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Abstract 

 

Women magazines are like guides to women and girls, due to the fact that they 

consistently upgrade their women audience about different trends. Advertising ads that 

are directed toward women are enjoying being in the atmosphere of women 

magazines, based on their frequent presence in women magazine’s content. 

Postfeminism is regarded as being an escape from feminism or as the opposite of 

feminism because they don’t share feminism’s ideology about equality, gender, and 

feminism’s questions about power struggle. I therefore consider postfeminism having 

the tendency of being apprehended both as traditional and modern woman position, 

and not as radical as feminism. Therefore is postfeminism’s ideology a well fit to 

women magazine’s advertising ads which feminism criticizes of having a too 

traditional view on women.  

 

The aim of this study is to analyze how ads reproduce and characterize postfeminism 

in women magazine’s advertising ads. To be able of answering this study’s question I 

have analyzed and characterized postfeminism’s different women representations that 

appears in advertising ads. After examining the advertising ads I divided them into 

postfeministic categories.   

 

The results confirm that postfeminism does exist in women magazine’s advertising 

ads. This study can characterize seven postfeministic women representations that 

advertisers use. Postfeminism’s two main categories “chick” and “grrrl”1 is a previous 

theory which is also confirmed in this study, within the advertising market. The 

traditional “chick” women in advertising ads have a role to educate the female 

receivers. This by telling them how to take care of their appearance, how to be 

healthy, which products are good to use, what boys like etc. So to say, they educate 

the female receiver’s feminine things. Postfeministic “grrrl” women in advertising ads 

symbolize and embrace the individual, the uniqueness and the feminine, confident 

woman.  

  

 

                                                 
1 Holmlund, (2005) i Cinema Journal, 44 ( 2) s. 116 
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Sammanfattning  

 

Kvinnotidskrifter är en guide för kvinnor och tjejer, då kvinnotidskrifterna ständigt 

uppdaterar sin kvinnliga publik om olika trender. Reklamannonser som är riktade till 

kvinnor trivs i denna miljö med tanke på dess frekventa närvaro i kvinnotidskrifternas 

innehåll. Postfeminismen anses vara en utflykt från feminismen eller är feminismens 

motsatts eftersom de inte delar feministernas ideologi om jämställdhet, kön och 

maktfrågor. Jag anser därför att postfeminismen tenderar att uppfattas som en både 

traditionell och modern kvinnoställning och inte lika radikal som feminismen. Därför 

passar postfeministernas ideologi bra in i kvinnotidskrifternas reklamannonser vilka 

feminismen kritiserar för sin traditionella kvinnosyn.   

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur reklam avbildar och karaktäriserar 

postfeminismen inom kvinnotidskrifternas reklamannonser. För att kunna besvarar 

denna studies frågeställning har jag utifrån reklamannonserna analyserat och 

karaktäriserat postfeminismens olika kvinnoframställningar. Efter granskning av 

reklamannonserna har jag delat in dessa i postfeministiska kategorier som jag har 

utvecklat efter att jag har granskat reklamannonserna.  

 

Resultatet är att postfeminismen existerar i kvinnotidskrifternas reklamannonser. 

Denna studie kan karaktärisera sju stycken postfeministiska kvinnoframställningar 

som reklamannonserna använder sig av. De två postfeministiska huvudkategorierna 

”chick” och ”grrrl”2 är en tidigare teori som i denna studie bekräftas även inom 

reklammarknaden. De kvinnliga traditionella ”chick” kvinnorna i reklamannonserna 

har en roll att utbilda de kvinnliga mottagarna. Detta genom att tala om hur att ta hand 

om sitt utseende, hur att vara hälsosam, vilka produkter som är bra att använda, vad 

killar tycker om etc. Med andra ord utbildar de kvinnliga mottagarna feminina saker. 

De postfeministiska ”grrrl” kvinnorna i reklamannonserna symboliserar och hyllar 

individen, unikheten och kvinnan som både är feminin och självsäker. 

