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Sammandrag 
 

 

 

Syftet med undersökningen är att granska modern reklam och dess spegling av genus i vårt 

samhälle. Språk är ett verktyg som påverkar alla individer och i reklam kan språket ofta 

användas manipulativt. Att analysera hur skönhetsreklam handskas med konsumentens 

föreställning av manlighet och kvinnlighet gör en iakttagelse av vad språket i en viss typ av 

reklamannonser innebär. Syftet utformades efter en målgrupp, millenials, och de 

normbrytande tankar kring kön och samhälle som figurerar bland dem som konsumenter. 

Med strukturell analys för brukstexter undersöktes de värdeord, attityder, ramar och 

språkhandlingar som förekommer i skönhetsreklam. Resultatavsnittet knyter teori och 

forskning till de värdeord och stereotyper annonserna använder sig av och belyser olika 

strategier reklamen brukar för att påverka konsumentens attityd till kön och konsumtion. 

Genom att studera ordvalen och innehållet i annonserna kunde frågeställningar besvaras,  

exempelvis de om värdeord som finns i annonserna och vilka stereotyper de framställer. I 

diskussionsavsnittet förs resonemang kring kundens positiva och negativa inställning till 

erbjudanden i skönhetsreklam och de ordval som gjorts i annonserna. Slutsatsen är att den 

manlighet och kvinnlighet som visas i den här kontexten är omodern och har i viss mån 

konstruerats för att vara normbrytande men bara för att öka attraktionsvärdet hos den 

produkt som marknadsförs.  
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1 Inledning 

I Nationalencyklopedin är ideal ett uttryck med flera betydelser, något är önskvärt, 

ouppnåeligt eller förebildligt. I skönhetsreklam är det vanligt att integrera ord med 

kommersialism, för att tillskriva varor egenskaper som låter idealiska för konsumenten. 

Balsam som reparerar toppar, krämer som lyfter hakan, eller mascara som förlänger 

fransarna, är ett par exempel på skönhetsprodukter som i reklam har fått egenskaper som 

vetenskapligt har undersökts och konstaterats att de inte har (Milsetead, 2009). 

Det är inte enbart produkter som integreras med ideal och värderingar i reklamerbjudanden, 

integrerade blir även konsumenternas självbild med reklam. Balsam som reparerar kluvna 

toppar uppmärksammar också konsumenten på att det är önskvärt att inte ha kluvna toppar, 

krämer som lyfter hakan påtalar försiktigt att det är förebildligt att ha en fast haka, och 

mascara som förlänger fransarna belyser att det är önskvärt att inte ha för korta ögonfransar. 

En reklamannons kan konstruera flera betydelser genom att utgå från ord, och annonsen vill 

att konsumenten ska tolka in vissa betydelser utifrån sin identitet. 

När vi läser texter sker ett samspel, texten ger oss en roll och enligt Hellspong (2001) brukar 

vi acceptera dem. I synnerhet funderar vi inte kring om samspelet går som avsändaren har 

planerat om vi upplever att texten är trovärdig och relevant, utan att uppfatta att språkvalet 

kan vara strategiskt eller manipulativt.  

I uppsatsen utmanas text i annonser utifrån idéer kring kön och konsumenters självidentitet, 

för att belysa vad vi erbjuds för roller och vilka identiteter som ”kvinna” respektive ”man” 

vi tilldelas i annonsen. Hur vill en reklamtext att vi ska vara? 

Frågeställningen är relevant då samhället håller på att förnyas och våra skönhetsideal har 

påverkats. Smala stuprörsjeans är exempelvis på både dam- och herravdelningar det självklara 

basplagget, eller Converse-skor som vem som helst kan ha, speglar att vi blivit mer androgyna 

konsumenter. Det är inte längre uteslutande kvinnligt att köpa smink eller att sköta om håret 

med produkter som inhandlats hos frisören. Alla accessoarer (och inte minst alla sorters 

kaffe) som finns är utmärkta exempel på att vi kan bestämma själva ner i minsta detalj vad vi 

som konsumenter vill ha. Är det språket som lockar oss till att konsumera lika modernt? 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att belysa de värdeord reklammaterialet använder för att 

förmedla sina skönhetsideal, samt att avslöja språket i skönhetsreklam och resonera kring 

hur ordvalen kan påverka konsumenter. Syftet är även att diskutera om det i denna reklam 

märks en förändring mot de nya, trendiga skönhetsideal som hör ihop med att könsrollerna 

håller på att omdefinieras. Undersökningen har annonsernas framställning av värdeord, 

stereotyper och språkhandlingar i fokus. Avsikten är att förstå det texten kommunicerar om 
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identitet, informerar sin målgrupp om, och vad manlighet respektive kvinnlighet innebär i 

utvalda annonser. Undersökningen har som ambition att bidra med kunskap om hur det 

normbrytande fenomenet att vara könsöverskridande i samhället hör ihop med budskap i 

modern reklam. 

Frågeställningarna är 

• Vilka värdeord används i reklam för skönhetsprodukter? 

• Vilka språkhandlingsverb, ramar och attityder förkommer i annonserna? 

• Vilka manliga och kvinnliga stereotyper konstruerar annonserna med sina ordval? 

1.2 Översikt över uppsatsens struktur 

I kapitlen tidigare forskning och bakgrund behandlas konsumentpåverkan, läsarens 

förhållande till text och värdeord. Undersökningen baseras på teori om språk och kön, samt 

reklam och genus. Metoden som har använts är Lennart Hellspongs strukturella analys för 

brukstexter (Hellspong, 2001) och en redogörelse för metoden följs av metodkritik och en 

beskrivning av genomförande. Resultatet av undersökningen redovisas i diagram och tabeller 

för att åskådliggöra ordvalen och hur de påverkar kommunikationen som helhet och i detalj, 

därpå följer diskussion och slutsatser.  

1.3 Begreppsordlista 

Några definitioner som är kontextbundna, och ord som har ämnesspecifik innebörd och är 

nödvändiga att förtydliga är följande. Brukstexter är texter som har ett praktiskt 

användningsområde. Reklam. Med reklam i den här uppsatsen avses marknadsföring för 

kommersiella ändamål som riktar sig till konsumenter med erbjudande om en tjänst eller vara 

samt de tidningsannonser som undersökts. Content marketing, eller innehållsreklam, är reklam 

utan det primära syftet att sälja varor. Dess mål är istället att marknadsföra ett varumärke genom att 

använda reklaminnehåll till att ge information målgruppen tycker är intressant. Den här typen av 

marknadsföring går i första hand via avsändarens egna kanaler (i detta fall King och Elle) för att etablera 

en kontakt som stärker relationen med målgruppen. Motivet bakom innehållsmarknadsföring är att 

reklam ska göra målgruppen medveten om märket och avser att öka dess lojalitet med tillverkaren. 

(Appelberg publishing Group, 2016) Millennials är en term som syftar på människor födda 

mellan tidigt 1980-tal och år 2000. Mervärde innebär att ett företag på något sätt erbjuder 

konsumenten någonting utöver det den förväntar sig.  
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2 Bakgrund 

2.1 Skönhetsideal, mode och genus 

Skönhetsideal har haft samma roll genom hela mänsklighetens historia, med hjälp av dem 

bibehåller det övre skiktet i samhället ordning och kontroll. Sedan antiken fram till modern 

tid har idealen i samhället vilat på hur maktstrukturerna ser ut. Under stormaktstiden i Sverige 

talade ett lagstiftat förbud ålagt med böter om hur medborgare skulle se ut, det förbjöd 

människor att klä sig över sin ställning i samhället.  Lagen krävde att personens kläder – det 

som kallades det yttre – skulle visa vilken ställning de hade i samhället - det vill säga den de 

ansågs vara på insidan (Nationalmuseum, 2013 s. 2, Populär Historia, 2005).  

Skönhetsideal förändras men de har alltid hört ihop med hur man röstar (om man har 

rösträtt), vilket sällskap man tillhör (klasstillhörighet), vilka vänner man har 

(grupptillhörighet), vad som främjar ens image (status), och om man är född till kvinna eller 

man (kön). 

Kroppen och utseendet har använts till att fastslå var en person hör hemma i den sociala 

hierarkin, och idealen har gjort en persons samhälleliga position, grupptillhörighet, identitet 

och maktanknytning enkel att avläsa. Att inte följa normerna har likställts med trots gentemot 

den rådande maktordningen. Det betraktades som farligt att avvika och har inte ansetts 

tilltalande eller vackert med utsmyckning som går emot normerna (Nationalmuseum, 2013) 

I det antika Europa räknades idealkroppen fram med hjälp av matematiken och mättes i vad 

man ansåg var perfekta mått, proportioner och fulländad symmetri. Skönhet beräknades i 

ungdom, perfektion utifrån måttbandets beskrivning av längd, bredd mellan axlar, storlek på 

vad, runt midjan och mycket därtill. Förebilden var den med en felfri kropp och felfri själ. 

Idén om att själen besitter den sanna skönheten har sitt ursprung i antikens sätt att kontrollera 

och behärska kroppen, de ansåg att den som hade kontroll över sin kropp även hade den 

styrkan i sin själ (Nationalmuseum, 2013).  

Renässansen övertog sina värderingar från antiken, det innebär flera av dess skönhetsideal, 

men även dess syn på kön. Det manliga och manskroppen ansågs liksom under antiken, vara 

synonym med människan, medan kvinnan och hennes kropp ansågs vara ointressant och 

betraktades som ofullbordad. 

Barocken blev den tid som gjorde revolt mot det gamla korrekta idealet. Det strikta ersattes 

med former, uppseendeväckande utsmyckning och pråliga dekorationer.  För att vara fysiskt 

attraktiv skulle både en kvinna och man vara överviktig med rejäl och fyllig kropp, ett ideal 

som var ouppnåeligt för de flesta i en tid då stora delar av folket levde mycket fattigt. Ideal 

som övervikt och blek hy var en statusmarkör, och trenderna dominerades av denna förebild 

som förstärkte detta ideal. Den som efterlevde skönhetsidealet var rik och hörde till 
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överklassen, ingen annan än de kunde med sina kraftiga kroppar visa att de hade det gott 

ställt nog att äta sig runda.  

På 1700-talet skulle både det yttre och det inre speglas i skönhetsidealet. Mäktig, rik och 

överklass, men ändå begåvad och kulturell, skulle utseendet visa. Med hjälp av modet 

strävade de rika och välbärgade efter uttrycksätt som förmedlade att en person inte bara var 

materiellt överlägsen utan även hade livsstilen och vanorna hos någon som var själsligt 

överlägsen. Både kvinnor och män klädde sig färggrant i siden och sammet, bar smycken och 

använde smink. Den som sminkade sig var priviligierad eftersom det målade ansiktet 

symboliserade elitism och skulle påminna omgivningen om att personen var utvald. Många 

attribut var androgyna, som peruker och pudrade ansikten med rouge på kinderna 

(Nationalmuseum, 2013). 

Under 1800-talet ökade återigen skillnaden mellan kvinnors och mäns utseende. Färger blev 

under denna tid så genusladdade att det som ägde rum brukar kallas ”det stora maskulina 

avståndet” inom dräkthistorien. Män slutade bära klara färger och blanka tyger och 

begränsades till mörka färger, som svart, brunt, och mörkblått. Detta berodde på att 

uppfattningen om könen förändrades, och idén om att deras olikheter var biologiskt 

betingade populariserades (Nationalmuseum, 2013). 

1900-talets industrialisering förde med sig massproduktion, vilket gav medelklassen och 

arbetarklassen möjlighet till konsumtion av etablerade statussymboler. Lyxartiklar som 

tidigare bara funnits till hands inom överklassen blev nu lättillgängliga för den stora massan. 

Kosmetika gick från att vara en lyxprodukt till en massprodukt, och när arbetarklassen 

började ta efter överklassen och ljussminka sina ansikten blev överklassens sätt att vara 

exklusiva istället ett ideal att ha en solbränna. 

Kännedom om när i tiden idéer om vad som ansågs vara attraktivt formulerades gör det 

möjligt att jämföra vad skönhet anses vara idag med den historiska tid då idealet uppstod. Är 

det ideal från idag eller från andra tider som är starkast i annonserna? Vilka moderna 

tankegångar finns i dagens skönhetsreklam? 

2.2 Konsumentpåverkan 

Under 1900-talet ökade massproduktionen succesivt och man producerade moderna varor. 

Marknaden började bli mättad då konsumenterna inte visade något intresse av att vilja byta 

det de redan ägde mot nya och mer moderna varor. 1950 hade hushållens konsumtion nått 

sitt tak och för att stimulera hushållens köplust togs olika metoder i bruk av marknaden, och 

härmed började konsumentpåverkan utövas med stor framgång.  

 Under den här tiden investerade företagen i forskning som skulle stimulera 

affärsverksamheten. Grunden till att arbeta med psykoanalytiska metoder lades, något som 
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gjorde det möjligt att utforma produkter och reklam anpassad till det människor efterfrågade. 

Marknaden arbetade också fram en metod för att utforma en kommunikation som gjorde 

människor missnöjda med de produkter de redan hade och därmed få dem att känna behov 

av att byta ut gamla produkter mot nya (Söderlund, 2014, s. 36). En metod som kallas 

psykologisk differentiering togs i bruk, skickligheten i att vara övertygande med att i stort sett 

identiska produkter erbjöd kunden stor variation förfinades (Söderlund, 2014, p. 36). 

Precis som skönhetsideal har konsumentpåverkan alltid handlat om kontroll. Peter Carrigan 

(1997) påtalar att konsumtion har utvecklats till att bli ett karaktärsdrag i vårt vardagliga liv 

och uppfyller inte längre ett nödvändigt eller uppiggande syfte såsom det har gjort i tidigare 

samhällen.  

