viss känsla (Bergström 2012 s.157). En bild som 
vill belysa ett abstrakt begrepp på ett mer förståeligt sätt är en metonymisk bild. Det kan 
exempelvis handla om att illustrera modevärlden som begrepp och därmed visa en bild 
på en catwalk. Den metaforiska bilden är en jämförelse lånat från ett annat sammanhang. 
Bilden av exempelvis en produkt byts ut mot en bild ur en annan kontext och genom en 
association bör mottagaren tydligt förstå produktens funktion och relevans på ett bättre 
sätt (Bergström 2012 s.160, 165). Becker (2002) menar att det är svårt att visualisera ett 
abstrakt begrepp i en bild, men det är möjligt att använda bilder vars motiv symboliserar 
eller är ett uttryck för detta (s.5). Det är svårt att hitta en metafor som mottagaren kan ta 
till sig samtidigt som den inte är för välanvänd av andra (Bergström 2012 s.165166).

Bilder på människor kan förekomma som hel eller halvkroppsbild eller närbild, där den 
senare är den mest utbredda (JaisNielsen 2004 s.37). Bergström menar att när en bild 
består av ett porträtt av en människa spelar vinkeln en stor roll. De alternativ som finns 
är grodperspektiv och fågelperspektiv, där det förstnämnda genom en låg kameravinkel 
bidrar till att personen på bilden uppfattas som betydelsefull, medan fågelperspektiv bidrar 
till en känsla av obetydlighet och i värsta fall underlägsenhet (Bergström 2012 s.194195).

Bailey och Kelly (2015) skriver att hur män och kvinnor poserar i bilder fortfarande ser ut 
på så sätt att männens posering är dominant och kvinnornas undergiven (s.334). Vidare 
kan överlägsenhet uttryckas genom en uppsträckt kroppshållning (Goffman 1976 s.40). 
Motsatsen, det vill säga undergivenhet och en blidkande inställning, kan visas genom att 
personen i bilden står med lutande kropp, eller låter huvudet falla åt sidan (ibid. s.46). Ett 
annat sätt att visa undergivenhet är att placera personer, oftast kvinnor och barn, i en säng 
eller på golvet. Någon som sitter i en säng eller på golvet hamnar lägre än någon som sitter 
på en stol, golvet är dessutom något som associeras med smuts och för tankarna till djur 
eller skor som har golvet som sin givna plats. En säng kan dessutom symbolisera sexuell 
tillgänglighet (ibid. s.41). Män som framställs som objekt i bilder riktar blicken åt sidan 
istället för att se in i kameran, medan kvinnor har sitt fokus och sin uppmärksamhet på 
männen i bild. I de fall mannen ändå ser in i kameran är det sällan med ett inbjudande 
leende som är vanligt för kvinnor (Schroeder, Zwick 2004 s.32). Goffman (1976) nämner 
att i de fall där en man och en kvinna i bild framställs som lyckliga och upprymda, visar 
kvinnan ofta upp ett mer omfattande känslouttryck än mannen. Detta speglar faktumet 
att kvinnor ler mer både i reklam och även i verkligheten (s.69).
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3.4 Semiotik
Meddelanden byggs upp av olika tecken och uttrycks genom system som kallas koder. 
Semiotik är läran om hur tecken skapar, förmedlar och tolkar meddelanden och vilka 
koder som styr hur de används. Alla typer av meddelanden, även visuella sådana, består 
av en uppsättning tecken och dessa presenteras genom ett eller flera teckensystem eller 
koder (Moriarty 2005 s.238). Flertalet forskare ser på semiotik som kommunikation 
av alla möjliga typer av meddelanden (ibid. s.227) och till detta adderar Fiske (1982) 
tanken om att meningen av ett meddelande även beror på mottagaren, olika generationer 
i samhället samt kulturen vi lever i (s.5657). Tolkning av tecken och koder är en oändlig 
och komplicerad process i flera steg där individuella faktorer ofta spelar in. Detta leder till 
att det kan finnas flera andra betydelser för ett objekt eller koncept än det sändaren har 
i åtanke, beroende på hur det tolkas av mottagarens erfarenheter och kunskap (Moriarty 
2005 s.232). Ett teckens betydelse bestäms till stor del av förhållandet till andra tecken i 
samma teckensystem, detta kallas tecknets värde (Fiske 1982 s.64). Det slutliga målet för 
en semiotisk analys är att tolka samspelet mellan denna samling tecken och koder genom 
att analysera hur meningsskapande byggs upp (Moriarty 2005 s.238).

Ett tecken är något som står för något annat, vilket kan vara ett objekt eller ett koncept. 
Tanken är att det finns en relation mellan ett tecken och det objekt eller koncept det 
ska referera till (Moriarty 2005 s.228229). Ett tecken kan relatera till objektet på 
olika sätt, därmed skapas en viss kategorisering av tecken. Tecknet kan antingen härma 
objektet (ikon), likt ett foto av det, indikera och agera som ett spår av det (index) eller 
vara en direkt symbol för det (symbol). Ett och samma tecken kan även innehålla flera 
av dessa delar (Fiske 1982 s.6667; Moriarty 2005 s.230). Ett sätt att se på processen 
kring meningsskapande är att tolkaren söker en slutsats genom att göra antaganden 
utifrån ledtrådar eller förhållanden som redan finns tillgängliga. Tolkaren testar, utifrån 
observationer, på detta sätt ett antal karaktärsdrag på ett objekt tills denne hittar något 
som stämmer överens och en slutsats kan dras (Moriarty 2005 s.234235). 

3.4.1 Denotation och konnotation

Semiotik handlar ofta om motsatspunkter i grunden, på så sätt att ett tecken får sin 
förståelse genom dess motsats eller vad det inte symboliserar. En modell som ofta används 
inom visuell kommunikation är denotation och konnotation. Denotation står för de 
tecken som är uppenbara och direkt synliga. De är en tydlig representation av objektet 
och kräver ingen avancerad tolkning av mottagaren. Konnotation är den mening tecken 
framkallar hos mottagaren genom en subjektiv tolkning och återspeglar tolkarens tidigare 
erfarenheter, kultur och ideologi (Moriarty 2005 s.230231). Detta är den mänskliga 
delen av tolkningsprocessen, ett urval av vad som ska finnas med i bild och hur det 
framställs, som skapar vissa känslor hos tolkaren (Fiske 1982 s.111). Meningsskapandet 
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startar i denotation och går vidare i konnotation där det skapas en mer utvecklad mening 
av tecknet. Konnotation är en stor del av tecken och koder inom reklam där meddelanden 
ser ut att förmedla något simpelt men konnoterar istället något annat än det direkt synliga 
i reklamen (Moriarty 2005 s.230231). Barthes menar även att modellen även sluts, som i 
en cirkel, med denotation i en bekräftelse av vad som kan utläsas av tecknet (ibid. s.234). 

3.4.2 Koder

Koder är en samling regler som genererar tecken och beskriver hur de ska användas. De 
bidrar med mening till ett tecken, därför ligger ofta koder som grund för vad ett tecken 
konnoterar. Koderna kan ibland vara osynliga, även för de som använder dem. Inom 
olika typer av medier används de dock oftast medvetet för att förmedla en viss betydelse 
som går ett steg längre än ett skrivet ord (Moriarty 2005 s.235). Koders betydelsestruktur 
kan vara paradigmatisk eller syntagmatisk och utifrån detta analyseras de på olika sätt. 
En paradigmatisk struktur syftar på de dolda mönstren som bidrar till en betydelse ofta 
genom likheter och skillnader. Vid en sådan struktur används en synkronisk analysmetod 
där de logiska, psykologiska och associativa relationerna mellan objekt, som skapar en 
mening, undersöks. En syntagmatisk struktur däremot är kedjan av händelser, handlingar 
eller tecken som leder till en förståelse av en betydelse. Här används en diakronisk analys 
som tittar på relationer som successivt binder ihop förhållanden i sekvenser, till exempel 
över tid (ibid. s.237). Enligt Fiske (1982) ses den paradigmatiska uppbyggnaden som en 
serie tecken där det som ska användas väljs ut, exempelvis olika former på en vägskylt. 
Den syntagmatiska strukturen ses istället som det färdiga meddelande som olika tecken 
tillsammans skapar, till exempel vägskyltens form i kombination med dess symbol (s.77).
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4. Metod
I detta avsnitt redogör vi för vilka metoder som använts i studien samt förklarar varför dessa är 
valda och vilka eventuella problem vi haft med metoderna. Vi förklarar även vilket material 
studien grundar sig på och hur det har valts ut. Vidare beskrivs genomförandet och slutligen 
diskuteras studiens validitet och reliabilitet.

Detta är en kvalitativ studie eftersom vårt syfte är att undersöka hur fenomenet etik och 
genus förekommer i reklambilder. I en sådan studie ligger intresset istället i att se de 
kvaliteter och egenskaper som förekommer och som ska bidra till att ge förståelse till det 
fenomen som undersöks (Bjereld, Demker, Hinnfors 2009 s.118). 

4.1 Intervjuer
Studien bestod delvis av metoden intervjuer. De personer som valdes ut till intervju är 
kursansvarig för utbildningen Ansvarig reklamutgivare, chefredaktören för magasinet 
Hälsa, en annonssäljare från magasinet Hälsa och en journalist och genusvetare. Då syftet 
med studien var att få djupare förståelse om hur etik inom reklambranschen fungerar 
och se hur detta stämmer överens med hur ett magasin arbetar med etik i reklambilder, 
valde vi att använda oss av samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer handlar om att få reda 
på människors uppfattningar och synliggöra fenomen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud 2012 s.229). Samtalsintervjuer kan ske på olika sätt, exempelvis telefon eller 
personligt möte. Oftast håller man sig till en intervjumetod, men det är också möjligt att 
byta metod inom samma studie, vilket kan ske om svarspersonen av olika anledningar 
inte kan eller vill intervjuas på det planerade sättet (ibid. s.232). I denna studie blandade 
vi tillvägagångssätt, det vill säga använde oss av både telefonintervju, mailintervju och 
personlig intervju. Detta gjorde vi eftersom en av intervjupersonerna inte hade möjlighet 
att delta på det planerade sättet, det vill säga på telefon.