 

                                                 
2 Holmlund, (2005) i Cinema Journal, 44 ( 2) s. 116 



             
 

                                                                                                                                                   3
 

Innehållsförteckning: 
Abstract__________________________________________________________1 
Sammanfattning___________________________________________________2 
Innehållsförteckning:_______________________________________________3 

1.1 Inledning                                                                                                                4 
1.2    Syfte ____________________________________________________________ 4 
1.3    Avgränsningar____________________________________________________ 5 
1.4    Disposition _______________________________________________________ 6 

2.  Bakgrund ______________________________________________________7 
2.1    Tidskrifter _______________________________________________________ 7 

2.1.1 En statistisk tabell över tidskrifternas upplagor. ______________________ 9 
3.  Teori _________________________________________________________10 

3.1    Feminismen – då och nu ___________________________________________ 10 
3.2 Feminismen - dess tänkande och ideologi _____________________________ 11 
3.4    Postfeminismen – dess revolution och revolution ______________________ 14 
3.3    Feministisk kritik i media__________________________________________ 17 
3.5    Livsstilsreklam __________________________________________________ 20 

4.  Metod ________________________________________________________21 
4.1    Metodval _______________________________________________________ 21 
4.2    Analysmetod ____________________________________________________ 22 
4.3    Urvalsmetod_____________________________________________________ 23 

4.1.1 Figurmodell på den trenivåiga urvalsmetoden.______________________ 25 
4.4    Urval___________________________________________________________ 26 
4.5    Validitet och reliabilitet ___________________________________________ 26 

5.  Analys och resultat _____________________________________________28 
5.1    Postfeministisk “Grrrl” reklamannons_______________________________ 28 

5.1.1  Kroppsspråk med attityd (Levis) _________________________________ 28 
5.1.2  Den överlägsna och intensiva blicken (Miss Sixty)___________________ 31 
5.1.3  Den dominanta kvinnan (Diesel) ________________________________ 33 

5.2    Postfeministisk “Chick” reklamannons ______________________________ 36 
5.2.1  Den flickaktiga och materiella kvinnan (Yvess Saint Lauren) __________ 36 
5.2.2  Den glamorösa kvinnan (Louis Vuitton)___________________________ 38 
5.2.3  Den leende feminina kvinnan (Nivea)_____________________________ 40 
5.2.4  Kvinnan som ägnar sig åt familjen (Jones New York) ________________ 42 

5.3    Reklam med feministiska tendenser _________________________________ 44 
5.4 En karaktäriserande och jämförande analys av kategorierna ____________ 46 

6.  Slutsatser och diskussion ________________________________________52 
7.  Källförteckning ________________________________________________57 
8.  Bilagor _______________________________________________________58 

8.1    Den fickaktiga och materiella kvinnan _______________________________ 58 
8.2    Den glamorösa kvinnan ___________________________________________ 59 
8.3    Den dominanta kvinnan ___________________________________________ 60 
8.4    Den leende feminina kvinnan_______________________________________ 61 
8.5    Kroppsspråk med attityd __________________________________________ 62 
8.6    Den överlägsna blicken____________________________________________ 63 
8.7    Kvinnan som ägnar sig åt familjen __________________________________ 64 
8.8    Reklam med feministiska tendenser _________________________________ 65 

 
 
 



             
 

                                                                                                                                                   4
 

1.1 Inledning 
Varför konstruerar man reklam? Det vanligaste och enklaste svaret på denna fråga 

kan vara något i stil med att reklamannonsörer vill informera och påverka 

konsumenterna att köpa produkter eller tjänster de erbjuder och säljer. Reklam 

existerar inom en utsträckt mediemarknad och har blivit en naturlig del av vår vardag 

och vårt samhälle då vi ständigt har närkontakt med den. Man har insätt att reklam har 

en större förmåga och innebörd än det övertydliga.  Det feministiska perspektivet ser 

heller inte reklam som något obetydelsefullt och maktlöst. De anser att reklam har 

stort överflytande över hur kvinnan framställs och att reklam påverkar hur kvinnan 

uppfattas i allmänhet.  

 

Ett ämne som har blivit omdiskuterat det senaste decennium är postfeminism och 

spekulationer om att feminismen håller på att dö ut. Med tanke på detta 

diskussionsämne och reklammarknadens idag rådande position i samhället vill jag ta 

reda på hur postfeminismen existerar inom reklamannonser. 