Enligt Anders Björkvall (2003) upplever den senmoderna människan att ett ständigt tvång 

att välja inom konsumtionskulturen är ett av jagets största problem (Björkvall 2003 s.11). 

Björkvall (2003) menar att människan idag ser livsstil som något som till stor del realiseras 

genom konsumtionsvaror, och att konsumtionskulturen erbjuder kommersiella lösningar till 

frågan om hur de ska leva (Björkvall, 2003, s. 11).  

Begreppet mervärde har fått stor betydelse inom reklam då olika tillverkare som skapar 

likvärdiga varor använder det som konkurrensmedel om sina produkter (Gullstrand & 

Hammarlund, 2007). Mervärde ökar konsumentens benägenhet att välja en särskild produkt 

framför en annan.  Att ge en produkt mervärde innebär att varan tilldelas attraktiva 

symboliska egenskaper som företaget tar betalt för utöver produkten. Mervärden är inte 

obligatoriska eller reglerade av lagar utan används för att de tillför en tydlig markering som 

ökar produktens värde genom att upplysa konsumenten om exempelvis tillverkarens 

miljöhänsyn eller varans ursprungsland.  

Gullstrand och Hammarlund gör skillnad på mervärden som baseras på kollektiva nyttigheter 

och förmodade nyttigheter (Gullstrand & Hammarlund, 2007, s. 57-58). Kollektiva 

nyttigheter utgör mervärden som erbjuder något konsumenter inte är villiga att betala för 

eftersom det är essentiellt, exempelvis ren luft, som alla människor har nytta av oavsett om 

de betalar för det eller ej (Gullstrand & Hammarlund, 2007, s. 58). Förmodade mervärden 

påtalar egenskaper som kunderna är villiga att betala mer för i anslutning till en vara, de kan 

till exempel betala mer för en vara om de vet dess ursprung, som svenska jordgubbar eller 

holländska tulpaner exempelvis (Gullstrand & Hammarlund, 2007).         

 Mervärden påverkar på sikt kundens attityd till olika varor menar Gullstrand och 

Hammarlund (2007), ursprungsmärkta produkter har nu börjat konkurrera ut de som inte 

måste märkas på marknaden (Gullstrand & Hammarlund, 2007, s. 56).  

Färnstrand (2012) utforskar Gullstrand och Hammarlunds teorier i en kandidatuppsats, 

Färnstrand granskar hur värdeord används för att skapa mervärde (positiva förväntningar 

kring en vara) i matreklam. Resultatet i undersökningen visade att även marknadsföringen av 
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något så banalt som mat, till stor del utformas som livsstilsreklam.  Även kost är en potentiell 

identitetsmarkör i det materialet som undersökts menar Färnstrand (2012). Konsumenten 

tvingas med matreklam till att ta ställning till personliga saker som ”Är jag en miljömedveten 

person – kanske en som bryr sig om djuromsorg? Är jag en socialt lyckad person, som har 

speciella möten över en kopp kaffe? Är jag en stressad vardagsmänniska som ändå vill sätta 

guldkant på tillvaron med en ostgratinerad lax? Är jag en grillhjälte?” (Färnstrand, 2012, s. 

44).  Språkliga uttryck används både till att framställa varorna på ett fördelaktigt sätt, och till 

att måla upp annonsvärldar kring dem. Utifrån dessa världar ges löften och uttrycks extra 

förväntningar utöver det som erbjuds kunden som skall köpa varan (Färnstrand, 2012). 

Kartläggningen av konsumenter fortsätter att växa och är idag oerhört detaljerad och 

väletablerad inom handel. Konsumentgrupper är till exempel indelade i generationer för att 

det gör det lättare att hantera de som är köpstarkast på marknaden. Dessa grupper har fått 

namn som generation x, generation y, generation z och så vidare, och information om alla 

aspekter i deras liv används inom det som kallas generationsmarknadsföring. Den 

köpstarkaste gruppen på marknaden idag kallas för generation y, och föddes mellan 1980 och 

2000, de är även kända under ett annat namn som marknaden myntat, millenials. Millenials 

är kända för att vara inflytelserika konsumenter på en marknad som har förfinat 

konsumentpåverkan genom reklam, eftersom deras konsumtion inte påverkas i första hand 

av reklammakare, utan av andra millenials (Livsmedel.se, 2015). 

Denna målgrupp sägs bli nöjda av att få saker på sitt vis och kan också lättare relatera till ett 

varumärke om de själva känner sig delaktiga (Livsmedel.se, 2015). Det börjar bli vanligare att 

företag anpassar sin verksamhet efter dem, bland annat har McDonald´s tjänst ”My Burger” 

som lanserades 2014, låtit gästerna skapa sina egna hamburgare (Mcdonalds, 2015). Som 

konsumenter förväntar sig millenials skräddarsydda lösningar och vill att det ska vara en 

upplevelse att handla både mat och andra produkter.  

Undersökningar visar att millenials är normbrytande, mer än hälften av dem definierar till 

exempel hellre kön som ett spektrum som rymmer alla, än som två motsatta och fasta 

punkter (Rivas, 2017). Millenials anses vara moderna för att de i den nya IT-åldern är den 

första generationen som har vuxit upp med internet och mobiltelefoni, vilket innebär att de 

skiljer sig åt från tidigare generationer i sådan omfattning att en tydlig skiftning i sätt att leva, 

kommunicera och konsumera går att se. Materialet för denna undersökning utgörs av 

annonser som har millenials som målgrupp. 

2.3 Tidigare forskning 

Svensk reklam och dess modelläsare (Björkvall 2003) lyfter fram att reklam är en språkfråga, det 

vill säga att det går att problematisera reklam utifrån hur den hanterar språket när en produkt 

saluförs till konsumenter.  Språkets roll i reklam är att övertyga enligt Einar Korpus (2008) 

som hävdar att reklam i allra högsta grad är medvetet om hur det använder språk och går att 
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känna igen på att det har sin egen stil och ett eget språkbruk, han kallar det för Reklamiska. 

(Korpus 2008) Bägge, Björkvall oh Korpus, är eniga om att språk påverkar vår identitet på 

flera nivåer och exempelvis Björkvall som har studerat mottagaren av reklambudskap menar 

att mottagare har svårt att ta till sig budskapet från reklamtext. Det gör att man som 

mottagare på ett utförligt sätt inte kan avgöra viken identitet reklamen delar ut och göra ett 

ställningstagande. 

2.4 Språk och reklam 

Anders Björkvall (2003) har i Svensk reklam och dess modelläsare studerat mottagaren av olika 

typer av reklambudskap. Språkbruket i kommunikation mellan reklam och modelläsaren (den 

förutfattade mottagaren av det reklamen förmedlar) och hur en mer eller mindre komplett 

identitet erbjuds denne i reklamtexten undersöker han (Björkvall, 2015 s. 7–8). Förutom 

modelläsaren finns den empiriska läsaren (de verkliga läsare som tar till sig reklamtexten) och 

begreppet målgrupp (målgrupp är de empiriska läsare som texten selektivt är avsett för baserat 

på urval av ålder, kön, konsumentvanor och andra attribut) (Björkvall, 2003, s. 27). Björkvall 

(2003) lyfter fram tidigare forskare som Giddens (refererad i Björkvall 2003 s.8–15), 

Althussers (refererad i Björkvall 2003, s.14) och Fairclough (refererad i Björkvall 2003 s. 14), 

som har dryftat tankar om identitetskonstruktion och föreställningen att individens möjlighet 

att välja påverkar dennes sociala position. Den som inte har möjlighet att välja måste 

acceptera olika subjektspositioner, och friheten begränsas även för den individ som kan välja att 

avstå, men inte får möjlighet att göra det menar Björkvall (2003 s.15). 

Författaren hävdar att en maktobalans uppstår då mottagare av reklambudskap saknar 

adekvat kunskap om hur de kritiskt ska läsa och tolka det som visas i reklam. Han antyder 

att det finns ett behov av att skapa balans (i kommunikationen) mellan avsändare och 

mottagare, förslagsvis med resurser som ger konsumenter möjlighet att förstå och välja bland 

de identiteter som konstrueras i reklamspråk utifrån kunskap istället för social tillhörighet. 

Att vissa konsumenter men inte andra ställer sig kritiska till reklamkonstruerade identiteter 

innebär en maktfördelning och subjektspositionering som en del upplever inte går att värja 

sig mot enligt Björkvall (2003, s. 11). Sociala fördelar som inte är självklara för alla, som att 

ingå i sammanhang som kopplar reklam till kritiska diskurser, ger den som inte har eller inte 

lär sig att ha en kritisk inställning till reklam ingen möjlighet att undkomma att bli hjälplöst 

positionerad resonerar han. Vem som kan läsa av reklam och vad vi läser i det beror helt på 

vilka språkliga resurser vi har. Mellan reklammakare och konsument går maktdynamiken att 

se i deras på förhand givna roller som avsändare och mottagare. Skrivsituationen och 

lässituationen skapar olika förutsättningar för relationen till en text, läsaren kan i 

lässituationen välja om de ska läsa eller inte, men de kan inte välja eller påverka innehållet 

såsom avsändaren gör i skrivsituationen.  

Mycket kan gå förlorat om begreppsvärldar och betydelser som inte är entydiga kan innebära 

olika saker för olika personer i samspråk med texten (Björkvall, 2003). I samtal kan parterna 
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försäkra sig om att deras argument går fram genom att förtydliga sig eller be om en annan 

formulering, men i samspråk med en annons som ska ge självbärande information måste 

anpassningar göras. Möjlighet att redigera sitt språkbruk för att undvika missförstånd är 

begränsad eller går förlorad. Den logiska monosekventiella följden (att betydelser kopplas 

samman i en kedja så att resonemang följer varandra) är annorlunda än vid skrift eller tal. 

Björkvall nämner också ramar och format samt olika teman som ramar och format innehåller i 

reklamsammanhang (Björkvall, 2003, s. 37). Ramarna används för att skapa en trovärdighet 

kring produkterna, temat i ramarna följer samhällsutvecklingen. Dagens ramar är mer 

personligt utformade i jämförelse med reklam för hundra år sedan. Det som är trovärdighet 

skapas med känslan av intimitet och gränsen har tunnats ut mellan privatliv och det offentliga 

under ett sekel (Björkvall, 2003, s. 37). Livsstilar är ett återkommande tema som började synas 

i reklamannonser på 60-talet, då reklamen lyfte fram modeller som såg framgångsrika, 

lyckliga och vackra ut för att framhäva en produkt. 

Björkvalls (2003) slutsats är att modelläsares identitet är beroende av det kön 

mottagargruppen har, manliga konsumenter erbjuds en typ av reklam och kvinnliga 

konsumenter en annan. Det manliga porträtteras som dynamiskt, kompetent och 

framgångsrikt, medan det kvinnliga skildras till övervägande del med fokus på kroppen och 

som initiativlöst.  

Den manliga och kvinnliga mottagarens identitet är den huvudsakliga problemformuleringen 

i denna studie, därför är Svensk reklam och dess modelläsare relevant. Av vikt är också Björkvalls 

kunskap om hanteringen av språket när ideal konstrueras i reklamtexter och hans iakttagelse 

av hur kön återspeglas i ordval som skildrar manligt och kvinnligt.  

2.5 Positionering, läsarens förhållande till text 

Språkets främsta funktion traditionellt sett anses vara talet, men den relation vi bygger till 

text är lika viktig att förstå, inte minst läsarens förhållande till text menar lingvist och 

professor Tore Jansson (2009). En text skapar bestämda positioner, någon är dess avsändare 

och någon dess mottagare. Relationen de har till texten bestäms av faktorer som de olika 

förutsättningar den som är i en viss position till texten har. I skrivsituationen är avsändaren, 

priviligierad med möjligheten att formulera, påverka och bestämma hur innehållet i texten 

formas. I lässituationen där kontexten är en helt annan och där innehållet ska tydas men inte 

kan påverkas eller ändras verkar mottagaren (Jansson 2009). 

Avsändaren har makt över lässituationen när den väljer vilken information läsaren ska få och 

hur informationen ska presenteras både grafiskt, via exponering och med innehåll. Till 

exempel avgör avsändaren grafiskt hur innehållet ska formas och var olika uttryck ska vara 

placerade när de når läsaren. Ska det vara stora eller små bokstäver? Hur ska bild- och 
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textinnehåll uttrycka sig tillsammans? Var texten exponeras påverkar lässituationen då 

kontext alltid är viktigt för den som läser texten.  

Den som direkt eller indirekt tilltalas är mottagaren, att läsa som tilltalad beskrivs av Jansson 

i Röster och tecken (2009), som mycket likt att lyssna i samtal. Vad avsändaren menar i sin 

kommunikation måste läsaren tolka och ta hänsyn utifrån det som är känt om avsändaren 

och genom att då sätta sig in i dennes situation. En reklamtext måste innehålla information 

om vad den vill kommunicera (sälja) och vem som kommunicerar (säljaren), för att 

mottagaren (konsument) ska förstå vad avsikten med kommunikationen är.  Läsare känner 

sig ofta bundna till att följa samma normer som gäller för en lyssnare i konversation med en 

samtalspartner. Deltagandet förutsätter att läsaren svarar på frågor, tar ställning till 

uppmaningar, och interagerar med det engagemang som texten kräver (Jansson 2009 s.111). 

Både den som skriver och den som läser fokuserar sig på texten, men med skillnaden att i 

lässituationen försöker läsaren tolka vad avsändaren menar medan i skrivsituationen 

bestämmer avsändaren vad läsaren får veta (Jansson 2009). 

2.6 Värdeord 

Värdeord har undersökts i politiska texter, många gånger genom en analys av värdeordens 

retoriska kvalitéer. De har ett okonstlat sätt att vädja till känslor och väletablerade värderingar 

hos de som tilltalas menar Melin och Lange (2000, s. 105).  Forskarna undersöker 

tidningsartiklar och menar att värdeladdningen i dessa ord inte hör till deras egentliga 

betydelse. Det är politisk korrekthet som i stor utsträckning definierar vårt tycke och smak.  