4.1.1 Urval

Vi valde strategiskt ut magasinet Hälsa bland de tre största magasinen med flest antal 
läsare per genomsnittligt nummer enligt ORVESTO Konsuments rapport (TNS Sifo 
2015 s.3). Strategiska urval är vanligt vid samtalsintervjuer (Esaiasson et al. 2012 s.230) 
och vi valde detta slags urval eftersom vi eftersökte särskilda kunskaper i ämnet som vi 
bedömde att de utvalda personerna kunde bidra med. Chefredaktören för magasinet 
kontaktades då denna person är ansvarig utgivare och har det största ansvaret för 
magasinet, samt att hon har den största kunskapen om magasinet. Vi använde oss av 
Hälsas svar och kontaktade även en annonssäljare på telefon för kompletterande svar. 
Sedan kontaktades Tomas Gunnarsson, journalist och genusvetare, för att ge sina åsikter i 
ämnet i en personlig intervju. 
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Urvalet bestod av:
Cecilia Torelm Tornberg, telefonintervju 2/12 2015
Jobbar som advokat på firman MarLaw (marlaw.se 2015) och är kursansvarig för ARU
utbildningen på Berghs School of Communication (berghs.se 2015). 

Maria Torshall, mailintervju 9/12 2015
Ansvarig utgivare och chefredaktör sedan 2013 på hälsomagasinet Hälsa. Har tidigare 
jobbat på Aftonbladet (resume.se 2013). 

Tina Golub, telefonintervju 10/12 2015
Jobbar som annonssäljare och ansvarar för annonsmaterial till hälsomagasinet Hälsa på 
förlaget Egmont Publishing Group (egmontpublishing.se 2015b).

Tomas Gunnarsson, personlig intervju 16/12 2015
Utbildad journalist, fotograf och genusvetare. Han driver bloggen genusfotografen.
se där han diskuterar genustänk i bildskapande utifrån ett normkritiskt perspektiv 
(genusfotografen.se 2015a). Han föreläser även om ämnet genus och ser det som sitt 
uppdrag att visa att vi kan skapa nya regler kring genus som förändrar normerna kring 
detta begrepp (genusfotografen.se 2015b).

4.1.2 Genomförande

Den första personen vi kontaktade var Cecilia Torelm Tornberg, advokat och 
kursansvarig för utbildningen till Ansvarig reklamutgivare. Samtalet gjordes den 2/12 
2015 och intervjun kunde genomföras direkt via telefon. Torelm Tornberg tillfrågades 
om vi fick spela in samtalet, vilket gick bra förutsatt att hon fick ta del av det färdiga 
resultatet och godkänna det innan publicering. Intervjun handlade till största delen om 
ARUutbildningen och finns redovisad i form av intervjumanualen (bilaga 1). Sedan 
kontaktades Hälsas chefredaktör Maria Torshall, den 3/12, via telefon. Hon hade endast 
möjlighet att delta om intervjun gjordes via mail. Hon informerades i mailet med frågorna 
om att hon ges möjlighet att läsa och godkänna texten där hennes svar används innan 
uppsatsen publiceras. Mailintervjun var klar 9/12 och intervjumanualen redovisas i 
bilaga 2. Annonssäljaren Tina Golub kontaktades den 10/12 via telefon. Intervjun kunde 
genomföras direkt, Golub tillfrågades om vi fick spela in samtalet och intervjumanualen 
finns redovisad i bilaga 3. Sist kontaktades genusvetaren Tomas Gunnarsson, den 14/12 
via telefon, för att boka in en personlig samtalsintervju som ägde rum den 16/12, då 
Gunnarsson befann sig i Sundsvall för att föreläsa om genus i reklam på Mittuniversitetet. 
Intervjun hölls i direkt samband med föreläsningen. Samtalet spelades in med 
Gunnarssons medgivande och redovisas i form av intervjumanualen i bilaga 4. 
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Samtliga intervjupersoner informerades om att samtalet spelades in och gav sitt 
godkännande till detta, de blev dessutom erbjudna att ta del av det färdiga resultat 
av intervjuerna. Det sistnämnda är att rekommendera enligt Esaiasson med flera 
(2012), särskilt i fall där intervjupersonen är tveksam till att ställa upp (s.257). Det 
rekommenderas också att man spelar in intervjun om man inte har möjlighet att 
direkt skriva ut den (ibid. s.268). Intervjufrågorna i studien var anpassade till varje 
intervjuperson och dennes kunskapsområde. Intervjun började med inledande frågor, 
i vårt fall intervjupersonens titel eller position på företaget. Sedan kom huvudfrågorna, 
som låg till grund för att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar. Vi använde 
oss även av uppföljningsfrågor och tolkande frågor, som kan användas för att få fram 
ytterligare resonemang och för att säkerställa sig om att intervjupersonens svar är tydligt. 
En bra samtalsintervju bör ha korta frågor och långa svar och knyta an till studiens 
problemformulering (ibid. s.264265). Intervjuerna transkriberades sedan och redovisas 
i resultatdelen utifrån varje intervjuperson. Vi valde att inte redovisa intervjuerna efter 
teman, eftersom intervjupersonerna har olika yrkesroller och därmed fick lite olika 
frågor. Vissa frågor lämnades även obesvarade i en av intervjuerna vilket också försvårade 
tematisering.

4.1.3 Metodproblem

Chefredaktören på Hälsa, Maria Torshall, hade på grund av tidsbrist inte möjlighet att 
besvara frågorna via telefon utan bad att få dem skickade till sig via mail. Då hon inte 
kunde besvara alla frågor kontaktades magasinets annonssäljare för kompletterande 
svar. Metoden samtalsintervjuer kan medföra problem i form av tidsbrist. Detta blev 
extra tydligt i vårt fall då de personer vi sökte var väldigt upptagna och svåra att få tag 
på. Då Hälsas chefredaktör endast kunde delta via mail medförde detta att vi inte hade 
möjligheten att ställa improviserade följdfrågor utan det krävdes att frågorna var tydligt 
formulerade från början. Då mailintervjun inte blev lika utförlig som en personlig intervju 
kontaktade vi fler kunniga personer som kunde delta via telefon eller ett möte. 

4.2 Semiotisk bildanalys
Vi valde att göra en semiotisk bildanalys eftersom vi ville undersöka de tecken och koder 
som återfanns bland magasinet Hälsas reklambilder och hur dessa kunde tolkas utifrån 
teori om genus och etik (Moriarty 2005 s.238). Med metoden ville vi besvara våra 
frågeställningar om reklambilderna som användes i magasinet speglade magasinets etiska 
strategi och om magasinet överträdde dessa etiska förhållningsregler med bildvalen eller 
ej. Dessa frågeställningar krävde en djup förståelse och handlade om hur vi socialt och 
kulturellt har lärt oss att tolka olika tecken och koder som gör att vi skapar föreställningar 
om exempelvis genus (Fogde 2010 s.179). En stor del av semiotik är koder som är de 
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teckensystem som gör att tolkaren kan skapa mening av exempelvis en bild. Alla detaljer i 
materialet analyseras och de relateras även till sitt sammanhang där tecken och koder kan 
få specifika betydelser (ibid. s.181). Då det är en kvalitativ metod grundar den sig inte på 
kvantifierbara uppskattningar utan handlar om tolkningar (Rose 2007 s.74).

I semiotisk analys identifieras de element som bilden består av (denotation), vilket i vårt 
fall var exempelvis hur personen på bilden såg ut eller vad denne gjorde samt kroppspråk, 
färgval och vinklar. Sedan förklaras hur dessa element kan tolkas genom de tecken och 
koder som de förmedlar i sitt sammanhang (konnotation). I vårt fall bestod denna del 
av analysen av en beskrivning av hur vi tolkade färgval, vinklar och kroppsspråk utifrån 
teorier om genus och hur dessa element skapade vissa föreställningar (Moriarty 2005 
s.230231). I denna studie gjorde vi en semiotisk analys av reklambilder och de grafiska 
element som de samspelade med och dessa bilder var analysenheterna i studien. Analysens 
syfte var att tolka de tecken som dessa element tillsammans bildade och koppla deras 
betydelse till hur magasinet Hälsa ser på och jobbar med etik, för att därmed se om 
bildernas användning speglade magasinets etiska tänk. Det som var intressant att se i 
jämförelsen var om magasinet följde sin etiska strategi med dess reklambilder eller inte och 
i så fall på vilket sätt de eventuellt bröt mot dessa principer.

4.2.1 Urval

Analysens urval bestod av ett stratifierat urval av reklambilder. Först valde vi att analysera 
hälsomagasinet Hälsa (se 4.1.1 Urval ovan) där vi vidare valde att göra nedslag i tre 
nummer av magasinet under perioden oktober till december. Dock uteslöt vi det sista 
numret som kom ut 29/12 2015, vilket var för sent i denna studies tidsram. Bland 
dessa tre nummer gjorde vi sedan ett slumpmässigt urval av reklambilder som blev 
analysenheterna. Kriterierna för bilderna var att det fanns minst en människa där ansiktet 
syntes tydligt, det vill säga vi uteslöt små kontaktbilder eller små bilder som på annat sätt 
inte var reklamens huvudbild och där personens kön gick att bestämma. Vi begränsade oss 
även till annonser som var minst en halv sida stora och uteslöt reklam för magasinet själv 
eller magasin inom samma förlag. Det slumpmässiga urvalet gick till så att alla bilder som 
passade kriterierna, totalt 26 stycken, markerades med en lapp och sidnumret för bilden 
antecknades. Sedan gjordes lappar med sidnumren separat för varje nummer av magasinet 
och vi drog fem stycken lappar, bilder, per nummer som sedan blev de 15 analysenheterna. 
Anledningen till det stratifierade urvalet var att få en stor spridning på bilder genom att vi 
slumpade analysenheter i flera nummer av magasinet under en viss tidsperiod. Nedslagen 
i magasinets utvalda nummer hade ingen betydelse för resultatet utan var ett urval, till för 
att få spridning på materialet.