 

 

1.2    Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur reklam avbildar och karaktäriserar postfeminismen 

inom kvinnotidskrifternas reklamannonser? Reklam har utnyttjat olika metoder för att 

kunna sälja produkter och kanske det mest viktigast av allt, fånga konsumenternas 

intresse. Idag finns det ett stort reklamutbud, därför måste reklamannonsen vara 

trendig, attraktiv och lockande för att produkten de säljer ska bli populär och 

konsumeras. Feminister anser att reklam använder den kvinnliga kroppen som ett 

objekt för det manliga tittandet3. Men mycket reklam med kvinnoporträtteringar riktar 

sig idag till det kvinnliga könet. Med dagens postfeministiska stjärnförebilder som 

exempel sångerskan Madonna, som Holmlund anser har länge regerat som en 

postfeministisk drottning, tack vare hennes sexuellt laddade uppträdande och 

växlande personlighet, scenuppträdanden, skärmframträdanden, böcker, intervjuer, 

bilder etc.4 sprider sig den postfeministiska ideologin. Feministiska studier har 

                                                 
3 Van Zoonen, (1996) 
4 Holmlund, (2005) i Cinema Journal, 44 ( 2) s. 117 
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klassificerat de populära tv-serierna Ally Mcbeal och Sex and the City som 

postfeministiska, detta kan kontribuera till att postfeminismen kanske har eller håller 

på att utvecklats som en åtråvärd och populär livsstil. Om denna hypotes stämmer, så 

kan det kanske vara postfeminismen reklamproducenter idag använder för att just 

vara trendiga, attraktiva och kunna fånga konsumenternas intresse. Därför vill jag 

undersöka hur och om reklam använder sig av postfeminismen som ett modernt 

instrument på marknaden för att på så vis kunna påverka konsumenterna. Min 

hypotes är att postfeminismen uppstår inom kvinnotidskrifternas reklamannonser, 

därför är min huvudfrågeställning hur den uppstår istället för om den uppstår.  

 

De frågeställningar jag har ställt och vill få svar på i denna studie: 

 

- Finns det postfeministiska kännetecken och attityder inom reklam i   

 kvinnotidskrifter? 

- I sådana fall, hur? 

- Finns det samband mellan ”postfeministiskreklam”, populär livsstil och 

livsstilsreklam? 

 

 

1.3    Avgränsningar  
Reklamannonser uppstår inom flera olika massmedium. Tv-mediet är en genre som 

har ett för mångfaldigt utbud av reklam. Det mångfaldiga reklamutbudet medför 

svårigheter att anpassa tv-mediet till denna studie eftersom jag endast söker efter 

postfeministiskreklam. På grund av denna postfeministiska inriktning väljer jag att 

avgränsa mig till att granska reklamannonser inom tidskrifter. De tryckta medierna 

underlättar den tekniska delen och kan lättare illustreras. Jag utesluter även att 

granska reklamannonser i dagstidningar och kvällstidningar eftersom 

reklamannonserna är relativt få, både i allmänhet och inom den postfeministiska 

inriktningen. Jag avgränsar studien likaså till att endast undersöka reklamannonser i 

tidskrifter som är åsyftade till kvinnor. Detta eftersom både postfeminismen och 

feminismen har sin bas hos det kvinnliga könet och för att kvinnan är feminismens 

grundare. 

 



             
 

                                                                                                                                                   6
 

1.4    Disposition  
Uppsatsen börjar inledningsvis med bakgrundavsnittet. I detta avsnitt beskriver jag de 

tidskrifter som jag granskar. Jag redogör tidskrifternas innehåll, mål och målgrupp. 

Beskrivningen är dock inte objektiv. Den är hämtad från tidskrifternas officiella 

webbsidor och behandlar hur redaktionen själva framställer sin tidning och dess 

innehåll. Till sist illustrerar jag en statistisk tabell av tidskrifternas upplagor.  

 

I den teoretiska ramen sammanställer jag teorier och perspektiv som jag anser är mest 

relevanta för denna studie. De ämnen som jag väljer att behandla är främst feminism, 

postfeminism, media och livsstilreklam. Jag börjar med att presentera lite kort hur 

feminismen tidigare har definierats och hur den uppfattas nuförtiden. Sedan beskriver 

jag feminismens och postfeminismens ideologi och deras teorier. Till sist behandlar 

jag feministernas kritik mot massmedier och definition på livsstilsreklam.  