Till exempel har orden demokrati, kapitalism, kommunism och diktatur en fastställd betydelse, 

men värdeladdningen kring vad som är mest positivt eller negativt till exempel, påverkas av 

det politiska och skiljer sig i dessa fall åt om det uttalas i Sverige, USA, Kina eller Nordkorea. 

Värdeord används i retorik till att betona positiva saker som sig själv och negativa saker om 

motståndaren (Melin & Lange, 2000, p. 123). 
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3 Teori 

3.1 Värdeladdade ord 

Ord finns i språket som inte är neutrala, utan innehåller positiv eller negativ laddning. De 

kallas för värderande ord och ofta uttrycker de attityd eller värdering till det de syftar på. Ett 

värdeladdat ord signalerar att man har en känslomässig eller intresserad attityd till det som 

sägs. Det är lätt hänt - att den som hör eller läser - en formulering som använder sådana ord 

reagerar känslomässigt (Regnéll, 1958, s. 46). 

Värderande ord kallas för känsloladdade ord eller emotiva ord, eftersom de har en emotionell 

betydelse. De har en värdeladdning som upplevs som positiv (kallas i undersökningen för 

positiva ord) eller en negativ (kallas i undersökningen för negativa ord), och den laddningen 

kan vara permanent eller tillfällig. En permanent laddning beror på vad ordets lexikaliska 

betydelse beskriver eller uttrycker, och en tillfällig laddning på ordets betydelse i ett visst 

sammanhang (Regnéll, 1958, s. 46). Hur ett ord uttalas och i vilket sammanhang det yttras 

kan ge vilket ord som helst en tillfällig värdeaccent (Regnéll, 1958, s. 45). I olika kretsar kan 

samma ord ha olika värdeladdning, till exempel feminist, ateist, eller auktoritet.  

Språkgemenskapens enighet om ord som har goda, dåliga, moraliska och estetiska betydelser 

är vad vi anser befäster uttryck med egenskaper som har gemensamma överenskommelser. 

Ord som utmärks av dessa kvaliteter, som hjälte, skurk, självisk, snygg, ka används för att 

beskriva och uttrycka en värdering (Ragnell 1958 s 46). 

Utöver de värderande orden finns det värdeord, de säger inte enbart något om det de 

beskriver, utan också något om den som beskriver och dennes relation till det sociala 

sammanhanget runtomkring. Hellspong och Ledin menar att värdeord i en text kan användas 

strategiskt för att påverka läsaren. De anser att värdeord är avslöjande, eftersom de är ord 

som läsaren jämför med sina egna värderingar. Orden har en stark förmåga att påverka 

läsarens attityd eftersom de kan få budskap att verka mer trovärdiga om de har en positiv 

innebörd, eller göra läsaren misstänksam om de har en negativ innebörd. Värdeord kan 

användas av den som vill påverka en målgrupp och säga sig tillhöra deras gemenskap 

(Hellspong och Ledin 2003). 

Värdeord bekräftar en samhörighet bland människor, till exempel i en familj, på en 

arbetsplats eller i en förening, med ord som uttrycker de värderingar och speglar de attityder 

som delas inom gemenskapen. Ordens sociala betydelse bekräftas inom gruppen och är en 

värdegrund inom sällskapet. Orden har en funktion bland deltagarna som påverkar hur de 

tänker och beter sig i gruppen. När ord förekommer i en text är de väldigt laddade med 

betydelse. Ord kommer härefter i undersökningen att delas upp i två typer, plusord som 

uttrycker gillande och uppskattning genom en positiv laddning (som perfekt, begåvad, vacker) 
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och minusord som uttrycker en negativ laddning genom ogillande och avståndstagande (som 

snål, elak, misslyckad). 

Plusord går att koppla samman med minusord där de uttrycker något om varandra. De kan 

ses som ytterpunkter på olika värdeaxlar som bra – dålig, vacker – ful, eller rolig – tråkig. Ofta 

uttrycker orden även en attityd eller värdering till det de syftar på. Synonymer till ordet vacker 

är till exempel proper, välskapt, elegant, behaglig (synonym.se), vilket tyder på att den som 

använder detta ord vill lyfta fram något som anses vara positivt, eller som det finns en positiv 

attityd till. På samma sätt finns det en negativ inställning till det som anses vara fult, i SAOL 

(Svenska Akademiens Ordlista) anges att ful även har innebörden opålitlig och elak.  

Varje pol har på så sätt en motpol som är talande för just det ordvalet Det avsändaren vill 

kommunicera målas upp som en drömbild med de ordval hen gör av motbilden, dess 

kontrast, målas upp med hjälp av ordvalens motsats eller motpol. Specifikt genom ordval går 

det på den här nivån att visa närhet eller distans till mottagaren och dennes gemenskap 

beroende på hur texten uttrycker sig. Man kan med plusorden visa att man är positiv till 

gemenskapens värderingar och egenskaper men samtidigt med hjälp av ordets motpol ge 

uttryck för det gemenskapen tar avstånd från. Med minusorden visas vad man skulle önskat 

sig. Ordval anses vara avgörande uttryck, de väljs av skribenten som gör premediterade val 

och väljer att använda sig av vissa ord framför andra (Hellspong & Ledin, 1997). 

Värderande adjektiv är beskrivande ord som anger vilka egenskaper något har, till exempel 

färg, ålder, storlek. De används till att påverka hur mottagaren ser på något utifrån en 

beskrivning av egenskaper det anses ha. De beskriver något på ett positivt eller negativt sätt, 

eller vill lyfta fram en egenskap som i sig självt värderas positivt eller negativt (Hellspong & 

Ledin 1997, s.170).  

Värderande substantiv beskriver abstrakta eller konkreta objekt, de kallas även för nominaler 

eftersom de namnger många saker. Nominaler innehåller mycket information och 

representerar fysiska föremål, platser och personer. (Hellspong & Ledin, 1997, s. 72). Dessa 

värdeord vinklar ett substantiv på ett positivt eller negativt sätt  vill lyfta fram något specifikt 

som i sig självt värderas positivt eller negativt. 

Språkhandlingsverb visar och skapar närhet till mottagaren. De kan vara positiva och uttrycka 

beröm, komplimanger, gratulationer, tack, löften och erbjudanden, eller negativa, och 

uttrycka till exempel hot, förlöjliganden, och fördömanden. En positiv språkhandling ger 

ofta uppskattning och stärker någons självbild, de är vanliga i sammanhang där någon vill 

visa uppskattning för en annan person, det sammanhanget kan även vara när reklam vill visa 

uppskattning för sin målgrupp. En negativ språkhandling kan upplevas som begränsande, 

sårande eller kränkande. Ofta markerar och medför det distans till den andra. (Hellspong & 

Ledin, 1997). 
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3.2 Reklam och genus 

Under 1960- och 1970-talet studerade den amerikanska professorn i sociologi Erving 

Goffman, det vardagliga samspelet i människors liv. (Nationalencyklopedin, 2017). 1976 

publicerades Goffmans Gender Advertisments, om hur genus framställs i reklambilder 

(Goffman, 1976). Bilder som han studerade återger de förhållanden som råder i samhället 

och det vi på biologisk grund och med sociala värderingar banar väg för beskriver Goffman. 

Reklam och människor har ständig interaktion med varandra, annonsering har blivit en 

naturlig del av människors vardag ansåg Goffman. Studien beskriver hur tillvaron avspegls i 

reklam genom de biologiska och sociala koder (könsbundna och socialt kontextbundna) som 

gäller när vi samspelar med varandra avbildas (Goffman, 1976). Författaren iakttar både ramar 

och specifika könskodade företeelser i reklamspråket. Bilder omges av endera privata eller 

offentliga ramar menar han, i den privata ramen ryms en liten social krets, den är förbehållen de 

eller den som medverkar i bilden, i den offentliga ramen ryms bilder där modellen och den 

betraktande har en anonym relation till varandra. Reklambilder tillhör det senare. 

De könskodade företeelserna Goffman beskriver hör ihop med förståelsen av att sociala 

normer omger det manliga och kvinnliga i samhället. Kön avbildas i reklam via överföring 

påtalar Goffman, med det menar han hur kvinnliga modeller som får gestalta kvinnofigurer 

uppfattas på ett visst sätt som anses vara typiskt enbart för det kvinnliga könet och manliga 

modeller får gestalta mansfigurer som uppfattas på ett att annat som anses typiskt för enbart 

det manliga könet. (Goffman, 1976, s. 26). Goffman kallar detta för förenklade referenser 

och ger följande exempel. När en kvinnlig sköterska avbildas kan man med största 

sannolikhet anta att det inte en sköterska i verkligheten som är modell. Det kan antas då yrke 

kan gestaltas utan överföring. Däremot har modellens kön blivit sköterskans avbildade kön. 

Han anser att den typen av förenklingar ger upphov till cementering av normer och 

könsstereotyper (Goffman, 1976). Han har namngivit de återkommande stereotypa 

företeelserna och kallar dem relative size (storleksmässig underordning), feminine touch (feminin 

beröring), function ranking (hierarkisk uppgift), the family (familjerollen), the ritualistion of 

subordination (påtvingad underkastelse), och licensed withdraw (tillbakadragenhet), (Goffman, 

1976, s. 28-83).  

Storlek är ofta attribuerat en mans auktoritet och inflytande enligt Goffman och han finner 

att det kongruerar med hur män avbildas i hans undersökning. Kvinnorna avbildas generellt 

sett som kortare eller mindre i jämförelse med män (relative size).  

Smekningar eller lätt beröring av föremål eller en kroppsdel är utmärkande i bilder med 

kvinnor, fenomenet visar specifikt en form av lätt beröring som skiljer sig från mer vanligt 

förekommande aktiviteter som att exempelvis med handen greppa eller hålla i något. (feminine 

touch).  
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Könshierarkier etableras i reklam genom att spegla normer för könsroller i samhället, 

mannen avbildas som läkare - kvinnan som sjuksköterska, mannen leder – kvinnan blir ledd, 

mannen matar-kvinnan blir matad.  (funktion ranking)  

I familjebilder avbildades kvinnor och män med  avstånd till varandra, mannen står i många 

bilder avsides från resten av familjen och  föräldrarna avbildas som närmare det barn som är 

av samma kön. Det ska spegla mannens beskyddarroll skriver Goffman, likaså speglar 

avståndet som mannen avbildas med i relation till sina familjemedlemmar. Att han ansvarar 

för deras beskydd. Även små pojkar i familjebilder kan avbildas i denna roll (the family).  

Positionering där någon avbildas i  förhållande till den andre, visar att den underlägsna 

asssocierades i bilderna med det feminina. Kvinnor avbilads ofta hukande, sittandes, på knä 

eller liggande, ibland lättklädda och ibland helt avklädda vilket anspelar på sårbahet och 

objektifiering enligt författaren. När män avbildas anspelar bilderna på autonomi och makt 

(the ritualisation of subordination).  

Att avbildas som labil eller uttrycka starka känslor som ångest, rädsla, tankspriddhet, byghet, 

glädje, eller visa sin osäkerhet eller oro genom att fingra med ett föremål eller ett plagg är 

utryck som Goffmans iakttagelse fann återgivet bland  kvinnliga subjekt i reklam. Detta 

beskriver han som ett uttryck för att vara fysikt närvarande men psykiskt frånvarande. (licensed 

withdraw). 

Gender Advertisments var på många sätt en pionjärstudie om genus i reklam och senare 

forskning som iakttar de fenomen som Goffman beskriver menar att distinktion mellan 

könen existerar i reklam och uttrycks till exempel med kroppshållning och positioneringar, 

status, yrkesroller och karaktärsdrag (Björkman, 2017). 

3.3 Språk och kön 

Begreppet genus började användas på 1970-talet, för att studera olikheterna mellan könen som 

kulturella skillnader. Vetenskapen kom till insikt om att kön var en mer komplicerad fråga, 

än bara om biologiska varelser, och ville ha en ny förklaringsgrund till att kvinnor och män 

fick olika jobb, gavs olika samhällspositioner och ansågs vara olika mycket värda. 

Hellre än att tala om ett kvinnligt språk eller manligt språk, vill Edlund, Erson, och Milles i 

språk och kön (Edlund, et al., 2007) tala om ett kvinnligt och manligt språkbeteende. Grovt 

förenklade generaliseringar om att kvinnor talar si och män talar så anser författarna bara är 

antaganden, det handlar snarare om en språklig klyfta som beror på vad samhället förväntar 

sig av respektive kön. 

De menar att språkliga stereotyper, till exempel som att kvinnor pratar mer än män, att 

kvinnor oftare ber om ursäkt än män, eller att kvinnor inte har någon humor, lägger grunden 

till beteendestereotyper. Språket har olika innebörd för olika grupper, och det finns iakttagna 
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skillnader i hur kvinnor och män tilltalas som påverkar deras beteende (Edlund, Erson, & 

Milles, 2007, ss. 57-59). Samma skillnader har iakttagits när språket används till att utöva 

makt, där mobbarens vokabulär skiljer sig från den mobbades exempelvis. Språkbruket 

upplevs ofta som sårande hos den ena parten, och som relativt harmlöst och ofarligt hos den 

andra. 

Könsrollerna och samhällets förväntningar har skapat en uppfattning om fasta skillnader i 

vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt språkbruk. många vetenskapliga studier 

presenterar samtalsstilarna som varandras motsatser, där kvinnors språkbruk sägs domineras 

av ”närhet–samhörighet”, medan manligt språkbruk domineras av ”distans–kontroll”. En 

beskrivning som stöds av författarna till språk och kön. (Edlund, et al., 2007, ss. 62-63) 

Exempel på närhet–samhörighet, i kvinnors språk är att de talar medkännande, 

relationsbyggande, lyssnande, privat, samhörighetsskapande, stödjande, och förtroligt. 