4.2.2 Genomförande
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De 15 reklambilderna analyserades utifrån ett kodschema (bilaga 5), som konstruerades 
innan analysen påbörjades, innehållandes riktlinjer för vilka frågor som skulle ställas till 
materialet. Kodschemats frågor utgick från uppsatsens teoridelar och handlade om etik 
och om bilderna följde eller bröt mot magasinets etiska förhållningsregler, hur personen 
på bilden framställdes utifrån genus, och om de grafiska elementen färg, typografi 
och bildspråk hjälpte till att framställa personen i bild på ett visst sätt. Då bildanalys 
är en kvalitativ metod och grundar sig i subjektiva tolkningar (Moriarty 2005 s.232) 
konstruerades även tolkningsregler (bilaga 6) till kodschemat för att underlätta analysen 
och ge något att förhålla sig till vid tolkningen av analysenheterna. Varje analysenhets 
svar antecknades i ett eget kodschema och avslutningsvis sammanställdes resultatet av 
alla bilder där likheter och skillnader kunde hittas i materialet. Analysen redovisades i 
resultatdelen utifrån teman som grundades på kodschemat eftersom samma frågor ställdes 
till alla analysbilder och tematiseringen gjorde det lättare att se likheter och skillnader.

4.2.3 Metodproblem

Ett problem som uppkom i genomförandet av metoden var att det i numren överlag inte 
fanns så många reklambilder på män. Dessa slumpades inte fram i urvalet av bilder, vilket 
gjorde att urvalet bestod av endast reklambilder på kvinnor. En nackdel med semiotisk 
bildanalys som metod är att det är en kvalitativ metod som grundar sig på subjektiva 
tolkningar (Moriarty 2005 s.232). Kvalitativa metoder, som denna, behöver påvisa en hög 
trovärdighet på ett annat sätt än kvantitativa metoder, vilket kommer diskuteras vidare 
nedan under validitet och reliabilitet. Därför har vi försökt vara transparenta genom att 
noga beskriva genomförandet av metoden så att läsaren tydligt kan se hur studien är 
genomförd och kan få en god uppfattning om studiens trovärdighet (Ahrne, Svensson 
2015 s.25). En del i öka metodens subjektivitet och trovärdigheten var utarbetandet av ett 
tydligt kodschema och tillhörande tolkningsregler som hjälp vid analysen.

4.3 Validitet och reliabilitet
Studien har hög reliabilitet, ett tillförlitligt mätinstrument, då intervjufrågorna och 
datainsamlingen utarbetades och genomfördes på ett noggrant sätt (Esaiasson et al. 2012 
s.63). Intervjusvaren spelades in och transkriberades systematiskt, det sistnämnda gällde 
även mailintervjuer. Om en intervjuperson formulerade sig på ett otydligt sätt ställdes 
följdfrågor för att försäkra att betydelsen i personens svar uppfattades korrekt, vilket 
ökade mätinstrumentets tillförlitlighet, med andra ord reliabiliteten. Även bildanalysens 
kodschema bidrog till reliabiliteten då det skapades med noggrannhet (ibid. s.63). 
I och med en utförligt beskriven metod och genomskinlighet kring kodschema och 
intervjufrågor, vilket är viktigt vid kvalitativa metoder (Ahrne, Svensson 2015 s.25), skulle 
denna studie kunna replikeras. Dock är bildanalys en metod som grundar sig på subjektiva 
tolkningar genom närgranskning av individuella bilder (Rose 2007 s.74, 103) vilket gör 
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att svaren skulle kunna bli annorlunda om den delen av studien replikeras. Validiteten, att 
vi mäter det vi påstår att vi mäter, är hög då intervjufrågorna och bildanalysens kodschema 
arbetades fram med utgångspunkt i studiens teoridel. Detta ökade validiteten som handlar 
om att det ska finnas ett litet avstånd mellan de teoretiska begrepp som ska undersökas 
och det studien praktiskt undersöker (Esaiasson et al. 2012 s.5758). Dock är resultatet 
inte generaliserbart till en större population då studien fokuserade på undersökning av 
ett fall och var kvalitativ (Ahrne, Svensson 2015 s.2627). Därför var inte detta något vi 
strävade efter, utan syftet med studien var istället att se mönster och kvalitet i det fall vi 
undersökt.
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5. Resultat och analys
I detta kapitel tar vi upp de resultat som framkommit i studien med hjälp av de två olika 
metoderna; intervjuer och semiotisk bildanalys. Resultatet från intervjuerna redovisas utifrån 
varje intervjuperson medan bildanalysen redovisas tematiskt. Utöver en noggrann beskrivning 
av resultatet innehåller denna del även vår tolkning av dem och avslutningsvis analys av 
resultaten i förhållande till tidigare forskning och teori.

5.1 Intervjuer
Studien består av fyra intervjuer med personer som på olika sätt bidrar till vår 
undersökning om ämnet genus och etik i reklambilder. Kursansvarige för utbildningen till 
Ansvarig reklamutgivare kontaktades på grund av sin roll i utbildningen, chefredaktören 
för Hälsa valdes ut på grund av att hon är ansvarig utgivare, annonsansvarige för Hälsa 
eftersom vi blev tipsade om att hon har kunskap i ämnet och genusvetaren för att han 
har specifika kunskaper om genus i reklam. Intervjuerna redovisas i den ordning de 
genomfördes och är upplagda efter intervjupersonerna för att resultatet ska bli översiktligt.

5.1.1 Cecilia Torelm Tornberg om Ansvarig reklamutgivare

Cecilia Torelm Tornberg är kursansvarig för utbildningen till Ansvarig reklamutgivare på 
Berghs School of Communication. År 2004 blev utbildningen obligatorisk för medlemmar 
i Sveriges Kommunikationsbyråer och enligt Torelm Tornberg handlar detta om att det 
tidigare saknats en kunskap om det juridiska ansvar man har som reklamproducent. 
”/.../ för mig som advokat är det ju ganska självklart att man måste ha kunskap om 
det man levererar om man har ett juridiskt ansvar enligt en lag”, säger hon angående 
utbildningens relevans i samhället. I dagens utbildningar saknas fokus på den etiska 
delen inom arbete med reklam och ARUutbildningen är, enligt Torelm Tornberg, en 
följd av att man märkte att det behövdes en kompetens kring det legala ansvar man 
har som producent. Åsikten om en bristande medieetik återfinns hos bland andra 
kommunikationskonsult Mats Olin som anser att medieetiken behöver moderniseras 
(medievarlden.se 2012). Torelm Tornberg säger att det är viktigt att åtminstone en person 
har grundläggande kunskaper. De som går kursen säger hon är framförallt projekt och 
produktionsledare på reklam eller kommunikationsbyråer, men det kan även vara en VD 
från en mindre byrå, en kommunikations eller marknadsansvarig från annonsörsidan eller 
en chefredaktör på ett magasin. Hon sammanfattar frågan om vilka som går utbildningen 
med att det vanligaste är att det är någon som har ansvar för kommunikation. Torelm 
Tornberg ser två övergripande trender när det gäller etik inom reklambranschen. Den ena 
handlar om trender inom sociala medier och hur företag som samarbetar med exempelvis 
bloggare inte alltid inser att de har ett juridiskt ansvar för materialet som produceras. 
Hon kallar det en brist i reklamidentifieringen och säger att detta också börjar synas i 
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magasinsbranschen, där det blivit vanligare att använda redaktionella uttryck för något 
som i själva verket är reklam. Torelm Tornberg ser inte en ökad allmän medvetenhet när 
det gäller särskilt etik inom reklambranschen, men tror att de som går ARUutbildningen 
får en ökad medvetenhet och kunskap kring regler och blir mer professionella. Hon säger 
att det möjligtvis finns en större kunskap bland byråer än på exempelvis annonsörssidan, 
eftersom det inte finns någon särskild utbildning för just annonsörer som motsvarar ARU. 
Torelm Tornberg säger att det för henne är självklart att utbildningen har ett värde. Hon 
avslutar med att säga att hon önskar att utbildningen var obligatorisk för alla som läser 
marknadsföring och kommunikation, en åsikt som delas av Ward (2014) som anser att 
medieetik bör läras ut tidigt i skolor istället för endast på journalistutbildningar (s.50). 

5.1.2 Maria Torshall, chefredaktör Hälsa

Maria Torshall har inte genomgått utbildningen till Ansvarig reklamutgivare och säger 
att hon har svårt att ha en åsikt huruvida utbildningen bidrar till utvecklingen av 
reklambranschen. Magasinet Hälsa har enligt Torshall ett annat regelverk än det som finns 
i ARUutbildningen, då det är en journalistisk produkt så följer den de pressetiska regler 
som finns, vilka hon säger är bland andra Spelregler för press, radio och TV som ges ut 
av Pressens Samarbetsnämnd. I dessa pressregler återfinns regler och riktlinjer som endast 
är riktade till journalistiskt material och inte just reklam (sjf.se 2013). Torshall säger att 
magasinets riktlinjer när det gäller etik i reklamannonserna är att de aldrig får upplevas 
som kränkande. Detta stämmer överens med ICC:s förhållningsregler kring reklam som 
säger att den ska genomföras på ett sätt som inte upplevs som stötande (ICC Sweden 2011 
s.7). På Reklamombudsmannens hemsida finns Kosmetikindustrins uppförandekod för 
ansvarsfull reklam och marknadskommunikation som säger att reklam inte ska använda 
stiliserade skönhetsbilder (Cosmetics Europe 2013) vilket denna studies bildanalys säger 
emot då flertalet av Hälsas reklamannonser innehåller just detta.

Annonserna har, enligt Maria Torshall, ett stort nyhets och informationsvärde för läsarna 
och policyn som gäller annonserna är generös och utgår från att läsaren själv kan fatta sitt 
beslut när det gäller etiken i reklamen. Magasinet ser det som viktigt att det går att skilja 
på reklamannonser och redaktionellt innehåll. Torshall skriver i sitt mailsvar: ”läsaren ska 
aldrig sväva i ovisshet om vem som är avsändare till ett budskap”. Den semiotiska analysen 
visar dock på ett flertal bilder i magasinet där vår uppfattning är att det kan vara svårt 
att skilja annonsen från en vanlig redaktionell sida. Hälsa undviker helt annonser som 
marknadsför tobak och livsmedel som innehåller kött eftersom magasinet har en vegetarisk 
inriktning. Några sådana bilder har heller inte förekommit i de tre analyserade numren 
av Hälsa. Annonser för alkohol bedöms individuellt och Torshall säger att magasinet 
generellt har en positiv inställning till ekologiskt vin och naturvin. Reklambilderna väljs 
ut utifrån att de representerar varumärket och skapar identifikation. Magasinet ska ha 
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hög trovärdighet och utesluter därför som tidigare nämnts kött och tobak i sina annonser. 
Dessutom utesluter man annonser med sexuellt, rasistiskt, etniskt stötande eller kränkande 
material så väl som material som kränker personer på grund av funktionshinder eller 
sexuell läggning. Dessa riktlinjer är i enlighet med ICC:s regler som säger att reklam inte 
får diskriminera människor utifrån deras kön, härkomst, sexuella läggning eller liknande 
(ICC Sweden 2011 s.7). Detta är ett tydligt svar på vår frågeställning kring magasinets 
strategier för hur de väljer sina reklambilder utifrån ett etiskt perspektiv. Torshall kan 
däremot inte svara på om hon ser någon trend inom reklambranschen. 