 

I metodavsnittet beskriver jag min urvalsmetod och analysmetod, nämligen den 

kvalitativa innehållsanalysen. Jag argumenterar även varför jag väljer dessa två 

metoder och illustrerar urvalsmetoden med en figurmodell. Efter detta följer 

urvalsavsnittet, bestående av en förklaring om varför jag beslutar att analysera 

reklamannonser från de utvalda kvinnotidskrifterna. Till sist leder en utvärdering på 

denna studies validitet och reliabilitet. 

 

I sista avsnittet sammanställer jag mina slutsatser och besvarar frågeställningarna. Jag 

tar även upp mina egna reflektioner och uppfattningar som har uppstått i denna studie.  
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2.  Bakgrund  

 

2.1    Tidskrifter 
Tidskriften Elle ägs av världens största magasin förlag Hachette Filipacchi Médias. 

Hachette beskriver Elle tidskriften som en tidning som tänker globalt och skriver 

lokalt. Elle består av en blandning med mode både från Sverige och världen, skönhet, 

resor och de senaste trenderna. Djupgående reportage från hela världen som berättar 

om människor, kultur och livsstilar.5 Den svenska Elle tidskriftens webbsida förklarar 

att Elle finns i 36 länder och har 21 miljoner läsare varje månad. Sammanlagt säljs 

över 5 miljoner exemplar av tidskriften varje månad, vilket gör Elle till världens 

främsta modemagasin.6 

 

Tidskriften Cosmopolitan beskriver sig själva som en möjlighetsbaserad 

relationstidning där relationer är huvudämnet. Men att Cosmopolitan även handlar om 

mode, skönhet, karriär, hälsa mm.7 Tidskriften Cosmopolitan vänder sig till en 

målgrupp mellan 20 och 30 år vilket de definierar som vuxna kvinnor8. Cosmopolitan 

har även utvecklat en läsarprofil som de har namnget ”Cosmo-tjej”, detta främst för 

att beskriva Cosmopolitans läsare till annonsörer. 

 
Att tilltalas av Cosmopolitan handlar egentligen inte om hur gammal du är eller var 

du bor – att vara en ”Cosmo-tjej” handlar om ett sätt att vara. Den svenska ”Cosmo-

tjejen” är oftast mellan 20-30 år och kan bo var som helst i Sverige. Hon är 

intelligent, oberoende och hon har siktet inställt på att lyckas - i karriären, i det 

sociala livet och med sina förhållanden till vänner, familj och sina partner. Sex, 

relationer och shopping är viktigt i hennes liv. Hon lägger ner betydligt med pengar 

på kläder, skönhetsprodukter, parfym, kroppsvård och nöjen än genomsnittstjejen. 

Cosmopolitan-läsaren vet att vägen till självförverkligande går genom att ha kul, ta 

hand om sig själv och må bra – vare sig det gäller jobb och pengar eller kärlek och 

relationer. Kort sagt Cosmo-läsaren är den typiska 2000-talskvinna.9 

                                                 
5 Hachette Filipacchi Médias (2006) www.hachette.se/Elle/index.html (2006 - 04 - 12) 
6 ELLE (2006) www.Elle.se/merOmElle/Elleshistoria/default.html (2006 - 04 - 12) 
7 Cosmopolitan (2006) 
www.Cosmopolitan.se/site_2006/fragor/default.asp?ID=10&kategoriID=4#svar (2006 - 04 - 11) 
8 Cosmopolitan (2006)  
www.Cosmopolitan.se/site_2006/fragor/default.asp?ID=9&kategoriID=4#svar  (2006 -  04 - 11) 
9 Cosmopolitan (2006)  
www.Cosmopolitan.se/site_ 2006/Cosmopolitan/lasarprofil.asp?sidrubrik= om_ cosmopoli tan.gif  (2006 - 
04 - 11) 
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Tara är en tidskrift skapad av Amelia Adamo och är systertidning till den svenska 

tidskriften Amelia. 1994 ville Amelia starta en ny tidskrift för kvinnor runt 50, men 

det fanns inte någon marknad för en sådan tidskrift då ingen ville annonsera för att nå 

kvinnor över 40. Amelia startade istället en tidskrift för kvinnor runt 30. År 2000 

gjorde tidskriften Amelia en marknadsunderökning, om kvinnor mellan 40 och 60 år 

verkligen ville ha en ny tidskrift? Svaret blev ja och enligt Amelias webbsida är inte 

annonsörerna längre så negativa som för sex år sedan.10 

 