Exempel på distans–kontroll i manligt språkbruk är att de använder språket problemlösande, 

rapporterande, föreläsande, offentligt, statusmarkerande, oberoende och vid motsättning, 

Denna föreställning ger uttryck för att män interagerar med andra genom att vara narrativa 

med fokus på att lösa problem. De är mer föreläsande, talar i monologform, och riktar in 

sina samtal på det som rör det offentliga, inställda på att etablera sin status och markera sitt 

oberoende (Edlund, et al., 2007, pp. 63-64). Kvinnor sägs ha en språkstil som är stödjande, 

intim, solidaritetskänslig, och rör sig om saker inom den privata sfären (Edlund, et al., 2007, 

s. 64).  

Människan är oavsett kön beroende av språket. Det skapar mening i det som sker inuti oss, 

runtomkring oss och långt bort i världen (Edlund, Erson, & Milles, 2007, s. 11). Inom 

vetenskapen tilldelades språk tidigare två funktioner, den beskrivande (deskriptiva), och den 

känslomässigt uttrycksfulla (emotiva). Den här typen av språkskillnader har gamla 

resonemang som sent övergavs sett en rimlig förklaring i att kvinnor är känslostyrda medan 

män är förståndiga (Cerderschiöld 1900:30 s.67). Mansspråket var norm, med kvalitéer som 

kraftfullhet, kreativitet och komplexa meningsstrukturer, medan kvinnor var en avvikelse 

från normen och hade brister i språket som pratsamhet, högre talhastighet och 

sentimentalitet. 

I mitten av 1900 talet skedde dock ”en språklig vändning, en linguistic turn (Edlund, Erson, & 

Milles, 2007, s. 12) då man började tro på att språk hade obegränsade funktioner. All mänsklig 

aktivitet kom att ses som del i språket, och språk betraktades som ett socialt fenomen. Det 

var rentav betydelselöst utanför värdet som skapas när språket inte används. (Edlund, et al., 

2007, s.12) Många genusforskare är idag överens om att språkhandlingar som 

rekommendationer, omdömen, ansvarstaganden, uppmuntrande, bekräftelser, och 

fördömmaden, formar individer enligt könsnormerna (Edlund, et al., 2007).  
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Ordklassen adjektiv studerades utifrån ett genusperspektiv av Laurey (refererad i Edlund, 

Ersson, Milles 2007 ss.192–193) 1978.  Hon undersökte hur svensk handordbok som gavs ut 

1970, hade skildrat ”kvinnan” (Edlund, et al., 2007). Genom att skilja åt de adjektiv som 

användes i ordboken, kunde hon uppfatta olikheter som berodde på om de användes för att 

beskriva kvinnor, eller användes till att beskriva män i sammanhanget. Hon konstaterade dels 

att kvinnor var underrepresenterade i ordboken, och dels att de beskrivs med adjektiv som 

framställer dem på ett konservativt sätt.  

I Språk och kön av Edlund, Erson och Milles (2007) diskuteras stereotyper ingående, och de 

menar att de flesta stereotypa föreställningar vi omger oss med handlar om just egenskaper 

vi anser att män och kvinnor har. De egenskaper som i materialet anses vara utmärkande för 

respektive kön är de som kallas värdeord. Dessa ord säger inte bara något om det de 

beskriver, utan också något om den som beskriver det och dennes relation till det sociala 

sammanhanget runtomkring. 
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4 Metod 

4.1 Strukturell analys 

Undersökningen utfördes med Hellspongs (2001) metod för strukturell analys av brukstexter, 

med fokus på textens interpersonella nivå, som är där samspelet mellan text och mottagare 

studerades. Syftet med den strukturella analysen är att undersöka texters mångsidiga bruk av 

värdeord. (Hellspong, 2001). Hellspongs metod baseras på kritisk textanalys och dess teorier 

om att språkets huvudsakliga uppgift är dess sociala funktion i människors relationer och i 

samhället (Hellspong & Ledin, 1997).  

Michael Hallidays tankar om språk är den språksyn som utgör modellen. Halliday menar att 

språket hjälper människan att reflektera över världen, att agera med omvärlden och att 

överföra handling och reflektion till text. Texten är en spegel av vår interaktion i det sociala 

samspelet menar Halliday (Hellspong & Ledin, 1997, s. 58). 

Analysmodellen är konstruerad för texter som har en praktisk funktion, dit räknas 

reklamtexter, som anses ha en användbar uppgift i att ge upplysning om en vara till kunder 

exempelvis. Den interpersonella strukturen är vilka språkhandlingar, attityder och ramar en 

text kommunicerar till oss. Metoden innebär att en text granskas för att få svar på hur texten 

fyller sin uppgift, vad den säger om skribenten och vilken relation skribenten bygger till 

mottagaren (Hellspong, 2001).  

Information om vad som kännetecknar texter på olika nivåer går att få fram genom att ställa 

frågor till den. Modellen förklaras mer utförligt av Hellspong och Ledin i Vägar genom texten  

(Hellspong & Ledin, 1997) därför kombinerades både metoden i Metoder för brukstext analys 

(Hellspong, 2001) och den utförligare beskrivningen av modellen i Vägar genom texten 

(Hellspong & Ledin, 1997) till ett underlag för denna undersökning. 

En viss betydelse som används när vi agerar kallas för att utföra en språkhandling. När vi 

använder språket till aktiviteter som att berätta, leka, befalla, och ljuga, utför vi 

språkhandlingar. Hur en språkhandling används i ett visst sammanhang beror på övriga 

språkliga mönster, hur någon berättar kan till exempel variera beroende på kontexten, om 

det är med en vän eller en främling det sker. Att språkhandlingar anpassar sig efter det som 

anses vara typiskt för en kontext på detta sätt, underlättar för stereotypa föreställningar som 

könsskillnader att komma till uttryck. Samma handling kan utifrån kontexten uppfattas som 

att kön spelar en avgörande roll. Att skämta kan till exempel anses vara olika saker och höra 

hemma i en särskild kontext om det kallas grabbhumor eller tjejhumor.  

Vad någon tycker eller känner i olika frågor kan påverka attityderna i en text. Attityder är av 

stor betydelse för relationen mellan avsändaren och mottagaren. Vilka attityder som hör ihop 
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med de ordval som gjorts i annonserna har i undersökningen observerats i värdeorden och 

de värderande orden.   

De sociala situationer i annonstext som konstrueras för ett samspel med läsaren framställs i 

textens ramar. Den sociala situationens yttre ram är kontext, men en kontext att ytterligare 

förhålla sig till är den inre verklighet som läsaren har, i den inre ramen visas textens 

”annonsvärld”. Med kontext menas att texten behöver anpassa sin utformning efter 

omgivningen. För att höra hemma i ett visst sammanhang, fungerar olika tilltal bättre, med 

ungdomar eller i reklamsammanhang som vänder sig till äldre exempelvis. Den inre ramen 

konstrueras för att visa det som får kunden att acceptera texten och där målas den ”värld” 

som behövs för att reklamen ska uppnå sitt syfte (Hellspong & Ledin, 1997, s. 172).  

Annonsvärldar beskriver textens inre miljö och skildrar det som gör kunden benägen att 

acceptera ett erbjudande, ett vanligt exempel är att visa en miljö med leende människor i 

bildannonser (Söderlund, 2014, s. 84). Texten i en reklam som innehåller bilder kan dock 

vara lika social och personlig med läsaren som bilden. De inre ramarna formas av de uttryck 

texten använder som medel till att skapa närhet och distans. Texter visar alltså på en 

interpersonell nivå (nivån där sampel sker mellan läsaren och texten) med vilka strukturer de 

bygger en relation till läsaren. De har en social funktion och analysen görs för att få 

information om hur en gemenskap formas med hjälp av brukstext. 

Dynamiken mellan en text och den som blir dess mottagare går att påverka med olika 

strategier. Den som konstruerar en text har möjlighet att välja hur de bjuder in läsaren till 

interaktion. Strategier som kan användas i en text till att närma sig mottagaren, är till exempel 

hur läsaren tilltalas, vilka språkhandlingar den bjuder in läsaren till, eller vilka attityder den 

förmedlar. I uppsatsen undersöks positivt och negativt laddade språkhandlingsverb. 

I undersökningen används brukstextanalysmodellen till att undersöka de värdeord som finns 

i annonserna. Både ord och motbilden innehåller information och uttryck för det annonsören 

tar avstånd från. Den som uttrycker att något är fint visar uppskattning för dess egenskaper, 

medan den som uttrycker att något är fult tar avstånd ifrån det. Med språket och specifikt 

genom ordval, kan avsändaren visa närhet och på samma gång ge läsaren sin motbild, vad 

hens text tar avstånd ifrån. 

Att avslöja värdeord är målet, eftersom de är ord som läsaren jämför mot sina egna 

värderingar. De har en förmåga att påverka läsarens attityd, och kan få olika budskap att 

verka mer trovärdiga om orden har en positiv innebörd, eller göra läsaren misstänksam om 

de har en negativ innebörd. Värdeord är något som kan användas till fördel för den som 

söker kontakt och vill påverka en målgrupp genom att säga sig tillhöra deras gemenskap. Det 

finns en stark symbolik i värdeord som gemenskapen ansluter sig till, det positiva eller 

negativa har många underförstådda betydelser.  
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Jag kommer att undersöka närmare värderande adjektiv, värderande substantiv och 

språkhandlingsverb. Även värdeord, hyperbol, och bombastiska ord. Laureys (refererad i 

Ersson, Edlund, Milles 2007 ss. 192–193) teori kommer att prövas på de adjektiv som 

kvinnor och män beskrivs med i den reklam som kommer att undrsökas då en frågeställning 

som ska besvaras är om textens värdeord är traditionella eller moderna.  

4.2 Metodkritik 

Det finns en hög risk för subjektivitet och subjektiv bedömning med både metoden och 

tillvägagångssättet. Det är lätt att dra slutsatser som inte är vetenskapligt förankrade, då 

betydelser av ord är subjektiva och kan ge associationer som är abstrakta. För att vara så 

intersubjektiv som möjligt har jag gått igenom texten metodiskt och använt lexikal betydelse 

istället för min subjektiva förståelse vid definiering av ord. Men den lexikala definitionen 

måste stämma överens med min subjektiva uppfattning om vad orden betyder, så inte heller 

den metoden är fri från att vara subjektivt hållen.  

En kvantitativ undersökning av ringa storlek som den här kan inte säga sig ha hittat eller 

använt sig av all information som skulle vara relevant för att fullständigt besvara uppsatsens 

frågeställning. Den rör tidningar från 2015–2016 men att bara nyttja 20 annonser kan mycket 

väl innebära att något har uteslutits eller missats i form av viktig information i 

urvalsprocessen, något kan ha fallit bort eller förbisetts. 

Jag ser trots allt ett värde i att göra undersökningen med denna metod eftersom 

subjektiviteten går att kompensera med tydlighet, det vill säga genom att motivera metod, 

material och slutsatser och hålla hög reliabilitet. 

Genomförandet innehöll vissa svårigheter, bland annat var det svårt att hitta tillräckligt 

många annonser som uppfyllde kriterierna i reklam för män i en tidning. Jag kunde inte ha 

förutsett detta men upptäckte att jag borde ha utökat och använt fler källor, exempelvis både 

King, Café och Moore. Trots att utbudet verkar relativt begränsat överlag kräver en 

undersökning av denna storlek med svenska språket som fokus fler källor. Jag fick göra en 

del svåra bedömningar i ett skede där det var för sent att ändra i materialet, en av annonserna 

jag valt att ha med marknadsför olika deodoranter och då fick jag avväga om deodorant är 

en hygienartikel eller en skönhetsprodukt. Jag bestämde mig till slut för att ta med den ändå 

vilket inte var optimalt men eftersom språket är huvudfokus i uppsatsen, och jag bedömer 

att annonsen saluför utifrån ett ideal om hur en man ska vara står jag vid mitt beslut. 

4.3 Etiska aspekter 

Tidningarna som materialet är hämtat från, King Magazine och Elle, har ingen koppling till 

den här undersökningen. Varken urval eller eventuella resultat ger uttryck för en åsikt om 

någon av tidningarna. Från annonserna har ord lyfts ur sin kontext, och studerats i ett annat 
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sammanhang än deras ursprungliga, vilket betyder att den som ligger bakom konstruktionen 

av en annons från början inte kan hållas ansvarig för det som i uppsatsen kallas resultat. Det 

är inte enskilda reklambyråer, produkter eller märken som granskas. Ingen av de olika 

märken, produkter eller annonser som studeras har valts för att belysa något som har med 

dem specifikt att göra. 

4.4 Material och urval 

King Magazine 

King Magazine är ett modemagasin för män som gillar stil och mode som ges ut månadsvis. 

Målgruppen är män (King Magazine, 2017).  Tidningen strävar efter en utformning som ger 

information och inspiration om herrmode på ett lättillgängligt sätt. Innehållet framställs på 

ett manligt sätt som varken är feminint eller grabbigt enligt beskrivningen på Kings hemsida 

(King Magazine, 2017). 

Elle 

Elle är en fransk modetidning som publiceras månadsvis i Sverige. I Elle behandlas främst 

kvinnligt mode. Tidningen har kartlagt sina läsare och kan blotta att det är (91 procent) 

kvinnor (och 9 procent) män som läser i Elle om trender, skönhet och mode som de senare 

konsumerar till sig i butiker (Oscast AB, 2017).  