5.1.3 Tina Golub, annonssäljare Hälsa

Tina Golub har inte gått utbildningen till Ansvarig reklamutgivare och anser inte heller 
att hon har en åsikt om hur utbildningen bidrar till reklambranschen. Hennes syn på 
magasinets etik när det gäller reklam liknar Torshalls, hon nämner magasinets vegetariska 
profil och att man har en ekologisk linje när det gäller exempelvis skönhetsprodukter. Hon 
säger också att när det gäller skönhet finns det många begrepp som kan förvirra, så som 
Fairtrade och KRAV, men att det inte finns något som är uttalat rätt och fel medan det är 
enklare med annonser för kött som på grund av magasinets vegetariska inriktning sorteras 
bort direkt. När det gäller frågan om magasinet har särskilda förhållningsregler de går efter 
när det gäller reklamannonser anser hon att hon inte är rätt person för oss att prata med, 
men hon har ändå vissa tankar kring vad som ytterligare inte platsar i magasinets annonser 
och återkommer till kött och vin. Som Golub själv säger: ”Det är hela tiden mycket 
avvägningar i slutändan, liksom” och syftar då på vad som får och inte får användas i 
magasinet. I exemplet vin kan det visa sig genom att ett ekologiskt vin inte behöver vara 
KRAVmärkt och vice versa. 

Hon poängterar att magasinet har en ekologisk linje som är viktig att hålla, särskilt ur 
redaktionell synpunkt. Då det vegetariska återkommer i Golubs såväl som Torshalls svar 
kan det ses som att magasinet har en tydlig linje vad gäller det vegetariska som är väl 
integrerat i hur man vill att magasinet ska framställas genom sin annonsering. Detta gäller 
även magasinets syn på alkohol där Golub precis som Torshall framhåller den ekologiska 
inriktningen. Golub anser att ekologiskt är något som kan ses som en trend inom 
reklambranschen och har ett starkt mervärde i produkterna. Hon säger att hon upplever 
att detta är något som lyfts fram alltmer i reklamen idag. Denna trend återfinns i Hälsa i 
enlighet med de ekologiska riktlinjer som både Golub och Torshall nämner och stämmer 
även överens med att Livsmedelsföretagen klassar ekologiska produkter som en stor trend 
(Livsmedelsföretagen 2015 s.3). Vad gäller etik i reklam förklarar Golub att den snabba 
takten i branschen medför att det blir lättare att göra misstag, men hon anser också att det 
finns en ökad medvetenhet kring etik i reklam. Även Pressens Opinionsnämnd anser att 
medvetenheten kring etik i media har ökat (medievarlden.se 2013a). 
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5.1.4 Tomas Gunnarsson, journalist och genusvetare

Tomas Gunnarsson driver bloggen genusfotografen.se där han publicerar bilder från 
reklam och kritiserar dem ur ett genusperspektiv eller normkritiskt perspektiv. Gunnarsson 
anser att det i reklambranschen är stort fokus på kvinnors utseende vilket får negativa 
konsekvenser. Detta bekräftas i teorin där Foreit et al. (1980) skriver att när kvinnor 
förekommer allmänt i media ligger fokus ofta på deras utseende, i större grad än när män 
syns i media (s.479). Gunnarsson säger att oavsett i vilket syfte en kvinna fotograferas 
i media, om det är i egenskap av makthavare eller som yrkesperson, skildras hon ofta 
på ett flörtigt, förminskande och ofta sexualiserat sätt. Konsekvenserna är att sättet att 
framställa kvinnor kan underminera deras position, så väl som begränsa både kvinnor 
och män. Detta blir extra tydligt i mansdominerade yrken och i näringslivet, där kvinnor 
porträtteras på sätt som en man aldrig skulle porträtteras, enligt Gunnarsson. 

Könsrollerna skapas redan när vi är barn; flickor ska vara på ett visst sätt och pojkar på 
ett annat. Pojkar ska vara män, det vill säga inte visa känslor eller svaghet, medan flickor 
får höra att de är fina, vilket kan leda till att vuxna kvinnor lever i tron att de måste 
förändra sig för att bli bekräftade och omtyckta. Samma könsstereotyper är synliga inom 
magasinsbranschen, även där magasinet är riktat till båda könen. Detta är något som kan 
observeras i bilderna som analyserats i magasinet Hälsa. Gunnarsson säger att de budskap 
som repeteras i reklam kan leda till våld mot kvinnor. Han förklarar det som att första 
steget till att begå ett våldsbrott mot någon är att betrakta personen som ett objekt, något 
som andra får göra vad de vill med. I studiens teoridel återfinns dessa åsikter, då Whipple 
och Courtney (1980) bekräftar att kvinnor i reklam ofta visas upp som objekt (s.53). 
Gunnarsson anser att de bedömningar som görs när reklam blir anmäld är förnuftiga, men 
ser samtidigt ett problem i att en anmälan till exempelvis Reklamombudsmannen inte ger 
några direkta konsekvenser. Det blir inga böter och det är frivilligt att sluta visa reklamen, 
så väl som att svara på den kritik som givits, och Gunnarsson säger att många låter bli att 
kommentera om en reklam blir fälld. Kritiken mot att ett fällande inte har några direkta, 
större konsekvenser återfinns i kommunikationskonsult Mats Olins uttalande om att 
kostnaden för övertramp av reglerna är för liten (medievarlden.se 2012). 

Tomas Gunnarsson är tveksam till om det är möjligt att genomföra ett förbud mot 
könsdiskriminerande reklam, även om han påpekar att diskussionen har väckts, men 
tycker istället att civilsamhället har börjat engagera sig mer i reklam. Folk skapar opinion 
och genusgranskar i sociala medier. Ward och Wasserman (2010) skriver att det är just de 
så kallade nya medierna, exempelvis bloggar, som leder till förändringar i medieetiken. 
Gunnarsson anser att detta engagemang lett till att många företag skärpt till sig och ger 
som exempel företaget BR Leksaker som börjat använda sig av normbrytande bilder 
gällande genus i sina kataloger. Han förklarar också att sådana initiativ ofta blir omtyckta 
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i samhället, vilket visas i spridningen på sociala medier där dessa bilder delas för att visa 
att det nya sättet att tänka uppskattas. Dessutom reagerar det civila samhället snabbt när 
någon använder sig av bilder som utmålar grupper i samhället, exempelvis homosexuella, 
på stereotypiska sätt. Gunnarsson säger att det är sällan sådan reklam syns i samhället, 
och att det engagemang sådana bilder kan väcka är förnuftigt eftersom denna slags 
reklambilder kan leda till mer våld och diskriminering mot redan utsatta grupper. Han 
säger att samma tanke bör appliceras på reklam som diskriminerar kvinnor, det vill säga 
att kvinnors utsatthet i samhället ökar med objektifiering och nedvärderande reklambilder. 
När det gäller objektifiering anser Gunnarsson att även män objektifieras, vilket också kan 
vara negativt. Han ser ett mönster i att när kvinnors objektifiering handlar om skönhet 
och utseende, så handlar männens objektifiering om att visa upp en stark kropp, något 
som är extra tydligt i hälsomagasin. Han förklarar det som att männens kroppar får vara 
aktiva, presterande och funktionella, att en mans kropp visas upp på ett sätt som stämmer 
överens med hur människokroppen är menad att användas medan kvinnan endast är 
dekoration. Kilbourne (1999) skriver att män alltmer börjar objektifieras i reklam och 
bekräftar Gunnarssons åsikter om att män och kvinnor objektifieras på olika sätt och att 
detta syns genom att män ska ha kontroll och makt medan kvinnorna är passiva (s.278
279). Gunnarsson betonar också att även om objektifieringen som gäller män kan ses som 
mer positiv än den som gäller kvinnor, så har den negativa effekter. Till exempel kan det 
ses som negativt att som man inte klara av att leva upp till bilden av den starka, vältränade 
mannen som ofta kommuniceras i reklam. 

Tomas Gunnarsson anser att den allmänna uppfattningen är att vårt samhälle är jämställt 
och att reklam inte påverkar oss alls, men att det finns många olika studier som visar varför 
det läggs så mycket pengar på reklam; för att det fungerar. Jhally (1990) förklarar bruket 
av genus i reklam med att genus är något väldigt grundläggande hos människan och en 
stor del av hur vi definierar oss själva (s.135137). Gunnarsson säger att de budskap som 
påverkar oss mest är de som når oss undermedvetet. En viss förbättring har dock skett om 
man tittar på reklam från första halvan av 1900talet, då reklamen kunde vara mer uttalat 
nedvärderande och kritisk. Gunnarsson ger ett exempel på hur reklamen kunde se ut då: 
”du har inte råd att se billig ut om du ska få dig en riktig man, så därför ska du köpa det 
här läppstiftet”. Han anser att det explicita i form av texten i reklamen försvunnit men att 
man idag fortfarande säger samma sak fast med bilder. Bildspråk är ett eget språk och vi är 
inte vana att se på vad bilderna egentligen säger. 

Något han riktar kritik mot är hur upphovsrättslagen försvårar för kritik mot reklam 
med etiska brister, så som den han själv bedriver genom sin blogg. För att kritisera en 
bild digitalt krävs upphovsmannens tillstånd för att visa den bild man kritiserar, vilket 
begränsar debatten kring könsstereotypiska och diskriminerande bilder. Det Gunnarsson 



31

vill uppnå med sin blogg är att få folk att börja prata om hur personerna i reklamen 
framställs och vad som är tanken bakom. Han anser, liksom Cecilia Torelm Tornberg, att 
genustänk och mediekritik borde undervisas i skolan.