Tidskriften Plaza kvinna beskriver sitt tidningsinnehåll som en mix av det senaste 

modet, den bästa makeupen, de hetaste kändisarna, de bästa relationsråden och 

artiklar om mat, inredning, resor, hälsa och träning mm.11   

 

En självbeskrivning från Vogue tidskriftens redaktion, finns inte att få tag på. Därför 

uteblir denna information. Men med mina egna ord är Vogue och Elle de största 

modetidskrifterna i denna studie. Vogue tidskriften som jag granskar består av 416 

sidor, varav 240 sidor av dess innehåll är reklamannonser. Detta gör Vogue till den 

tidskrift som innehåller flest reklamannonser. 

 

Ellegirl är det största och äldsta varumärket i världen när det gäller tonårsmode och 

skönhetstidning, de samarbetar också med Amerikas ledande markandsföringsföretag 

som är inriktade på ungdomar (Alloy Strategic Alliance) 12. Tidningen Ellegirls mål är 

att prata till självförtroendet och individualiteten utan att appellera till ungdomens 

osäkerheter. De vänder sig till tjejer som omfamnar sina egna experimentella 

klädstilar och som vågar vara annorlunda. Ellegirls mål är även att vara ett uttryck för 

all sorts skönhet, men också att vara en internationell stilguide och bli den historiskt 

största märkes-vetaren på ungdomsmarknaden.13 Bolaget Hachette Filipacchi äger 

även Ellegirl. De har nyligen beslutit att de ska lägga ner den amerikanska 

publikationen av tidskriften. Den amerikanska chefen för Hachette Filipacchi anser 

                                                                                                                                                 
 
 
10 Tara (2006) www.Tara.se/press/fakta_om_Tara/ (2006 - 04 - 12) 
11 Plaza kvinna (2006)  
www.plazakvinna.com/undersidor.asp?RecID=&m=omplazakvinna&um=fragorochsvar (2006 - 04 - 12) 
12 Hachette Filipacchi Media U.S. inc (2006)  
www.hfmus.com/HachetteUSA/Page.asp?Site=Ellegirl&Page=Overview (2006-04-28) 
13 Hachette Filipacchi Media U.S. inc (2006)  
www.hfmus.com/HachetteUSA/Page.asp?Site=Ellegirl&Page=Mission (2006-04-28) 
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att om man ska effektivt nå dessa tjejer, så måste de investera i den media var tjejer 

spenderar mestadels av sin tid och var bolaget ser sin största potential att expandera. 

Därför har bolaget nu omjusterat Ellegirl.com och expanderat dess innehåll.14 På 

denna webbsida startades ett datorprogram som kallas för Ellegirlbuddy och är 

skapad för att chatta med tonårstjejer. Programmet beter sig som en levande 16-årig 

tjej. Målet var att locka tonårstjejer till den då nystartade tidningen Ellegirl och dess 

webbplats. Ellegirlbuddy ger råd om kläder, smink och killar, men det smygs ofta in 

tips om Ellegirls webbplats eller produkter från Ellegirls annonsörer. Ellegirlbuddy är 

ett program som systematiskt frågar tjejer om allt från födelsedag till klädselmak. 

Resultatet blir en kundprofil som kan användas i marknadsföring.15  

 

2.1.1 En statistisk tabell över tidskrifternas upplagor. 

 Antal upplagor 

per år. 

TS – upplagan 

helårsredovisning. 