I undersökningen granskas ordval i tjugo annonser sammanlagt, lika många annonser för 

målgruppen kvinnor som män. Skönhetsreklam i sammanhanget består av annonser som 

erbjuder varor eller tjänster att förbättra eller försköna sitt utseende med. Jag har varierat 

bland olika produktmärken i den mån det är möjligt, men tillgång har varit begränsat vilket 

styrt urvalet i materialet som finns för män, då jag fått kompromissa eftersom King inte 

publicerar lika många annonser i sin tidning som Elle. För språkanalysens skull har 

reklamannonser med väldigt lite textinnehåll valts bort, och även annonser helt på engelska 

har valts bort till förmån för annonser enbart på svenska eller både på svenska och engelska. 

I dem med text på både svenska och engelska har endast de svenska orden granskats. 

Annonserna är valda ur publikationer från åren 2016 och 2017. För att produkterna ska 

spegla vad som är aktuellt på marknaden och reklamen ska spegla det som ligger nära i tiden. 

Det som i uppsatsen kallas skönhetsreklam består mest av material om så kallade 

skönhetsprodukter, men det kändes relevant att också spegla den konsumtion kring skönhet 

reklamen vill sälja genom behandlingar och tabletter (kosttillskott), så dessa inkluderas också 

i begreppet skönhetsreklam. Kosttillskott räknas hit eftersom fördelarna påstås påverka 

skönheten mer än hälsan i annonsen. 

Eftersom Elle är ett av flera modemagasin för målgruppen kvinnor som gillar mode och 

trender blev jag tvungen att välja mellan flera likvärdiga. Jag gjorde bedömningen att Elle och 
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King passade varandra vad gäller åldersgruppen de riktar sig till, och motsvarade varandra i 

utformningen av syfte och innehåll. 

4.5 Genomförande 

För syftet med forskningen krävdes både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Den 

kvantitativa ansatsen bestod i insamlandet av ordval i annonserna och vikten av att de 

samlades och illustrerades på ett tillförlitligt sätt. Den kvalitativa ansatsen bestod i den 

analysmetod som användes för att analysera insamlade data. Frågeställningarna har besvarats 

utifrån att materialet som både studerats kvantitativt och genom analys som fokuserar på det 

inre i texter. Kvalitativ ansats, Gunnarson, (2002). 

4.5.1 Kvantitativ del, insamling av data 

Processen inleddes med en ordklassning, för att hitta ord med värderande innebörd i 

reklamtexten. I denna fas genomförde jag insamlingen av ord och delade upp dem enligt 

följande kriterier.  

Ord som ej räknas som värderande är beskrivande ord och logiska ord. Beskrivande ord 

klassas som neutrala och informativa och är därför motsatsen till värderande ord. Exempel 

på informativ beskrivning av en produkt är återfuktande, vårdande.  Logiska ord anses neutrala 

men de ingår egentligen i samma definition som beskrivande ord eftersom de är informativa, 

dock vinklar de informationen så det framställs som något speciellt. Exempel på en logisk 

beskrivning i en annons om hudvård kan vara hudvård, det hör till sammanhanget men 

framställs gärna som något utöver relevant information, det kan verka som att en avsändare 

har uppfunnit hudvård i annonsen för att de är så positiva till det, men hudvård anses vara 

logisk information i sitt sammanhang, även om det uttrycks förväntningar i ordet.  

Obestämbara ord jag fann var eufemismer, ”behandling” istället för ”kirurgi” till exempel. De 

räknas som förskönande och de är därför mer positiva, därav omskrivningen, men jag finner 

det oklart om de uttrycker attityd. 

Ord som räknas som värderande är positiva ord/positivt laddade ord och negativa 

ord/negativt laddade ord. Det är ord som i någon mån uttrycker att något är önskvärt, 

förebildligt eller ouppnåeligt respektive ord som uttrycker ogillande, avståndstagande eller 

ifrågasättande. Oavsett vad som åsyftas, varan eller kunden, räknas de som likvärdiga. Alla 

ord med positiv laddning anses omtala egenskaper som kunden generellt eller personligen 

tycker om. De som har en negativ laddning uttrycker en betydelse som kunden eller annonsen 

har en avvisande hållning till.  

Hyperbol räknas inte som värderande men belyses ändå. Hyperbol är en retorisk figur där en 

medveten och demonstrativ överdrift används. Hyperboler kan användas i antingen 

förstorande eller förminskande sammanhang och som fristående eller som jämförelse  



 

21 
 

Ord vars informativa värde är avsett att imponera placerar sig i en egen kategori, 

bombastiska. Bombastisk innebär att de är till för att imponera, de är stora, invecklade och 

tekniska och kan verka självbärande, men är ofta obegripliga. Ord behöver dock inte vara 

obegripliga för att höra hemma i denna kategori, välkända ord kan ha samma syfte i texten 

och användas till att imponera.  

Enstaka ord behöver hänga ihop med det eller de ord som står intill för att betydelsen ska 

framgå och har då fått göra det. Orden räknas enskilt i tabellerna, men betydelsen går fram 

när de läses ihop.  

4.5.2 Kvantitativ del, Sammanställning av tabeller 

I denna fas gjordes en sammanställning av diagram och tabeller. Intressanta variabler skapade 

kategorierna män, kvinnor, positivt, negativt, adjektiv och så vidare. Antalet insamlade ord 

ställdes upp i diagram för att illustrera resultatet i format som är överskådligt och kan 

jämföras. 

4.5.3 Kvantitativ del, klassificering av värdeord 

Värderande ord (enbart positivt eller negativt laddade ord) och värdeord (positivt och 

negativt laddade ord som också säger något om den som uttalar det och det denne beskriver) 

skiljdes i denna fas åt för att kunna besvara frågeställningen om värdeord i reklam. 

Ordklasserna adjektiv, substantiv, verb och adverb fastställdes med hjälp av SAOL och 

motsatsord av antonymordboken av Göran Walter (Walter, 2002). Orden sammanställdes i 

frekvenstabeller som visar män och kvinnor i varsin kolumn. Tabellerna listar även frekvens 

för ordens popularitet i annonser. 

4.5.4 Kvalitativ del, analys av språkhandlingar, ramar, attityder 

Här granskades materialet med en strukturell analys och frågor om de språkhandlingsverb 

och ramar som ordvalen konstruerar. Frågorna formulerades efter metoden av Hellspong i 

Metoder för brukstextanalys och modellen av Hellspong och Ledin I vägar genom texten. 

Analysfrågorna om språkhandlingar var: Vilka språkhandlingsverb förekommer i materialet? 

Präglas verben av allmänna eller karakteristiska språkhandlingar, som varningar, 

upplysningar, förklaringar?  

Frågeställningar om textens ramar var: Vilka ramar möter konsumenten i texten, det vill säga 

vilka sociala situationer som texten själv konstruerar för sitt samspel med läsaren går att 

finna? Vilka sociala strategier gör texten bruk av? Hur framgår de av texten och hur omtalas 

eller tilltalas konsumenter i texten? Kan iakttagelserna av den interpersonella strukturen 

sammanfattas i dimensionen närhet och distans? Varierar närheten och distansen mellan 

olika målgrupper? Hur kan detta relateras till textens verkliga sändare och mottagare? Vilka 

sociala figurer brukar texten, till exempel undermeningar och hyperboler? 
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Konservativa och stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt genomsyrar 

attityderna, värdeorden, de sociala ramarna och språkhandlingarna. De normer som 

värdeorden är en förstärkning av ger inte en samtida eller modern bild av kvinnlighet eller 

manlighet, de är stereotyper som används till att göra olika produkter mer attraktiva. Mycket 

tyder på att skönhetsidealen efter undersökningen inte är konstruerade efter vad 

konsumenter vill ha eller efterfrågar utan försöker att påverka konsumenter till att vara kvar 

i gamla föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
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5 Resultat 
I resultatdelen kommer plus- och minusord, ordklasser och värdeord att redovisas. 

Annonserna varierar formuleringar vilket kommer att illustreras på det sätt som är mest 

relevant för att bevara frågeställningarna. Ord och skillnaden de ger uttryck för kommer att 

illustreras och diskuteras. Figur 1, 2 och 3 visar de värdeladdade ordens fördelning i positiva 

och negativa ord, både i enskilda säljerbjudanden och i trender som är intressanta för 

undersökningen. Figur 4 är en frekvenstabell som visar hur de värderande orden är fördelade 

i annonserna. Figur 5 och 6 visar skillnaden mellan innehållsreklam och traditionell reklam 

som primärt vill sälja produkter. Figur 7 visar värderande ord riktade till målgruppen kvinnor 

och figur 8 visar värderande ord riktade till målgruppen män. En fullständig förteckning över 

de ordval som anses vara värderande utifrån kontext, det vill säga i den annons de 

förekommer i, listas i bilagor, figur 1. Att ordet bara förekommer en gång i tabellerna på sida 

30-33 betyder inte att det är mindre slagkraftigt än något annat eftersom betydelsen fortfarande 

är signifikant. Däremot betyder siffran att ordet används oftare för att beskriva eller väcka 

associationer inom en målgrupp. Orden är listade i grundformen som de motsvarar i SAOL 

(Svenska akademiens ordlista). Se ordvalslistan för formen som används i annonserna.  

 

5.1 Urval av ord som uttrycker närhet och distans 

Värderande ord fastställdes baserat på deras lexikala betydelse, men en del besitter en tillfällig 

emotiv laddning det vill säga att deras betydelse beror på situationen. Ambitionen har varit 

att fastställa den intersubjektiva (underförstådda men ofta outtalade) betydelsen i den mån 

det är möjligt, men det är med förbehåll fortfarande i stor utsträckning ett subjektivt urval.  

Figur 1 visar fördelningen av positiva ord, som uttrycker att annonsören vill ha närhet till 

konsumenten genom att visa gillande och uppskattning. Den visar även negativa ord som 

ger uttryck för distans och avståndstagande från konsumenten. Även hyperbol och 

bombastiska ord i samtliga annonser redovisas. I några fall har annonsören gjort ordval som 

hänger ihop med det, eller de ord som står intill för att betydelsen ska framgå. I de fallen 

valdes båda ord och i några fall ordkonstruktioner som representativa för uttryckt värderande 

hållning. 
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Figur 1 hur de värdeladdade orden är fördelade efter betydelse i samtliga annonser 

5.2 Hur värderande ord fördelas mellan kvinnor och 

män 

Figur 2 och figur 3 jämför hur laddade ord fördelats mellan kvinnliga och manliga målgrupper 

i undersökningen, samt den trend som uppvisades i samband med fördelningen. Trenden 

bägge illustrerar är hur de fyra olika kategorierna i diagrammen visar hur frekvent annonser 

använder positiva ordval som ger uttryck för närhet till konsumentens värderingar, och hur 

ofta annonser använder negativa ordval och tar avstånd från konsumenten. Trenden gäller 

även tendenser som handlar om hur ofta annonser använder ord vars laddning syftar till att 

imponera och hur ofta de använder värdeladdade ord totalt sett. Här nyttjade annonser 

riktade till målgruppen män flest värderande ordval totalt sett och flest uttryck som visar 

närhet till konsumentens värderingar. Uttryck som visar ogillande och tar avstånd från 

konsumenten användes i större utsträckning av annonser som riktar sig till kvinnor, 

detsamma gäller ord som syftar till att imponera. Se vilka ord tabellen baseras på annons för 

annons i bilaga 1. 
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Figur 2 trenden för bruk av positiva, negativa, och bombastiska uttryck i reklamen 

5.3 Avvikelser  

Content marketing, eller innehållsreklam, är reklam utan det primära syftet att sälja varor. 

Dess mål är istället att använda reklaminnehåll till att ge information målgruppen tycker är 

intressant. Sådan marknadsföring skickar information (i detta fall genom King och Elle) som 

ska etablera en kontakt som stärker relationen med målgruppen. Motivet bakom 

innehållsmarknadsföring är att reklam ska göra köpare medvetna om ett varumärke och öka 

sin lojalitet med tillverkaren (Appelberg publishing Group, 2016).  
 

Fyra av annonserna i undersökningen är innehållsreklam och jag kommer i några avseenden 

att förhålla mig till dem som avvikande i diskussionsavsnittet eftersom deras syfte är det 

motsatta, istället för at sälja varor till kunden vill de locka till sig kunder med information om 

sitt varumärke. Det gäller reklam från Gents.se (se figur 2 och 21) King (se figur18), och 

Isadora (se figur 19). 
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Figur 3 Avvikelser beroende på innehållsreklam i ordvalstrenden            Figur 4 tabell över ordantalet i annonser 

Trenden vid ordval kan både visas enligt figur 3 och 4, innehållsreklamen illustreras separat 

från den reklam som säljer varor eller tjänster till konsumenter. Resultatet visar att trenden 

ser annorlunda ut när det primära syftet är att sälja, denna skillnad illustreras med figur 4. 

Annonser utan innehållsreklam använder fler värdeladdade ord, både positiva och negativa, 

i sin kommunikation till kvinnor, än i sin kommunikation till män. Kvinnor är den målgrupp 

som möter flest positivt laddade ord (populära uttryck är unik, perfekt, skönhet, kraft), negativt 

laddade ord är (ålder, rynkor, trötthet, skör) och bombastiskt laddade ord som (neoglucosamin, 

hydrafiscal, everplump, IPL) i säljande reklam. Kvinnor möter även flest uttryck som visar en 

distanserad hållning, det vill säga negativt laddade ord. Män bemöts med fler positiva ord än 

kvinnor och med än färre negativa ord.  

Med kvinnliga konsumenter använder annonserna ordval som antyder fler försök till att 

skapa närhet till kvinnor än med män. (se bilaga 1 för specifika ord). Manliga konsumenter 

visas närhet och distans i ungefär samma omfattning. Att vara bombastisk, och använda 

komplicerade ordval, är en betydligt mer förekommande i skönhetsreklam för kvinnor. 

Staplar som visar annonser med innehållsreklam riktat till män och kvinnor följer samma 

trend som de traditionella annonserna. Den största avvikelsen visar kategorin med positiva 
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Totalt: 134 42 6 182
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ordval till män, där kvinnor fortfarande är de konsumenter annonsörer använder flest 

positiva ord med. 