5.1.5 Sammanfattning av intervjuer

Resultatet från dessa fyra intervjuer visar att det finns åsikter som förenar 
intervjupersonerna, så väl som skiljer dem åt. Cecilia Torelm Tornberg anser att det finns 
brister i dagens medieetik och att kunskapen kring det etiska och juridiska ansvar man 
har som reklamproducent inte är tillräcklig. Denna kunskapsbrist anser hon åtgärdas till 
viss del genom utbildningen till Ansvarig reklamutgivare, som hon är kursansvarig för, 
och hon säger att hon önskar att utbildningen var obligatorisk i branschen. Tanken om 
att mediekritik borde undervisas i skolor delar Torelm Tornberg med genusfotograf Tomas 
Gunnarsson. Båda dessa intervjupersoner ser också en ökad trend när det gäller etik inom 
sociala medier. Gunnarsson anser att detta engagemang kan få företag att se över hur de 
använder sig av genus och etik i sin reklam. Annonssäljare Tina Golub säger sig istället se 
en trend i att framhålla varor och produkter som är ekologiska. 

Torelm Tornberg säger sig inte se någon ökad etisk medvetenhet och där skiljer sig 
hennes åsikt från Tina Golubs, som anser att det finns en ökad medvetenhet. Denna 
åsikt återfinns hos Pressens Opinionsnämnd som också ser en ökad medvetenheten kring 
etik i media (medievarlden.se 2013a). När det gäller magasinet Hälsas riktlinjer för etik 
i sina reklamannonser är det chefredaktör Maria Torshall och Tina Golub som har den 
nödvändiga kunskapen. Båda framhåller att magasinet har en tydlig vegetarisk profil vilket 
visar att det är en viktig del i hur magasinet framställs. Torshall betonar att det viktigaste 
när reklamannonserna väljs är att de aldrig får upplevas som kränkande. Magasinet 
använder sig heller inte av material som kan upplevas som sexuellt, rasistiskt eller etniskt 
stötande, eller som kan kränka minoriteter i samhället. Detta följer ICC:s regler som säger 
att reklam inte får diskriminera människor utifrån kön, härkomst, sexuell läggning eller 
liknande (ICC Sweden 2011 s.7). Både Torshall och Torelm Tornberg betonar det viktiga i 
att kunna skilja en reklamannons från en redaktionssida. 

Tomas Gunnarsson anser att det i reklambranschen är stort fokus på kvinnors utseende, 
medan män objektifieras på ett sätt som visar upp de som starka och aktiva, ofta genom 
att de använder sina kroppar medan kvinnorna finns där som dekoration. Denna åsikt 
bekräftas av Foreit et al. (1980 s.479) och Kilbourne (1999 s.278279). Gunnarsson säger 
också att detta objektifierande förekommer även i hälsomagasin. Gunnarsson kritiserar 
dagens medieetik eftersom en anmälan av en reklam inte ger några direkta konsekvenser, 
något som kritiserats tidigare (medievarlden.se 2012). 
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5.2 Semiotisk bildanalys
Här nedan redovisas resultatet av den semiotiska bildanalysen samt analysen av resultatet. 
Bildanalysen är en viktig del av studien eftersom vi där undersöker hur magasinet Hälsa 
faktiskt använder sig av sina reklambilder och kan se om verkligheten stämmer överens 
med deras strategi. Upplägget utgår från tematisering av kodschemats sex delar; etik, 
genus, perception, färg, typografi och bilder.

5.2.1 Etik

Ingen av de analyserade bilderna i magasinet Hälsa avviker från magasinets etiska 
förhållningsregler om etik (se resultat från intervjuer). Dock är det några enstaka 
exempel som tolkades som att de delvis skulle kunna avvika från magasinets etiska 
förhållningsregler. Bilderna i fråga liknar till stora delar en redaktionell sida i magasinet 
med vinjett, brödtext, mellanrubriker och bildtexter eller mer i stil med en redaktionell 
plocksida, dock stod det ”Annons” eller ”Denna sida är en annons” tydligt uppe i ena 
hörnet. Möjligheten finns att detta inte räknas som ett övertramp av principen om att 
all reklam ska vara utformad så att det tydligt framgår att det är reklam. Dock framhåller 
både Cecilia Torelm Tornberg och Maria Torshall att det är av stor vikt att reklam enkelt 
kan identifieras som just reklam av läsaren och Torelm Tornberg betonar extra att det ofta 
är på denna princip som reklam idag brister. Resultatet att det ändå förekommer annonser 
som till stora delar liknar redaktionellt material kan tyda på, som Mats Olin skriver på 
medievärlden.se, att det ekonomiska straffet för regelbrott inom medieetik i Sverige är 
för litet (medievarlden.se 2012). Det kan också vara så som Ward (2014) talar om, att 
media allmänt idag saknar en tydlig standard för normer som går att upprätthålla och att 
detta ger otydliga signaler (s.4546). Det viktigaste resultatet av denna del i bildanalysen 
är dock att majoriteten av, näst intill alla, bilder tolkades som att de inte avvek från 
magasinets riktlinjer. Dessa resultat kan tyda på en förbättring kring medieetiken inom 
reklambranschen, såsom Pressombudsmannen Ola Sigvardsson påstår att antalet reklamer 
som bör klandras minskat med 50 procent mellan 2011 och 2012 (medievarlden.se 
2013b).

5.2.2 Genus

I materialet återfanns inga bilder med män, därför består resultatet endast av kvinnor. 
Bland bilderna förekommer objektifiering och stereotypiska framställningar av kvinnor, 
dock inte många exempel där detta är väldigt tydligt eller rent kränkande. Ett mönster 
som syns tydligt i flertalet bilder är att kvinnorna ofta ler och tittar in i kameran. Det är 
även ofta fokus på deras utseende och de agerar passivt genom att ha huvudet på sned. I 
de få bilder där det förkommer tydlig objektifiering och stereotyper framställs kvinnorna 
till exempel som passiva genom att sitta i en soffa och vara fotade ovanifrån samt att de 
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genom kroppspråk poserar till exempel med huvudet lutande i händerna. Övriga exempel 
är att att kvinnorna har lite kläder på sig eller antyder att de har det genom att visas i bara 
axlar. Dessa olika tecken på objektifiering och stereotyper i reklambilderna förekommer 
ofta i reklamer där skönhetsprodukter eller läkemedel för kvinnor marknadsförs, vilket 
tolkades som att framställningen då känns mer befogad.

Bland materialet förekom även ett fåtal bilder som anspelade på sex genom att 
kvinnorna i bild hade lite kläder på sig eller endast underkläder tillsammans med ett 
stort leende, huvudet på sned och en posering som ger fokus på kvinnornas kropp och 
utseende. Dessa bilder av sexuell natur förekom i samband med reklam för skönhets 
och hudvårdsprodukter, vilket tolkades som att porträtteringen då var mer befogad. 
Maktvariabeln varierar bland bildmaterialet, men många bilder speglar kvinnor på ett 
undergivet sätt där kvinnorna i bild tittar uppåt eller in i kameran, möter mottagarens 
blick, är fotade uppifrån eller ligger eller sitter i en soffa. Ett mycket tydligt mönster är att 
kvinnorna ofta lägger huvudet på sned på bilderna. Ett fåtal bilder visade kvinnor i mer 
mansassocierade poser och kroppsspråk där de tolkades som mäktiga och inflytelserika, till 
exempel med händerna på bordet med knutna händer eller fotade framifrån med armen i 
sidan.

Ett mönster som återfinns i bilderna var att kvinnorna ofta porträtterades i 
halvkroppsbilder eller porträttbilder där endast ansiktet syntes. Därmed är det inte tydligt 
vad kvinnorna gör. Detta är även otydligt i flertalet bilder där kvinnorna är frilagda från 
bakgrunden eller där bakgrunden är suddig. I resterande bilder där aktiviteten går att 
identifiera sysslar kvinnorna ändå med passiva aktiviteter, till exempel sitter i en soffa 
och verkar läsa en bok. Dock förekommer även bilder där kvinnorna utför tuffa fysiska 
aktiviteter som bergsklättring, om än få. Frågan om något speciellt element i bilden 
påverkar personens trovärdighet besvarades ofta med att kroppspråket var bärande för 
personens trovärdighet, ofta på ett negativt sätt som framhåller kvinnorna i bilden som 
undergivna.

Resultaten tyder på att även om magasinet Hälsa till stor del undviker att framställa 
kvinnor på ett tydligt objektifierat eller stereotypiskt sätt så förekommer det trots allt. 
När det sker bekräftar magasinet även den gamla könsstereotypiska rollen av kvinnor där 
de ses som passiva och underordnade (Kilbourne 1999 s.278279), där fokus ligger på 
deras utseende istället för på deras förmågor (Foreit et al. 1980 s.479). Trots att magasinet 
påstår att de inte använder sig av ”sexistiskt material” finns det bilder med antydningar till 
sexuella anspelningar, dock tolkades dessa inte som kränkande. Detta kan vara ett resultat 
av att det i nuläget inte finns någon reglering kring sex i reklam i svensk lag, att det är 
helt lagligt att anspela på detta och som Mårtenson (2009) vidare säger att reklam som 
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anspelar på sex fortfarande är ett effektfullt sätt att skapa uppmärksamhet (s.429431). 
Det finns också möjligheten att resultatet är en följd av att, likt Ward och Wasserman 
(2010) säger, etikdiskussionen i media är öppen för alla att ha åsikter om, men att besluten 
ändå tas på en högre nivå (s.277278). Att objektifieringen och de sexuella antydningarna 
förekommer tillsammans med produktkategorin skönhets eller hudvårdsprodukter 
stämmer även det överens med vad Mårtenson (2009) säger om att just dessa områden gör 
att det upplevs mer naturligt och befogat att kvinnor framställs på det sättet (s.429431).

Sättet bilderna porträtterar makt, eller snarare undergivenhet, visar även det att gamla 
stereotyper bekräftas där kvinnan har den passiva rollen (Kilbourne 1999 s.278279; 
Bailey, Kelly 2015 s. 334; Goffman 1976 s.46). Att exempelvis porträttera kvinnorna i en 
soffa är enligt Goffman (1976) ett sätt att tydligt signalera passivitet (s.41). Att kvinnorna 
i bild ofta framställs som passiva eller där det inte ens syns vad de gör för något i form 
av suddig bakgrund eller endast en porträttbild kan vara ett sätt att förminska kvinnorna 
då män sedan länge förknippats med makt och aktivitet medan kvinnan förknippats 
med passiva egenskaper som omhändertagande (Kilbourne 1999 s.278279; Whipple, 
Courtney 1980 s.53; Hoffman och Hurst 1990 s.207). Istället för att visa en bakgrund 
där kvinnan framställs som passiv tas då bakgrunden ur bild helt och det kan även det 
uppfattas som passivitet. Detta resultat motsäger Diekman och Eagly (2000) när de menar 
att det har skett en förändring i hur könsrollerna framställs där rollerna börjar suddas ut, 
som kan ses som positiv (s.1176).

5.2.3 Perception

Gemensamt för de flesta bilderna är att det element som skapar mest uppmärksamhet 
i bilden är en avvikande stark färg eller en speciell blick eller ansiktsuttryck. Den 
information som eventuellt utesluts i annonserna är endast det faktum att det är en 
annons och inte en redaktionell sida, vilket redan nämnts. Uppfattningen av personen 
i bild påverkas inte märkvärt av något i bildernas sammanhang. I dessa fall handlar det 
främst om ett undergivet kroppsspråk och att kvinnorna har lite kläder på sig, som tidigare 
nämnts, vilket påverkar uppfattningen om personen på ett negativt sätt, det vill säga som 
att denne har låg status. Att färger skapar stor uppmärksamhet i en bild (Dahlén, Lange 
2009 s.406)  och dessutom uppfattas mycket snabbt (JaisNielsen 2004 s.303) gör dem 
till en viktig del i hur bilden uppfattas (Dahlén, Lange 2009 s.406). Därför är färg ett 
effektivt verktyg för magasinet att använda i sammanhanget, vilket vi ser flera exempel på i 
materialet.

5.2.4 Färg

Variabelns färg, i bemärkelsen vilken färg som är mest framträdande, varierar mycket 
mellan bilderna. Färgerna används delvis stereotypiskt, då i koppling till kvinnliga 



35

egenskaper. I dessa fall används ofta färgerna rosa och lila, som ses som typiskt kvinnliga 
färger. Dock har färgen inte alltid en logisk koppling till produktkategorin i annonsen, 
men används ändå på ett stereotypiskt sätt i förhållande till kvinnorna på bilderna. 
Exempel då färgen har en logisk koppling, så att det känns mer relevant att använda 
färgen i sammanhanget, är till exempel en kvinnligt associerad färg tillsammans med 
ett läkemedel speciellt riktat till kvinnor. Ett genomgående mönster som kan urskiljas 
i bilderna är att ljusa färger används övervägande på ett sätt som kan tolkas som 
stereotypiskt kvinnligt. Resultatet stämmer överens med vad Bergström (2012) säger 
att det är vanligt att använda färger på ett stereotypiskt sätt, samt att det i de fallen ofta 
handlar om att färger som lila och rosa förknippas med kvinnor (s.258). Dessutom tyder 
resultatet på att ljusa färger fortfarande är vanligt att använda stereotypiskt med kvinnor 
(Bergström 2012 s.258; Karniol 2011 s.120). Dock användes även färger som blått en hel 
del i samband med kvinnor vilket säger emot Karniol (2011) och inte ses som stereotypisk 
användning (s.120). Anledningen till att vissa färger används stereotypiskt trots att det 
inte finns någon logisk koppling till produktkategorin kan vara att färgernas huvudsyfte 
är att förföra och locka läsaren, istället för att fungera som funktionell, och att detta görs 
omedvetet utifrån de betydelser färgerna har fått historiskt sett i just vår kultur (Bergström 
2012 s.256258).

5.2.5 Typografi

Även typografins färg och form varierar bland bilderna. En vanlig färg som används är 
vitt, förmodligen på grund av bilder som tar upp hela sidan. Typografin upplevs inte 
som stereotypisk, varken i färg eller form, och har ingen koppling till produktkategorin 
i annonsen, förutom i enstaka bilder då till exempel rosa kurvig text förekommer med 
kvinnor i bilden eller en kvinnligt associerad produkt. Den huvudsakliga typografin i 
materialet är enkel, rak och stilren, vilket tolkas som maskulin typografi (Kastl, Child 
1968 s.445). Resultatet kan tyda på att magasinet fokuserar på att använda typografin på 
ett funktionellt sätt för att enkelt kommunicera ett tydligt budskap istället för att förföra 
och experimentera med typografin. Detta resultat motsäger trenden enligt JaisNielsen 
(2004) att magasin alltmer använder sig av expressiv typografi som har huvudsyfte att 
beröra istället för att informera (s.299).

5.2.6 Bilder

Resultatet visar att bilderna i huvudsak varken används för att påverka mottagaren till ett 
ställningstagande, för att framkalla en stark emotionell reaktion, används som metafor 
eller för att illustrera ett abstrakt begrepp. Ett avvikande exempel på en bild som finns för 
att påverka mottagaren att ta ställning är en annons vars budskap uppmanar att hjälpa 
människor på flykt. Däremot syns ett mönster i användandet av kroppsspråk. I flertalet 
av bilderna används kroppsspråket på ett tydligt sätt för att markera status hos personen 
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i bild. I dessa fall framställs kvinnan som en person med låg status genom att ofta lägga 
huvudet på sned, luta kroppen eller rikta blicken uppåt, ofta tillsammans med ett leende. 
Några enstaka exempel återfinns där kvinnan framställs med högre status genom att 
exempelvis posera med armbågarna på bordet, en position som signalerar makt.

Ett annat mönster som visas i bilderna är att kvinnornas blick ofta riktas in i kameran och 
söker mottagaren. Dock varierar det något, ibland riktas blicken uppåt. Detta resultat om 
personernas blickar förekommer dessutom ofta i samband med resterande kroppsspråk 
som tolkas som undergivet. Kvinnornas ansiktsuttryck signalerar även det ett starkt 
mönster då de i näst intill varje bild visar starka känslouttryck genom att le och se glada 
ut. Bilder där kvinnorna är neutrala eller utstrålar ett negativt ansiktsuttryck är näst intill 
icke existerande i materialet. Variabeln kring den omgivande miljön i bilden varierar en 
del, dock syns ett ganska tydligt mönster vilket är att det ofta förekommer en suddig eller 
på annat sätt otydlig bakgrund. Detta tillsammans med att miljön helt klippts bort genom 
att personen i flertalet bilder är frilagd gör att det är svårt att säga om och hur miljön 
påverkar uppfattningen om den porträtterade personen. I övrigt avbildas ofta kvinnorna 
i ett hem som tolkas som deras eget och där de framställs på ett sätt som tolkas som 
vardagligt. Enstaka exempel finns där miljön påverkar uppfattningen om personen i bild 
på ett positivt sätt som signalerar styrka, aktivitet och självständighet.

Anledning till att bilderna inte har något bakomliggande budskap, att till exempel vara 
en metafor, kan ha att göra med att bildernas syfte har en annan inriktning, som att locka 
läsaren istället för att påverka på ett djupare plan, då syftet, enligt JaisNielsen (2004), 
spelar en viktig roll i hur en bild tolkas (s.278). Detta tillsammans med sammanhanget, 
att de förekommer i ett magasin, påverkar hur bilderna uppfattas (Bergström 2012 s.169). 
Resultatet kring att kroppsspråket spelar en stor del i hur personen, mer specifikt dennes 
status, uppfattas styrker det Bailey och Kelly (2015) säger om att kvinnors kroppsspråk 
ofta är undergivet (s.334). Det stämmer även överens med Goffmans (1976) idé om 
att undergivenheten ofta visualiseras genom att låta kroppen eller huvudet vara lutat, i 
motsats till uppsträckt som istället tyder på makt (s.40, 46). 

Att kvinnorna i bild ofta riktar blicken in i kameran kan tyda på en undergiven position 
då kvinnor enligt Schroeder och Zwick (2004) ofta riktar blicken mot män, men då 
det i dessa fall inte fanns några män i bilden kan det tolkas som att kvinnan söker 
uppmärksamhet gentemot mottagaren och kameran istället (s.32). Detta förstärks 
genom att den undergivna blicken kombineras med ett i övrigt undergivet kroppsspråk. 
Att kvinnorna ibland riktar blicken uppåt, dock inte är direkt fotade ovanifrån, kan 
ändå sammankopplas med att fågelperspektiv, att fota något ovanifrån, ofta signalerar 
undergivenhet och ger intrycket av att kvinnan är underlägsen (Bergström 2012 s.194
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195). Det starka mönstret att kvinnorna ofta ler stämmer överens med Goffmans (1976) 
teori kring att kvinnor ler och uttrycker sina känslor oftare i bilder, vilket ska reflektera 
kvinnor i verkligheten (s.69). Allt detta resultat kring kroppsspråk och blick kan 
tillsammans betyda att kvinnors posering fortfarande till största delen är undergiven och 
passiv samt styrker de gamla stereotypiska rollerna kring kvinnor, vilket är en bekräftelse 
av Bailey och Kellys (2015) tanke (s.334).

Som tidigare nämnts visar resultatet att kvinnorna framställs som passiva och där det ofta 
inte är synligt vad de gör. Frågan kring den omgivande miljön i bilden visar även den på 
att miljön ofta är otydlig eller att en bakgrund rent av saknas då personen är frilagd. Detta 
kan tyda på att kvinnors aktivitet kommer i skymundan, det vill säga definitivt inte är i 
fokus och knappast anses vara det viktigaste att lyfta fram. Detta stämmer som tidigare 
sagts överens med den bild, som flera forskare kommit fram till, som funnits av kvinnor 
sedan länge, att männen står för aktiviteten och ledarskapet medan kvinnans passiva 
roll ofta är omhändertagande (Kilbourne 1999 s.278279; Hoffman och Hurst 1990 
s.207). Den omhändertagande rollen återkommer i resultatet där kvinnorna porträtteras 
i hemmet, ofta i en soffa eller liknande, vilket kan göra att kvinnorna uppfattas som icke 
professionella då de historiskt sett arbetat i hemmet medan mannen varit parten som 
arbetat utanför hemmet (Hoffman, Hurst 1990 s.207; Whipple, Courtney 1980 s.53). 
Detta, som nämnts tidigare, stämmer överens med Goffman (1976) som menar att det är 
en tydlig teknik för att skildra passivitet hos personen i fråga (s.41). Resultatet kan tyda 
på att framställningen av kvinnor fortfarande påverkas av en kultur där de stereotypiska 
könsrollerna fortfarande sitter hårt etsade i vår värdegrund (CrouseDick 2002 s.19) och 
att framställningar av genus fortsätter vara något som vi människor definierar oss själva 
utifrån (Jhally 1990 s.135137).