I figur 5 visas hur innehållsreklamen ter sig i förhållande till den övriga, säljande reklamen. 

Isadora använder flest negativt laddade ord., vilket innebär att för att locka till sig lojala 

konsumenter är Isadora mer avståndstagande än alla de andra. Gents. Se och Kings annonser 

är mer positiva än övriga, vilket betyder att för att lockar till sig lojala manliga konsumenter 

är innehållsreklam trevligare och mer positiv än de övriga. De säljande annonser som avviker 

mest från trenden är Gents.se och King som frångår trenden i fråga om bruket av positiva 

ord till män med 22, 28 och 33 positiva ord. Trenden är att reklam som inte är innehålls 

reklam till män brukar mellan 3–13 positiva ord. Se figur 3. 

5.4 Ordklasser  

 
 Figur 5 ordklasser i samtliga annonser Figur 6 ordklasser i reklam utan innehållsreklam  

Med innehållsreklam i annonsen ser trenden och fördelningen av ordklasser olika ut. Figur 5 

visar innehållsreklam och figur 6 visar bara primärt säljande annonser. Denna figur (nr. 6) 

blir inte ett exakt diagram då det visar 16 av 20 annonser från undersökningen och pekar ut 

den populäraste trenden bland majoriteten av annonserna i undersökningen eftersom det 

primära syftet tydligen är att sälja. I figur 6 är adjektiv den största ordklassen i annonser till 

kvinnor, och den näst största ordklassen i annonser till män. Reklam till kvinnor innehåller 

dubbelt så många positiva adjektiv än till män i figur 6. Negativa adjektiv förekommer inte 

alls i reklam till män.  
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Adjektiv betecknar egenskaper, vilket betyder att egenskaper är den viktigaste informationen i annonser 

till kvinnliga konsumenter, och den näst mest viktiga informationen i annonser till manliga 

konsumenter. I figur 5 är det fler positiva adjektiv i reklam till män, det är också fler positiva substantiv 

i reklam till män. I figur 6 är substantiv den största ordklassen i kommunikation med män.  

Efter substantiv och adjektiv är verb ordklassen som används i kommunikation med män, substantiv 

kommer på tredjeplats Hos kvinnor ser det annorlunda ut, substantiv används mer än verb. Bland 

negativa, avståndstagande ord till kvinnor är verb populärast i annonserna.  

Förhållandet mellan staplarna är likartade, högsta stapeln består av adjektiv till den kvinnliga målgruppen 

och högsta stapeln består av substantiv för män. En avvikelse finns, bland de negativt laddade orden till 

män. Där uttrycker annonserna överhuvudtaget inte några egenskaper (adjektiva värderande ord), utan 

bara ting (substantiva värderande ord). Adverb är den minsta stapeln. Figur 5 och 6 visar att 

innehållreklam har en annan fördelning vid förekomsten av adjektiv och substantiv i annonser som 

vänder sig till män. Den manliga målgruppen går om den kvinnliga i undersökningen - men utan 

innehållsreklam är förhållandet motsatt.  
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Figur 7 värderandeord i reklam för kvinnor Figur 8 värderande ord i reklam för män 

Figur 7 och 8 illustrerar hur värderande ord (enbart laddade ord) fördelades mellan samtliga 

annonser. Det finns en individuell utformning i reklamen, alla har sitt unika sätt att ladda 

orden och närma sig sin målgrupp, sin egen unika blandning mellan uttrycken för ett engagera 

den tänkta konsumenten. Kommunikationen visar en spridning som demonstrerar mer 

variation i språkvalet till kvinnor. Män har fått ett betydligt mindre varierat utbud i 

annonserna både vad det gäller ordmängd och ordval.  

Hyperbol (överdrift) förkommer enbart i herreklam. Överdriften handlar om bruket av ordet 

”kritiskt” för att förstärka vikten av att se bra ut, meningen lyder: ”De gamla japanska 

krigarna ansåg att ett perfekt yttre var en kritisk faktor för att nå framgång” (Se figur 31).  

Några anmärkningsvärda resultat kring vikten av att göra rätt ordval syns i reklamen från 

Biotherm (se figur 3 och 4, 2a och 2b), det är en av de mest fåordiga annonserna men 

hamnade ändå bland de annonser som brukar flest värderande ord. Det tyder på att varje 

laddat ordval är minutiöst uttänkt och utvalt. 

Den mest positiva annonsen bland samtliga riktar sig till män. Den erbjuder säkra stiltips och 

produkter för skönhet. Trots att tipsen ska vara för dig ” med eller utan skägg” handlar 

annonsen likväl uteslutande om skägg (Se bilaga). Ett exempel på stiltipsen är en kosmetika 

för den som inte kan få skägget att växa kraftigt, den kan med den här produkten måla dit 

ett fylligt skägg.  Elegans är det mest omnämnda adjektivet, och dofter det mest omnämnda 

substantivet.  

Den mest negativa annonsen är också en annons för män, den handlar om acne vilket kan 

läsas i sammanhanget som att det en man tar mest avstånd ifrån i skönhetsreklam är dålig hy. 

Allteftersom jag bekantade mig med materialet lärde jag mig urskilja andra laddningar som 

att hy är mer positivt än hud, (hy är strålande och vackert medan hud behöver bearbetas) dig 

är mer laddat än du i positiv bemärkelse (du är att peka med hela handen, dig är att vara 

inkluderande). Trä har en laddning kopplad till positiva associationer i reklam för män, både 

dofter och material blir upphöjda. Trägalgar av cederträ blir till exempel upphöjda till 

erövrare i sin status, de flyttar in i en mans garderob och de småkryp han har boendes där 

tvingas flytta ut (se figur 9). 

5.5 Värderande adjektiv 

De adjektiv som listas i figur 9 visar de positivt laddade adjektiv och värdeord som hittades 

i annonser till manliga konsumenter. Figur 10 är adjektiv med positiv laddning som hittades 

i annonserna riktade till kvinnor. Samtliga ord utrycker egenskaper som enligt annonsen är 

bra att ha i målgruppen, eller bra att få, med hjälp av produkten. Värdeord har listats i höger 

kolumn, de anses ha både en värderande egenskap och knyta an starkt till stereotyper och 

föreställningar om könen som har nämnts i uppsatsens teoretiska del. Antonymerna, 
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motsatsorden, som visar motbilden har skrivits ut intill eftersom motbilden är talande för 

vad annonserna tar avstånd från. 

Orden i höger kolumn hör till värdeord, men det går att hitta fler. Utifrån kontexten, som är 

att kunden eftersträvar skönhet, finns förståelse för den som identifierar sig starkt med ännu 

fler eller helt andra ord i vänster kolumn. 

Ordval i annons:  Frekvens: 

Väldoftande ----------------------------------  ----------------------- 3 
Gammal ---------------------------------------  ----------------------- 2 
Exklusiv ---------------------------------------  ----------------------- 2 
Fräsch -----------------------------------------  ----------------------- 2 
Bäst --------------------------------------------  ----------------------- 2 
Slät  ---------------------------------------------  ----------------------- 2 
Skön -------------------------------------------  ----------------------- 2 
Elegant ----------------------------------------  ----------------------- 2 

 

Mjuk Fräsch Modern välbefinnande 1 

Normal Rufsig Idealisk storfavorit 1 

Maskulin Sund Effektiv hedonistisk 1 

Nära Krämig Anrik välvårdad 1 

Skonsam Eminent Utmärkt avslappnad 1 

Optimal effektiv Kladdfri exceptionell 1 

Nordisk speciell långsam Gränslös 1 

säker modern störst kyssvänlig 1 

Lugn Unik Vacker Solmogen  1 

Diskret  Kraftfull intensiv förförisk 1 

stram Perfekt Smidig karismatisk 1 

Perfekt Snygg Nordisk omsorgsfull 1 

Utmärkt Klassisk Naturlig välvårdad 1 

Effektiv Fläckfri Bra   inspirerar 1 

   Framgång 1 
 

Värdeord:                         Motbild: 
 

Elegant ----------------------------- smaklös 
Bäst ------------------------------------ sämst 
Fräsch ------------------------------  ofräsch 
Maskulin ----------------------------feminin 
Väldoftande ------------------  illaluktande 
Sund ----------------------------  ohälsosam 
Effektiv ----------------------------- oduglig 
Snygg  ------------------------------------  ful 
Gammal --------------------------------- ung 
Mjuk ------------------------------------ hård 
Modern --------------------------- omodern 
Perfekt ---------------------------------- usel 
Normal ----------------------------- onormal 
Gränslös ------------------------- begränsad 
Exceptionell --------------------- medioker 
Rufsig -------------------------- välkammad 
Idealisk ------------------------- ofullkomlig 
Bra  -------------------------------------- dålig 
Fläckfri ------------------------------ smutsig 
Framgång ------------------------- motgång 
Stram ------------------------------------ slak 

 

Figur 9 värderande adjektiv (plusord) män 

Väldoftande, gammal, exklusiv, fräsch, bäst, slät, modern, skön, och elegant är de adjektiv som flest 

gånger förekommer för att väcka positiva associationer hos män. Dessa egenskaper förmodas 

ha ett värde hos manliga konsumenter som påverkar deras inställning till att köpa 

skönhetsprodukter. Adjektivet gammal är inte synonymt med åldrad utan med historisk och 

legendarisk, som i ”de gamla samurajerna” och ”de gamla ritualerna”. Denna egenskap 

placerar manlig skönhet bland hans legendariska egenskaper, vilket beskriver en intressant 

attityd till vad manlig skönhet är. Denna annons lyfter fram den gamla, legendariska 

skönheten. Ett ordval som nyanserar den annars stereotypa bilden beskriver hur män får ha 

eller önska sig något som är mjukt. Idag är detta värdeladdat, och jag anser därför att det är 

ett modernt förankrat värdeord. 

Frekvenstabellen i figur 10 visar att fräsch, naturlig, nordisk, modern, populär, perfekt och unik är 

de adjektiv som förkommer flest gånger för att väcka positiva associationer hos kvinnor. 

Dessa egenskaper tros ha ett särskilt värde hos kvinnliga konsumenter som gör dem mer 

positivt inställda till de skönhetsprodukter som annonsörerna säljer till dem via reklam. 
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Ordval i annons:                     Frekvens:                         
  
Fräsch ---------------------------------------------------  3 
nordisk --------------------------------------------------  3 
Perfekt --------------------------------------------------- 2 
Modern -------------------------------------------------- 2 
Unik ------------------------------------------------------ 2 
Populär --------------------------------------------------- 2 
Bäst ------------------------------------------------------  2 

                                                     Frekvens: 

Oumbärlig Briljant Spänstig 1 

Fyllig Fantastisk Sund 1 

Snygg Strålande Vacker 1 

Fläckfri Kräsen Slät 1 

Smidig Underbar Lätt 1 

Jämn Ny Senaste 1 

Vetenskapliga Direkt Fast 1 

Antioxidantrik Lyxig Smidig 1 

Superladdad Välvårdad enkel 1 
 

Värdeord:  Motbild: 
 

Fräsch ------------------------------------------- ofräsch 
Naturlig ---------------------------------------- onaturlig 
Modern --------------------------------------- omodern 
Perfekt ----------------------------------------- vanskapt 
Unik --------------------------------------------- alldaglig 
Sund ------------------------------------------ ohälsosam 
Vacker------------------------------------------------- ful 
Strålande ----------------------------------- glåmig, trist 
Snygg -----------------------------------------  oattraktiv 
Kräsen --------------------------------------  förnöjsam 
Populär--------------------------- förhatlig/impopulär 
Bäst ------------------------------------------------- sämst 
Smidig -------------------------------------------klumpig 
Underbar ------------------------------------ avskyvärd 
Fantastisk ---------------------------------- förskräcklig 
Välvårdad ---------------------------------- ovårdad/ful 

Figur 10 Värderande adjektiv (plusord) kvinnor 

Annonserna har en negativ inställning till egenskaperna i figur 11.  

kvinnliga konsumenter 

Ordval i annons ------------------- bild: 
fina linjer ---------------------------- slät 
åldrande -------------------- ungdomlig 
urban ------------------------------ lantlig 
modern ------------------- gammeldags 
förtidigt -------------------------- försent 
konstant --------------------------- sällan 
flyktig --------------------------- konkret 
kortlivad ---------------------- långlivad 
skör ----------------------------------stark 
hårdarbetad ---------- saknar antonym 
synlig- ---------------------------- osynlig 
slösa -------------------------------- spara 
flärdfull ------------------------- -diskret 

 

manliga konsumenter 

Ordval i annons:  ---------- Motbild:  
Kronisk --------------------------tillfällig 
Värre ------------------------------ bättre 
Överflödig -----------------  nödvändig 
Enkel --------------------------------- svår 
Torr ------------------------------- fuktig 
Fet  -------------------------------- mager 
Orolig ------------------------------- lugn 
Tunnhårig ------------ saknar antonym 

Figur 11 Adjektiva minusord till kvinnliga och manliga konsumenter 

Kvinnor bör enligt materialet hålla distans till egenskaper eller produkter med kvaliteter som 

orsakar åldrande, att slösa, fina linjer (det vill säga rynkor), att vara flärdfull (på ett negativt 

skrytsamt sätt) att vara modern, urban, och skör. Män bör hålla distans till att vara eller utav en 

produkt få egenskaper som tunnhårig, orolig, torr, enkel, fet och överflödig. Det är indirekt uttryckt 

att den kvinnliga förebilden har eller önskar sig egenskaper som slät, lantlig, diskret, långlivad, 

ungdomlig och stark. Den manliga förebilden uppvisar eller önskar sig egenskaper som 

nödvändig, lugn, mager, och svår. 
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5.6 Värderande substantiv  

Många av de positiva och negativa orden är substantiv. De är fördelade mellan annonserna 

enligt figur 12 och 13. Tabellerna representerar konkreta och abstrakta saker som i 

annonserna uttrycker gillande och uppskattning. Uppskattningen är inte objektiv utan är en 

riktningsvisare, det reklamen uttrycker gillande för har en förskrivande effekt (Hellspong och 

Ledin 2007).  