5.2.7 Sammanfattning av semiotisk bildanalys

Sammanfattningsvis visar resultatet att de analyserade bilderna i magasinet Hälsa inte 
avviker från deras förhållningsregler, med undantag för några bilder som ligger på gränsen 
till att tolkas som redaktionellt material. Dessa undantag förekommer trots att bland 
andra magasinets chefredaktör Maria Torshall påpekar att reklamidentifiering är viktigt. 
Detta kan bero på att reglerna för vad som är tillåtet i reklam är otydliga (Ward 2014 
s.4546) eller att straffen är för låga (medievarlden.se 2012). I materialet förekommer även 
stereotypiska framställningar av kvinnor, om än bara ett fåtal bilder, men dessa tolkas inte 
som kränkande. Tydliga mönster är att kvinnorna ofta ler, riktar blicken in i kameran, 
det är fokus på utseende och kvinnornas kroppspråk signalerar passivitet. Dessa mönster 
återfinns ofta bland annonser som marknadsför skönhetsprodukter, vilket gör att den 
stereotypiska framställningen av kvinnor upplevs mer befogad i sammanhanget. Mönstren 
bekräftar gamla kvinnliga könsroller (Kilbourne 1999 s.278279; Foreit et al. 1980 s.479). 
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Ett fåtal bilder anspelar på sex och förekommer även de tillsammans med annonser för 
skönhetsprodukter. Dessa bekräftar att det fortfarande är effektivt att anspela på sex och 
kan vara ett resultat av den saknade lagregleringen kring detta (Mårtenson 2009 s.429
431). Flertalet bilder signalerar även undergivenhet hos kvinnor på ett tydligt sätt, vilket 
även det bekräftar gamla könsroller.

I bilderna är det oftast en färg eller kvinnans ansiktsuttryck som får mest uppmärksamhet. 
Dock används ljusa färger oftast i annonsens helhet. Färgerna används även delvis 
stereotypiskt i förhållande till kvinnor, utan att det finns någon logisk koppling till 
varför färgen används i produktsammanhanget. Detta kan bero på att färgerna används 
undermedvetet utifrån deras betydelser i kulturen (Bergström 2012 s.258). Typografin 
används däremot inte stereotypiskt utan är enkel och funktionell i sitt syfte. Miljön i 
förhållande till personen i bilden är ofta otydlig eller urklippt, vilket signalerar passivitet, 
eller så porträtteras kvinnorna i en hemmiljö vilket även det bekräftar gamla könsroller 
(Kilbourne 1999 s.278279; Hoffman och Hurst 1990 s.207; Whipple, Courtney 1980 
s.53).



39

6. Slutsatser och slutdiskussion
I detta avslutande avsnitt presenteras slutsatserna utifrån studiens resultat och analys, som svar 
på studiens syfte och frågeställningar, samt en diskussion kring slutsatserna, eventuella problem 
med studien och förslag till fortsatta studier inom ämnet.

6.1 Slutsatser
Resultatet av den semiotiska bildanalysen speglar att magasinet Hälsa överlag håller sig 
till sina etiska förhållningsregler. De använder sig inte av sexistiskt, rasistiskt, etniskt 
stötande material eller material som kränker personer med funktionshinder eller på grund 
av deras sexuella läggning. Dock använder de sig av annonser som liknar det redaktionella 
materialet, men det ska påpekas att det informeras om att det ändå är en annons. Det 
finns även exempel på bilder som svagt anspelar på sex, dock inte på ett sätt som tolkas 
som kränkande. Ett av de grafiska elementen, färg, används till viss del stereotypiskt, men 
detta säger inte magasinet Hälsa något om att de försöker undvika i intervjuerna. 

Resultatet kring etik och genus i intervjuerna kan tyda på att magasin har tydliga, eget 
framtagna förhållningsregler för vilka annonser som är godkända att publicera, men att det 
samtidigt är svårt att veta var gränsen dras och att det finns kryphål i de etiska strategierna. 
Ett exempel på detta är magasinet Hälsas syn på att läsaren själv ska kunna ta ett beslut 
om vad som är etiskt korrekt i reklambilderna och detta kan tyda på att magasinet därmed 
avsäger sig en del av sitt ansvar. När stereotypiska bilder av kvinnor främst förekommer 
i reklam för skönhetsprodukter kan vi dra slutsatsen att det är möjligt att frångå reglerna 
när det gäller reklam som marknadsför produkter vars syfte är att framställa skönhet och 
ungdomlighet. Det är möjligt att detta förhållningssätt till etiska riktlinjer förekommer 
i fler magasinskategorier, exempelvis inom skönhet och mode. Utifrån studiens resultat 
kan slutsatsen även dras att de otydliga branschreglerna kring vad som är etiskt tillåtet 
att visa i reklam och den icke befintliga lagregleringen kring att objektifiera kvinnor och 
män i reklam, gör att magasin själva till stor del kan bestämma vilka reklambilder som 
används. På detta sätt kan de komma undan med att framställa kvinnor eller män på 
ett objektifierat eller stereotypiskt sätt, då marknadsföringslagen inte förbjuder sådana 
framställningar, speciellt i skönhetsreklam. En lagreglering som tydligt förbjuder reklam 
som ses som sexistisk och objektifierad, vilket Tomas Gunnarsson tydligt påpekar har 
diskuterats den senaste tiden, är kanske nödvändig med tanke på resultatet i denna studie. 
Då ämnet utbildning återkommer i både teori och resultat tyder det på att det kan vara en 
viktig aspekt av hur medieetiken ska förbättras. 

Av den semiotiska bildanalysen kan vi dra slutsatsen att genusfrågan som samhällsfråga 
fortfarande är intressant och aktuell att diskutera då detta används och tydligt avspeglas i 
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bildmaterialet som har undersökts. Att vi människor till stor del påverkas undermedvetet 
av det material som möter oss i reklam, som Tomas Gunnarsson påstår, gör detta extra 
tydligt. Resultatet från intervjuerna visar också på att det kan finnas en ökad medvetenhet 
för etik som till viss del kan härledas till samhällets engagemang för etik och genus genom 
sociala medier. Bildanalysen visar även att gamla könsroller, i alla fall anspelningar på dem, 
fortfarande används till stor del i reklambilder idag. Då inget rent kränkande eller stötande 
material kunde redovisas i resultatet kan ändå en ökad medvetenhet kring etik i reklam 
och en återhållsamhet kring stötande material ha växt fram inom branschen, vilket två av 
intervjupersonerna påpekar.

Viktigt att påpeka är att resultatet från denna studie dessvärre inte går, och inte heller 
har ambitionen, att generalisera till en större population genom att det är en fallstudie 
och grundar sig i två kvalitativa metoder. Därmed kan dessa slutsatser inte anses vara 
allmängiltiga, men resultatet kan ändå generaliseras på en teoretisk nivå. Detta innebär 
att vi kan säga att vi ser vissa mönster och strukturer i materialet som på ytan inte 
kan upptäckas och relaterar resultatet till teori istället för andra fall. För att teoretiskt 
generalisera våra resultat kan vi se det som ett fall av ofullständig reglering inom 
reklambranschen vilket medför kryphål där de professionella aktörerna kan bortse från de 
riktlinjer som förespråkas i branschen.

6.2 Slutdiskussion och vidare forskning
Det vi kan utläsa från slutsatserna är att en lag som förbjuder objektifiering och sexism 
skulle underlätta för mediebranschen på så sätt att det blir tydligare vad för material 
som är tillåtet eller inte tillåtet att publicera. En sådan lag bidrar med att aktörer som 
överträder lagen även bestraffas på ett mer konkret sätt än vad som sker idag. Det finns 
även exempel på när genus i reklam används på ett positivt, stärkande sätt, vilket vi anser 
är en riktning som reklambranschen borde ta fasta på. Det kan vara ett annat sätt att sticka 
ut, men på ett positivt sätt. En annan aspekt av slutsatserna är den om utbildning inom 
medieetik. Där anser vi att ARUutbildningen kan bidra med mycket eftersom det starkt 
betonas av flertalet personer i denna studie att utbildning kan föra utvecklingen framåt. 
Vi håller med Cecilia Torelm Tornberg om att ARUutbildningen bör vara obligatorisk 
för alla som läser medie och kommunikationsvetenskap och vi ser dessutom att det skulle 
vara positivt om frågan om etik i medier även diskuteras tidigt i skolor. 

En kvantitativ studie hade antagligen varit mer tidseffektiv, men då hade inte resultatet 
bestått av den djupa förståelsen och de tolkningar som vi behövde för att svara på vårt 
syfte och våra frågeställningar. Tidsbristen medförde att en av intervjuerna blev bristfällig 
eftersom två av frågorna inte besvarades. Detta kan bero på att intervjun fick genomföras 
via mail, då intervjupersonen inte hade möjlighet att delta på telefon. Resultatet skulle 



41

kunna sett annorlunda ut, med mer välformulerade svar, om intervjun hade kunnat 
genomföras på telefon. Den semiotiska metoden har nackdelen att den är subjektiv då 
den baseras på tolkningar. Detta är något att ha i åtanke vid vidare studier i ämnet. Ett 
annat problem som uppkom var att magasinet innehöll väldigt få bilder på män och dessa 
slumpades inte fram till urvalet. Det är möjligt att vårt resultat hade sett annorlunda ut 
om magasinet hade haft fler bilder på män och dessa hade blivit valda. Möjligen hade vi 
sett att bilderna på män hade blivit objektifierade men vi tror inte att resultatet gällande 
kvinnorna hade skilt sig nämnvärt. Vi tror dock att objektifieringen hade blivit tydligare 
om männen också innefattats i undersökningen, på så sätt att det är vanligt att män 
objektifieras på ett sätt som framställer dem som starka och aktiva, medan kvinnor snarare 
ses som vackra. 

I en fortsatt studie skulle metoden kunna breddas med att använda fokusgrupper, där 
deltagarna får titta på reklamannonserna som analyseras. En sådan studie skulle bidra med 
minskad subjektivitet jämfört med en bildanalys och ge möjlighet att jämföra resultaten 
mellan olika gruppers uppfattningar. Vid användandet av fokusgrupper skulle man kunna 
jämföra en mottagargrupp, det vill säga konsumenter, med en sändargrupp, som skulle 
kunna vara chefredaktörer. Ett annat sätt att undersöka en större grupps uppfattningar av 
ämnet är att genomföra en enkätundersökning, vilket genererar många svar och möjlighet 
att generalisera till en större population. Vid en kvantitativ studie finns även möjligheten 
att undersöka flera nummer av magasinet Hälsa. Även andra magasin, inom andra 
kategorier, skulle kunna undersökas i samma avseende.
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Bilaga 1: Intervjumanual, Cecilia Torelm Tornberg

1. Vilka är det som går den här kursen?

2. Och den här utbildningen blev ju obligatorisk för alla som är medlemmar i Sveriges 
Kommunikationsbyråer 2004. Vad tror du är anledningen till att den blev obligatorisk?

3. Tycker du att du kan se någon trend inom etik i reklambranschen nu?
Tycker du att det finns en ökad medvetenhet när det gäller etik i reklambranschen?

4. Vad tror du att ARUbeteckningen bidrar med till branschen?

5. Är det något mer du skulle vilja tillägga om ARU?
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Bilaga 2: Intervjumanual, Maria Torshall

1. Vad har du för titel på magasinet? 

2. Har du eller någon annan på din redaktion gått utbildningen till ansvarig 
reklamutgivare? 

3. Vad tror du att ARUbeteckningen bidrar med till branschen? 

4. Hur ser ditt magasin på etik inom reklam? 

5. Har ni någon speciell etisk strategi för bildval? 
Kan du förklara hur ni tänker när ni väljer bilder till reklam? 
Vilka slags bilder väljer ni att använda? 
Finns det några slags bilder ni inte använder er av, pga etiska skäl? 

6. Kan du se någon trend inom etik i reklambranschen? 
Kan du se om den allmänna synen på etik förändrats i reklambranschen? 
Tar reklambranschen ett större ansvar för ett etiskt arbetssätt? 
Finns en ökad medvetenhet? 

7. Finns det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring ämnet etik i reklam? 

8. Om vi skulle behöva komplettera med någon fråga, kan vi kontakta dig då? 
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Bilaga 3: Intervjumanual, Tina Golub

1. Vad har du för titel på magasinet?

2. Har du eller någon annan på din redaktion gått utbildningen till ansvarig 
reklamutgivare?

3. Vad tror du att ARUbeteckningen bidrar med till branschen?

4. Hur ser ditt magasin på etik inom reklam?

5. Har ni någon speciell etisk strategi för bildval?
Kan du förklara hur ni tänker när ni väljer bilder till reklam?
Vilka slags bilder väljer ni att använda?
Finns det några slags bilder ni inte använder er av, pga etiska skäl?

6. Kan du se någon trend inom etik i reklambranschen?
Kan du se om den allmänna synen på etik förändrats i reklambranschen?
Tar reklambranschen ett större ansvar för ett etiskt arbetssätt?
Finns en ökad medvetenhet?

7. Finns det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring ämnet etik i reklam?

8. Om vi skulle behöva komplettera med någon fråga, kan vi kontakta dig då? 
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Bilaga 4: Intervjumanual, Tomas Gunnarsson

1. Kan du beskriva din blogg och vad det är du gör, lite kort? 
Har du någon utbildning inom ämnet, exempelvis genusvetenskap?

2. Hur ser du på etik inom reklambranschen? 

3. Vet du något speciellt om magasinbranschen och hur man väljer reklambilder där?

4. Tycker du att man inom reklam håller sig till den etiska normen när det gäller bildval? 
Om nej: på vilket sätt bryter man mot normen?

5. Ser du någon trend eller ökad medvetenhet inom etik i reklambranschen?

6. Vad tycker du om den reglering som finns just nu för etik inom reklam?
Är den tillräcklig?

7. Är det något annat du vill ta upp inom ämnet?

8. Kan vi kontakta dig om vi behöver komplettera med någon fråga?
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Bilaga 5: Kodschema för semiotisk bildanalys

1. Etik
2. Genus
3. Perception
4. Färg
5. Typografi
6. Bilder

Instruktioner till kodschema: 
1. Etik
1.1. Avviker bilden från magasinets riktlinjer för etik?
1.2. På vilket sätt?

2. Genus
2.1. Är det en man eller kvinna på bilden? 
2.2. Framställs kvinnan eller mannen på ett stereotypiskt eller objektifierande sätt? 
2.3. Gör produktkategorin att objektifieringen/stereotypen upplevs mer befogad?
2.4. Är bilden av sexuell natur? 
2.5. Är den sexuella anspelningen befogad?
2.6. Utstrålar personen makt eller undergivenhet i bilden? 
2.7. Vad gör personen i bilden?
2.8. Påverkar något element i bilden personens/personernas trovärdighet på något sätt?

3. Perception
3.1. Vilket element/del i bilden har det främsta syftet att fånga uppmärksamhet? 
3.2. Utesluts viss information i bilden för att betraktaren själv ska fylla i denna?
3.3. Påverkas uppfattningen av personen av något i sammanhanget i bilden? 

4. Färg
4.1. Vilken färg är den mest framträdande i bilden? 
4.2. Förekommer färgen i samband med en man eller kvinna i bilden? 
4.3. Används färgen på ett stereotypiskt sätt? 
4.4. Har färgen en logisk koppling till produktkategorin i reklamen?
4.5. Används övervägande mörka eller ljusa färger? 

5. Typografi
5.1. Vilken är den mest framträdande färgen i typografin?
5.2. Används typografin på ett stereotypiskt sätt?
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5.3. Har typografin en logisk koppling till produktkategorin i reklamen?

6. Bilder
6.1. Används bilden för att påverka mottagarens åsikt/ställningstagande på något sätt?
6.2. Används bilden för att framföra en specifik, stark känsla? 
6.3. Används bilden som metafor för något annat?
6.4. Används bilden för att belysa ett abstrakt begrepp? 
6.5. Används kroppsspråk för att signalera en särskild status hos de porträtterade 
människorna i bilden?
6.6. Var riktar personen i bilden sin blick?
6.7. Vad har personen i bild för ansiktsuttryck? (Ler han/hon?)
6.8. Vilken miljö är personen fotad i och påverkar detta uppfattningen om personen? 
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Bilaga 6: Tolkningsregler till kodschema

1. Etik
Om bilden avviker från magasinets riktlinjer för etik innebär att bilden tydligt går emot 
hur magasinet uttalat sig om etik, exempelvis genom vilka slags bilder de säger sig använda 
och inte använda. 

2. Genus
Stereotypisk framställning eller objektifiering syftar på om det i bilden finns en omodern 
syn på könsroller där kvinnan är passiv och mannen är ledare. Eller att mannen eller 
kvinnan reduceras till att fokus endast ligger på personens kropp och utseende. Med 
sexuell natur menas att personen i bilden är lättklädd eller framställs på ett sätt som 
anspelar på sex, eller att bilden innehåller två personer med en sexuell kemi. Endast 
en förförisk blick räknas inte som att bilden har sexuell natur. Om en eventuell sexuell 
anspelning är befogad menas att produkten som marknadsförs i bilden har en koppling 
till intimitet, exempelvis parfym. Detsamma gäller frågan om objektifieringen/stereotypen 
upplevs mer befogad. Frågan om personen utstrålar makt eller undergivenhet innebär om 
personen uppfattas inneha makt eller vara maktlös. Frågan om vad personen gör på bilden 
handlar om hur personen kan uppfattas utifrån sin aktivitet i bilden. Med frågan om 
något element i bilden påverkar personens trovärdighet menas exempelvis att personens 
profession har en koppling till hur personen framställs i bilden. 

3. Perception
Med vilket element eller del som drar mest uppmärksamhet till sig menas till exempel 
grafiska element som färg, typografi eller ansiktsuttryck så som blick. Slutenhetens lag 
innebär att delar av information i bilden är utesluten för att betraktaren själv ska fylla i 
det som saknas, vilket leder till att uppmärksamheten för den marknadsförda produkten 
ökar och lättare blir ihågkommen. Frågan om sammanhanget påverkar uppfattningen av 
personen i bilden handlar om hur bildens helhet kan påverka uppfattningen på ett positivt 
eller negativt sätt.

4. Färg
Med framträdande menas vilken färg som i bilden får mest uppmärksamhet, som 
först fångar ögat och sticker ut bland resterande färger i bilden. Om färgen används 
på ett stereotypiskt sätt innebär att färgen är förknippad med ett visst kön eller en viss 
könsstereotypisk egenskap. Med logisk koppling menas att färgen kan associeras till ett 
särskilt karaktärsdrag hos produktkategorin som produkten tillhör. Det kan vara att färgen 
rosa används i en annons som marknadsför en skönhetsprodukt för kvinnor och att rosa 
är betraktat som en feminin färg, eller att färgen grön kan kopplas till en produkt som är 
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hälsorelaterad. 

5. Typografi
Den mest framträdande färgen i typografin är den som drar mest uppmärksamhet till sig. 
Med stereotypisk typografi menas typografi som är förknippad med ett visst kön eller en 
viss könsstereotypisk egenskap. Detta gäller både typografins utformning och färg. Med 
logisk koppling menas att typografins färg eller utformning kan associeras till ett särskilt 
karaktärsdrag hos produktkategorin som produkten tillhör. 

6. Bilder
Med frågan om bilden används för att påverka mottagarens åsikt menas att budskapet 
i bilden har som huvudsakliga syfte att få mottagaren att ta ställning i en fråga, om 
exempelvis miljö, fattigdom eller sociala frågor. Frågan om bilden framför en stark 
känsla innebär att bildens motiv och budskap främst syftar till att beröra mottagaren 
känslomässigt. Med frågan om bilden används som metafor för något annat menas 
om exempelvis bilden på en produkt bytts ut mot en bild ur en annan kontext och där 
mottagaren genom association ska förstå kopplingen till produkten. Ett abstrakt begrepp 
kan vara att visa modevärlden som begrepp/helhet och därmed visa en bild på en catwalk. 
Frågan om kroppsspråk innebär om personerna i bilden poserar på ett visst sätt så att 
deras hållning eller sätt att använda kroppen signalerar en viss status. I kroppsspråk räknar 
vi inte in blick eller ansiktsuttryck, då det är en egen fråga. Med ansiktsuttryck menas 
om personen i bilden till exempel ler, ser allvarlig eller förförisk ut. Frågan om vilken 
miljö bilden är fotad i handlar om miljön på något sätt påverkar hur personen i bilden 
uppfattas. 