Ordval i annons för män:                      Frekvens:    

Skägg--------------------------------------------------------2 

Dofter-------------------------------------------------------2 

 

Kyssar Doftexpeditioner Ritual 1 

Framgång Samurajernas Effekter 1 

Kondition Signaturdoft Behov  1 

Krigarna Traditioner  Möjlighet  1 

Flexibilitet  Välbefinnande  Manlighet  1 

Kondition  Flerskiktade  Grooming  1 

parfymhus Säkerhetshyvel   1 
 

Ordval i annons för kvinnor:                     

 

Resultat------------------------------------------------5 
Nyhet-------------------------------- ------------ -----4 
Lyster--------------------------------------------------3 
Kraft---------------------------------------------------3 
Skönhet------------------ ------------------------ ----2 
Form-------------------------------------------- ------2 
Naturen-------------------------------------------2 
 

Skönhetsfavoriter Produkt Fukt 1 

Källvatten Energi Hy 1 

Vetenskap Början Effekt 1 

Fashionistas Begär Vitalitet  1 

Uppstramande  Vinnare   1 

vårdande lyftande  1 
 

Figur 12: positiva värderande substantiv 

Att substantiven har en förskrivande effekt innebär att en motsvararande referent i 

verkligheten får samma positiva eller negativa värde vilket innebär att skägg och dofter av olika 

slag uppskattas mest hos manliga konsumenter. Andra positiva saker är framgång, välbefinnande, 

flexibilitet, traditioner, ritualer, och möjligheter.  

Män Frekvens  Kvinnor Frekvens 

Hjälp Hudåkomma Finne Vind 1  Påfrestning  Miljö Stress  1 

Stress Inflammation Koffein  talg 1  Föroreningar År Ålder 1 

Salvor  bakterier kortisol mjäll 1  Hud Trötthet Rynkor 1 

Sol  Läkemedel  krämer svett 1  Externa faktorer   1 

val fettsugning alkohol  1      

 Hårbottenproblem    1      

Figur 13 negativa värderande substantiv 

Resultat, nyheter, lyster och kraft, uppskattas ännu mer än skägg och dofter, men efterfrågas inte 

av manliga konsumenter. Skönhet och form visas mycket uppskattning och naturen är populär. 

Substantiv kallas också för innehållsord eftersom de rymmer mycket information och ger en 

text mycket av dess innehåll (Hellspong, 2001). Dessa substantiv har en förskrivande roll 

vilket utökar det som åsyftas i ordvalet till att gälla i verkligheten, referenten skulle kunna 

tolkas som något som tillför livet ett positivt eller negativt innehåll. Figur 13 visar negativt 

laddade substantiv, stress, ålder, rynkor, trötthet. och påfrestningar som kvinnliga konsumenter bör 
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hålla på avstånd. Alkohol, mjäll, svett, finnar, stress koffein och hårbottenproblem bör manliga 

konsumenter undvika enligt annonserna.  

5.7 Språkhandlingsverb:  

Språkhandlingsverb bjuder in läsaren till ett aktivt samspel och visar dessutom vilka som är 

positiva eller negativa handlingar (Hellspong, 2001). Nedan i figur 14 och 15 listas de verb 

som hade positivt och negativt värderade laddning. 

Tabellerna med verb reflekterar språkhandlingar annonserna bjuder in kvinnor och män till.  

Positiva språkhandlingsverb (kvinnor) 

Återfukta Mjukgör Fuktgiva Stimulera Stötta Skydda specialformulera 

Rengöra Bevara Fira Upptäcka Förbättra Öka Förnya 

Älska       

 

Negativa språkhandlingsverb (kvinnor) 

Minimera Påverka Kladda Stanna Minska  
 

Figur 14 positiva och negativa språkhandlingsverb i annonser till kvinnor 
 

Positiva språkhandlingsverb (män) 

Applicera Omforma Förbättra Behandla Rengöra 

Rensa Lugna Återfukta Tämja Återställa 

Normalisera Balansera Förstå Satsa Svalkande 

Kylande Njuta Närmare återanvända  

 

Negativa Språkhandlingsverb (män):  

Undvika Drabba Blockera Flagna Lida 

Kväva Stressa     
 

Figur 15 positiva och negativa språkhandlingsverb i annonser till män 
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6 Diskussion  

Figur 6 som visar marknadsföring utan innehållsreklam väcker tankegångar om att ordval ska 

spegla skillnader bland könen Det är trenden även i de övriga annonserna. Kvinnliga 

konsumenter närmar sig reklamen med mer intimitet och de behandlas som om relationer är 

det viktigaste i livet, medan manliga konsumenter tilltalas som om det personliga och det 

opersonliga är i stort sätt lika viktigt i livet. Med kvinnliga konsumenter är reklamen mer 

privat och uttrycker mer gillande vilket antyder fler försök till att skapa närhet, än med män. 

Manliga konsumenter visas närhet och distans i ungefär samma omfattning, vilket ger en mer 

sansad relation som är mer objektiv än privat. 

Att vara bombastisk och använda komplicerade ordval, är en betydligt större faktor i 

skönhetsreklam till kvinnor (se lista med bombastiska ord i bilaga 1). Kvinnliga konsumenter 

utmålas som en grupp som har högre förväntningar, är noggranna med detaljer och ställer 

högre krav. Den manliga konsumenten framställs som hennes motpart, han vill ha den 

simplifierade, enkla lösningen, och det är inte populärt att förmedla komplicerad information 

till den man som det är tänkt ska köpa ens produkter, trots att det förkommer enstaka ord 

som shishomynta, papaya extrakt och power supplements.  

Adjektiv beskriver karaktärsdrag och de är i undersökningen fördelade som vore de den viktigaste 

informationen att förmedla till kvinnliga konsumenter. Egenskaper är den näst viktigaste informationen 

som förmedlas till manliga konsumenter, vilket gör att kvinnor har fler egenskaper än män skulle kunna 

vara en möjlig tolkning. Det kan också betyda att kvinnor anses viktigare att nå med reklam med hjälp 

av informationen de får om sina egenskaper.  Kvinnliga och manliga egenskaper styrs av genus är en 

vanlig uppfattning, många har hört att kvinnor inte kan köra bil eller att de har ett sjätte sinne, en extra 

egenskap som män påstås sakna helt, eller att män har bättre lokalsinne, en egenskap som kvinnor påstås 

sakna helt. När det handlar om skillnader mellan könen verkar marknadsförare till exempel utgå ifrån 

att män shoppar mindre, vilket undersökningen överlag visar.  

Substantiv är den största ordklassen i kommunikation med män. Den här trenden är i linje med det 

tidigare resonemanget kring adjektiv om att inte vara för personlig och närmande, utan mer objektiv, 

när reklam säljer till män. Totalt sett används det fortfarande fler substantiv i skönhetsreklamen till 

kvinnor och de är i större utsträckning än till män positiva substantiv som ska påverka kvinnliga 

konsumenter i annonserna. Det opersonliga, objektiva, har ett värde även i kommunikation till kvinnor. 

Hos kvinnor är substantiv viktigare än verb. Verb är populärast bland negativa, avståndstagande ord. 

Verb är den tredje största ordklassen som används i kommunikation med män. De uttrycker handling, 

vilket är hur män anses kommunicera enligt föreställningar om kvinnor och mäns språk (Edlund, et al., 

2007). Ett exempel är förklaringen till stereotypen om att män inte ber om ursäkt för att de föredrar 

handling framför ord som sätt att kommunicera och tycker att ursäkter är lättköpta saknar betydelse.  
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Annonsernas hållning till kvinnlig skönhet ligger nära gångna tiders tankar kring skönhetsideal. Under 

antiken ansågs kvinnan vara en vanskapt man, hon var en anomali, onaturlig, och intill det fulländade 

manliga som fick stå modell för hela mänskligheten var hon alldaglig, oattraktiv och trist. 

(Nationalmuseum, Omöjliga kroppar, 2014). Väderord som naturlig, perfekt, snygg, strålande, och unik har 

antonymer som onaturlig, vanskapt, oattraktiv, trist och alldaglig, vilka påminner om de egenskaper som en 

gång i tiden beskrev att kvinnor saknade skönhet. Reklamen menar att hon ska vara, eller med hjälp av 

produkten bli, fräsch, naturlig, perfekt, unik, vacker, strålande och snygg för att leva upp till idealbilden, vilket 

betyder att idealet egentligen inte har blivit modernare. Det är inte så att en kvinna utan skönhet har lika 

låg status i dagens reklam som hon hade i samhället under antiken, jag tror inte att samhället eller de 

som gör reklam bejakar denna tanke. Jag tror snarare att det är tal om annonsvärldar som konstrueras 

kring produkterna för att ge dem mervärde, och att även dessa ordval är en del av att konstruera något 

som ger förväntningar. Om reklamen använder värdeord som påminner om en tid då kvinnor ansågs 

sakna skönhet och påminner kvinnor om detta, kan kvinnor skapa förväntningar kring produkter som 

sägs ge skönhet - förutsatt att värdeorden har avsedd effekt på mottagaren.  Flera av de adjektiv som 

visas i figur 12 går att spåra tillbaka till gamla upphöjda tankar om män. Mannen ansågs vara så idealisk 

att han var modellen för det perfekta och mallen för norm under renässansen. Det maskulina ansågs 

överlägset det feminina och stod upphöjt över det feminint medelmåttiga.  

I alla skönhetsideal ingår speciella attribut som används till att visa status, grupptillhörighet, 

klasstillhörighet och även genus. Smink, solbränna, korsett och peruk är exempel på markörer för 

skönhetsideal från olika tidsepoker.  

Figur 12 visar positiva substantiv representerar konkreta och abstrakta saker som de annonser som 

undersökts uttrycker gillande och uppskattning om. Beroende på om konsumenten gillar eller ogillar 

samma saker etableras närhet eller distans genom annonsen. I muntliga samtal uttrycks närhet och 

distans fysiskt, de som talar står nära den de pratar med om de är bekanta och håller avstånd till de som 

är främlingar. Närhet och distans är en viktig del av den sociala kontext som texter skapar, det ger viktig 

information om vad texten vilken situation texten vill skapa, har för ramar. De negativa substantiven i 

figur 13 visar genom fördelningen av abstrakta och konkreta substantiv att män och kvinnor visas olika 

mycket närhet och distans. Skillnaden mellan att vara väldigt detaljerad och nära (till män) eller väldigt 

generell och distanserad (till kvinnor) är stor.  Kvinnor placeras i inre ramar bland abstrakta element i 

situationer som är svåra eller obehagliga att relatera till, såsom: 

Påfrestning, föroreningar, miljö, stress, externa faktorer, år, ålder, trötthet. Ordvalen ger hennes värld 

hög abstraktionsnivå och gör den svår att nå. Hud och rynkor är de konkreta substantiv som 

gör att hon känns nära och påtaglig att relatera till. Män placeras i sin tur i yttre ramar bland 

saker som är fysiska och lätta att identifiera sig med: 

Hudåkomma, bakterier, finne, inflammation, sol, vind, koffein, läkemedel, alkohol, krämer, salvor, kortisol, 

talg, hårbottenproblem, mjäll, fettsugning, svett. Konkreta substantiv har en låg abstraktionsnivå 

vilket innebär att dessa ordval gör den manliga konsumentens värld lätt att relatera till.  
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Figur 14 och 15 visar annonsernas språkhandlingsverb. Genusforskningen menar att det är 

mycket tack vare språkhandlingar som vi formas till det vi uppfattar som att vara kvinnor 

och män. Genom att till exempel berömma, varna, eller uppmuntra, talar språket om hur vi 

ska handla. Forskning finns som menar att språket även reflekterar vårt sätt att agera. 

Kvinnospråk sägs reflektera kvinnors osäkerhet, känsla för solidaritet, och omvårdande 

egenskaper, medan mannens språk har ansetts visa på styrka och kraft, oberoende och 

avsaknad av känslor. (Edlund, et al., 2007, s. 80).  Jag har valt att lyfta fram 

språkhandlingsverben genom att knyta an till det här resonemanget som förs i genusteorin i 

diskussionen om reklambilderna.  

I de flesta språkhandlingar en kvinna bjuds in till spelar hon en omvårdande roll: återfukta, 

mjukgör, stimulera, skydda, bevara, älska, stötta. I de negativa språkhandlingarna förstör eller 

förminskar hon genom att delta: minimera, minska, kladda, påverka. Manliga konsumenter bjuds 

in till roller som kräver blandade insatser, som omvård, beslutsamhet, aktivitet och fysisk 

styrka: omforma, rensa, tämja, lugna, återställa, normalisera, balansera, förstå, satsa, återanvända. Han 

bjuds också in till att njuta, men annars är han genomgående aktiv medan hon är med ett 

undantag som utgörs av handlingen att påverka, passiv.  

Att genom språkhandlingar undvika, blockera, lida, kräva och stressa vore att acceptera roller 

som inte är fördelaktiga från annonserna (se antonymer figur 15), men enligt Hellspong är 

språkhandlingar positiva eller negativa också beroende på hur mottagaren upplever dem. 

Man kan resonera att den manliga konsumenten kan hävda sitt oberoende genom att kräva, 

demonstrera styrka genom att blockera, vara avståndstagande genom att undvika, visa sin 

mentala styrka och uthållighet i en roll som är att stressa eller lida. Om dessa drag anses 

reflektera det typiskt manliga har hans deltagande i de negativa språkhandlingarna mer 

neutrala än faktiskt laddade förutsättningar. På samma sätt reflekteras det som anses vara 

kvinnors osäkerhet i handlingar som att minimera, minska och kladda vilket innebär att det 

förväntas av en kvinna och är mer neutralt laddat. 

6.1 Slutord 

Björkvall menar att den senmoderna människan tror sig eller hyser en förhoppning om att 

kunna konsumera en livsstil på marknaden, vilket betyder att livsstil har gjorts till en vara och 

att reklamen kan vara med om att påverka vad som ger livet dess innehåll. Det går att tillverka 

det som anses vara attraktivt, ger status, eller lycka och erbjuda det på marknaden eftersom 

den senmoderna konsumenten är villiga att acceptera det.  

Björkvall gör synligt att det finns en problemformulering om stereotypen av kvinnlighet och 

manlighet som når konsumenter i reklam. Kan den stereotypen påverka och hur den påverkar 

målgruppens egna stereotyper intresserade mig. Kan den stereotypen påverka förmår jag inte 

på ett tillfredställande sätt svara varken ja eller nej på utifrån undersökningen, men något 

som reklam kan göra är att hålla de gamla stereotyperna och idealen vid liv. De i sin tur kan 
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påverka oerhört mycket om de får fäste. I undersökningen uppdagas stereotyper och ideal 

från gångna sekel som hålls vid liv och kommer till användning idag. Hur de påverkar 

målgruppens egna stereotyper tycker jag inte är en självklarhet, eftersom attityder för 

människan endast har någon förstärkande eller avskräckande verkan på mottagarens 

värdegrund om personen anser att de har ett värde.  

Jag vill knyta an till tidigare forskning om mervärden i reklam och ansluta mig till iakttagelsen 

att mervärde i det här fallet är lönsamt för reklamföretagen och utlovas generellt, oavsett 

produkt eller tjänst. Den manlighet och kvinnlighet som ska påverka konsumenten i en reklam 

konstrueras för att öka attraktionskraften hos en produkt. Reklamen använder värdeord på 

ett sätt som antyder att marknaden hanterar mänskliga ideal på samma sätt som den hanterar 

andra varor. Värdeord som perfekt, modern, naturlig, populär, maskulin och stram, är ganska 

intetsägande och utanför kontexten skulle det lika gärna kunna vara ett erbjudande om att 

köpa en attraktiv slips. Att bli som utlovas manlig eller kvinnlig av erbjudandet i en 

skönhetsreklam, är lika troligt som att bli den grillhjälte Färnstrand (2012) menar erbjöds den 

som gör ett val framför ett annat vid inköp en vara med hjälp av en matreklam, även om det 

får erbjudandet att låta mer lockande.  

Det förekommer ytterst få uttryck för normbrytande manlighet eller kvinnlighet i 

annonserna. Stereotyperna har inte moderniserats, de gamla idealen är vid liv. En modern 

manlighet som är varm, solidarisk och familjekär, har ännu inte har börjat utmana den gamla 

avståndstagande normen i annonserna. Inte heller en modern kvinnlighet som är världsvan, 

äventyrlig eller flerfaldigt erkänd för sina prestationer syns till bland sköna dockor. 

I reklamsammanhang är det stor skillnad på självbild och budskap om skönhetsideal. 

Självbilden är självkonstruerad medan skönhetsidealen kommer utifrån för att försöka 

påverka en individ. Det är anledningen till att annonserna både erbjuder en produkt och 

livsstil anser jag. Om livsstilar går att köpa på marknaden och språket talar om för en person 

när de ska motiveras till att köpa något för sin livsstilsskull, krävs ett manipulativt sätt att 

använda språket eftersom en konsument inte får något val på en mycket intim nivå. Man 

skulle behöva göra konsumenten omedveten om värderingar som det talas om i det forumet. 

Det talas inte om att ge ett positivt budskap, det talas om att ta ifrån hen sin livsstil. 

6.2 Vidare forskning: 

Konsumenter kan med all säkerhet påverkas av idealen i reklam, men om de anser att det är 

en produkt eller en livsstil de får i samband med konsumtion är en annan sak. Jag anser att 

stereotyperna konstrueras som ett mervärde om det är produkten man är ute efter att köpa, 

men personer som konsumerar sin livsstil på marknaden tror jag upplever att livet ska 

innehålla det reklamen erbjuder. Kring detta skulle jag föreslå ytterligare forskning för att 

uppsatsen tangerar men kan inte besvara den frågan. De konsumenter som konsumerar sina 

livsstilar på marknaden – hur påverkas deras egna ideal av värdeord och reklamtexter som 
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beskriver vad livet ska innehålla? Hur kommer det sig att livsstilar blir moderna utan att dessa 

ideal förändras? 
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Bilaga 1 

Lista över ord som undersökningen baseras på 

Gents (”manlighet”) (se bilagor figur 2:1) King 2016 

Positiva ord: manlighet, kyssvänligt, kyssar, doftexpeditioner, mjukt, väldoftande(x3), satsa, 

bäst, ”när det gäller”, säkerhetshyvel, nära, slät, skön, favorit, lyxig, njut, effekt, fri, 

spännande, signaturdoft, anrika, parfymhus, dofter(x2), nyrakade, gentlemän, svalkande, 

kylande, krämig.  

Negativa ord: spretande, sticks, undvik (imperativ, aktiv) 

Biotherm (se bilagor figur 2:2a och 2:2b) Elle 2017 

Positiva ord: fräschare, lyster, nyhet(x2), unik, återfuktad, jämnare, smidigare, mjukgör, fukt, 

kraft, fräschar upp, fuktgivande, fylligare.  

Negativa ord: fina linjer (eufemism för rynkor) 

Bombastisk: Life plankton, Thermalvatten, Aqua source, Everplump 

Hair Volume (Se bilagor figur 2:3) Elle 2017 
Positiva ord: specialformulerat, modernt, stimulerar, stödjer, sunt, vackra 

Bombastisk: biotin, koppar, zink 

Lumene (se bilagor figur 2:4) Elle 2016 

Positiva ord: skydda, återfuktande, nordiskt (x3), källvatten, antioxidantrikt, rengöra, bevara, 

skydda, skönhet, kraften, naturlig(x4) 

Negativa ord: påverka, åldrande, urban, påfrestning, modern, föroreningar, miljö, stress, 

förtidigt, externa faktorer, konstant 

Bombastisk: antioxidantrikt tallbarr, kvistnöt extrakt 

Devita (Se bilagor figur 2:5) Oktober 2016 Elle 

Positiva ord: populär, vacker, form (x2), snygg,  

Negativa ord: kärlekshandtag (bilringar) 

Bombastisk: Laser, IPL, Fillers, Botox, Mesoterapi, Hydrafiscial, Lipomatic, Lipomaticteknik 

Rituals Sakura (Se bilagor figur 2:6a och 2:6b) Oktober 2016/april 2017 Elle 

Positiva ord: firar (x2), skönhet, upptäck, början, ny 

Negativa ord: flyktiga, kortlivad, skör,  

L’anza sculpting paste (Se bilagor fugur 2:7) April 2017 King 

Positiva ord: Fjädrande, gränslös, flexibilitet, exceptionell, möjlighet, idealisk, effekter, 

flerskiktade, rufsiga, omforma, förbättra 
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Akademikliniken (Se bilagor figur 2:8) Maj 2016 King 

Positiva ord: behandla, rengöra, rensa, lugna, återfukta, bra, skonsamt, fläckfritt 

Negativa ord: kronisk, drabba, värre, hjälp, hudåkomma, blockeras, bakterier, finne, 

inflammation, stress, sol, inflammation, stress, sol, vind, koffein, läkemedel, alkohol, krämer, 

salvor, kortisol, val, överflödigt, talg, fett 

Miray (Se bilagor figur 2:9) Oktober 2016 Elle 

Positiva ord: kräsna, fashionistas, oumbärlig, bäst, populär, naturliga, enkelt, förbättrad, 

Negativa ord: kladda. Bombastisk: Formula, FIBERWIG 

The Great British Grooming (Se bilagor 2:10) November 2016 King 

Positiva ord: skägg, tämjer, skägget, enkla 

Negativa ord: enkelt 

Rituals: Urban Samurai (Se bilagor 2:11a och 2:11b) Oktober 2016 King 

Positiva ord: exklusiv, inspirerats (har inspirerats av), gamla, samurajernas, traditioner 

(Grooming-traditioner) krigarna (de japanska krigarna), perfekt, framgång, moderna (den 

moderna versionen) ritual.  

Hyperbol: Kritisk  

Clarins: (Se bilagor 2:12) Mars 2016 Elle 

Positiva ord: nyhet, Slät, hy (ett positivt ord jämfört med hud), lyster, enastående, bästa (den 

bästa kombinationen) senaste, vetenskapliga, naturen, unik, teknologi, direkt, energi, resultat, 

vitalitet, briljant, Clarins (det egna märket används positivt) krafter, dig (är positivare än du.  

Negativa ord: år, åldern, stannar, aldrig, (du) hud, åldrande, trötthet, stress, hårt arbetande, 

Bombastisk: multi-Active, tistelextrakt, anti-aging duo, inkapslat tistelextrakt 

L’anza (Se bilagor 2:13) November 2016 King 

Positiva ord: sundare, effektiva, snabbt, återställer, välbefinnandet, normaliserar, fräschar 

upp, balanserar.  

Negativa ord: hårbottenbotten, mjäll (för att det är ett exempel på hårbottenprolem) torr, 

flagnande, hårbotten, fet, optimal, kondition, lider  

Bombastisk: kokosvatten, lavendelolja, shishomynta, papayaextrakt 

Exuviance (Se bilagor figur 2:14) Mars 2016 Elle 

Positiva ord: Lyftet, vinnare, nyhet, lyftande, uppstramande, effekt, öka, begär, fastare, 

spänstigare, förnyad, lyster, superladdad, vetenskap, natur, fantastisk, älskar.  

Negativa ord: synliga rynkor, minska.  

Svårt att placera: cellförnyelsen (framhävandet av en process man ej kan ha kontroll över) 

Bombastisk: super retinol concentrate, neoglukosamin,  
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Akademikliniken plastikkirurgi: (Se bilagor 2:15) Juli 2017 King 

Positiva ord: snyggare, oönskade, borta 

Negativa ord: fettsugning, kräver  

Svårt att bestämma: drastisk (eufemism) 

Svårt att hitta värdeord i texten, den är informativ och använder sparsamt med värderande 

ord.   

Dermalogica (Se bilagor 2:16) Juni 2016 Elle 

Positiva ord: lyxig, resultat x3, bästa 

Negativa ord: inte, produkt, slösar, flärdfulla (på ett skrytsamt sätt)  

Bombastisk: Hudhälsa x2 

King (Se bilagor figur 2:17) Juni 2017 King 

Positiva ord: Bästa, lyx, lyxig, lätt doftande, eminenta, kladdfri, intåg, utmärkt, storfavorit, 

hedersplats, speciellt, aktiva, nordiskt, långsamt, förförisk, intensivt, karismatisk, 

hedonistiska, moderne, kvällsdoften, naturlig, doftbranschen 

Negativa ord: svetten, undvik 

Isadora (Se bilagor figur 2:18) Mars 2016 Elle 

Positiva ord: skönhetsfavoriter, fräsch, välvårdad, underbar, perfekta, smidiga, lätt, 

Bombastisk: nude superfluid Foundation, nude cushion Foundation, Aloe Vera, vitamin E, 

vårdar, snabb, naturell look, felfri 

American crew (Se bilagor figur 2:19) December 2016 King 

Positiva ord: förstår, behov, perfekta, groomingen, maskulina 

Gents.se – ”säkra tips” (Se bilagor 2:20) Juni 2017 King  

Positiva ord: säkra, omsorgsfullt, närmare, skönare, exklusiva, dofter, eleganta, nordens, 

största, elegant, klassiskt, diskret, doft, vacker, återanvända, avslappnande, doft, inspirerad, 

lugnande, doftnoter, solmogen, unika, säkerhetshyvel, nära, slät, skön, välvårdad, kraftfullt,  

Negativa ord: orolig, tunnhårig, stressa  

Bombastisk: Power Supplements 
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Bilaga 2 

 
Figur 2:1- Annons nr 1 Gents.se 
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Figur2:.2A - Annons nummer 2 A Botherm 
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Figur 2:2B - Annons nummer 2B Biotherm 
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Figur 2:3 - Annons nmmer 3 Biothem 
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Figur2: - Annons nummer 4” Lumene” 
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Figur 2:5 - Annons nummer 5 ”Devita” 
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Figur 2:6A - Annons nummer 6A ”Sakura 
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Figur 2:6B -  Annons nummer 6B ”Sakura” 
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Figur 2:7 -  Annons nummer 7 ”Lanza” 
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Figur2:8 - Annons nummer 8 ”Ett snyggare liv ” 
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Figur2:9 - Annons nummer 9 ”Fiberwig” 
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Figur 2:10 - Annons nummer 10 ”Grooming” 
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Figur 2:11 - A Annons nummer 11 A ” Samurai” 
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Figur2:11B - Annons nummer 11 B ”samurai” 
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Figur 2:12 - Annons nummer 12 ”Clarins” 
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Figur 2:13 - Annons nummer 13 ”Lanza 2” 
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Figur2:14 - Annons nummer 14 ”Exuviance” 
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Figur 2:15 - Anonns nummer 15 ”Plastikkirurgi” 
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Figur 2:16 - Annons nummer 16 ”Dermalogica” 
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Figur2:17 -  Annons nummer 17”King” 
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Figur2:18 - Annons nummer 18 ”Isadora” 
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Figur2:19 - Annons nummer 19 ”Amerrican Crew” 

 
 
 
 
 
 



 

66 
 

 
Figur 2:20 - Annons numer 20 ”Gents.se” 

 
 
 