Antal läsare  

 (Orvesto) 

ELLE 12    85 100  

Cosmopolitan  12    75 000 204 000/per månad 

Tara 16  106 900 255 000 

Plaza kvinna 12   39 800 112 000/per månad 

Ellegirl 10 (2006)16 - 

Vogue - - 

- 

- 

       Källa: (TS) Tidningsstatistik, upplagor för tidskrifter 2005.17 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Farey, (2006) www.brandrepublic.com/login/index.cfm?fuseaction=Login&resource=BR_News&article 
Type=news &article=551616  (2006-04-28) 
15 Computer Sweden (2003) i Computer Sweden, (84) s. 1  
16 Hachette Filipacchi Media U.S. inc (2006) 
www.hfmus.com/HachetteUSA /Page.asp?Site=Ellegirl&Page=Overview  (2006-04-28) 
17 Tidningsstatistik (2006)  
www.ts.se/TSNet/Public/PDF/Upplagestatistik/tids_06_24feb.pdf  (2006 - 04 - 12) 
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3.  Teori 

 

Karen Boyle anser att förklara och definiera feminismen är svårt, men ännu svårare är 

det att definiera postfeminismen18. Jag anser att det är nödvändigt att omfatta 

feminismens grunder och dess tycke om både medierna och postfeminismen, i den 

teoretiska ramen. Detta eftersom postfeminismen är en utveckling eller ses som en 

genre inom feminism och dels för att kunna få en förståelse om vad postfeminism är 

för något. De feministiska och postfeministiska teorierna samt definitionen av 

livsstilsreklam kommer jag att ha med mig i baktanken och till sist koppla ihop allt i 

slutsatsavsnittet tillsammans med mina egna slutsatser och resultat.  

 

3.1    Feminismen – då och nu 
Feminism är ursprungligen ett nedsättande ord, feminist var en person som inte 

anpassat sitt beteende till de förhärskande könskonventionerna19. Ordet feminism 

beskrivs ursprungligen som hävdandet av kvinnors rätt och rättigheter, ibland 

synonymt med kvinnorörelse eller kvinnosak. Vid vissa tillfällen har innebörden 

vidgats till att omfatta en total förvandling av samhället med avståndstagande från 

männen som norm för det mänskliga. Den senare betydelsen förutsätter uppfattningen 

att kvinnans livscykel, erfarenheter och värderingar är helt skilda från mannens och 

att verklig jämställdhet mellan könen kan nås först när de kvinnliga värdena får 

jämbördig status i samhället. Den moderna feminismen eller nyfeminismen uppstod 

under 1960-talet i USA som en protesterande fraktion i den mansdominerade radikala 

studentrörelsen. 20 

 

Feminism betecknade i Sverige länge en radikalare hållning än t.ex. kvinnosakskamp 

och jämställdhetspolitik. Där företrädare för de båda senare inskränker sig till att 

hävda kvinnors lika rättigheter med män inom de samhälleliga ramarna kräver 

                                                 
18 Boyle, (2005), s. 29 
19 Larsson, ( årsbanden 2004) www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search  /articale.jsp?i_art_id=168220& i_ wor 
d=postfeministerna&i_h_text=1&i_rphr=postfeministerna (2006-04-25) 
20 Nationalencyklopedin (1991) nr. 6, s. 175 
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företrädare för feminismen en mer grundläggande och strukturell samhällelig 

förändring.21   

 

Liesbet van Zoonen anser att dagens feminism inte är lätt att beskriva och definiera, 

ett politiskt projekt (åtminstone inom kontexten Västeuropa). Feminismens karaktär 

har flyttats från väldigt synlig, väsentlig och ibland även en spektakulär motsatt form 

till den sedvanliga kulturen. Men ibland ses feminismen fortfarande som en 

kontroversiell komponent av etablerade institutioner som politiska partier, föreningar, 

universitet, lokala och nationella administrationer. Mycket nutida feminister arbetar 

med kvinnofrågor och kvinnostudier som föredrar att kalla deras aktiviteter som en 

”frigörelse för kvinnor” istället för feminism. En liknande motsträvighet som är 

associerad med feminism händer idag bland kvinnor som är i 20 års ålder. Dessa 

kvinnor anser att den feministiska kampen var en kamp för deras mödrar eller äldre 

syskon och att deras egen kamp är av en annan sort.22 Andrea Stuart argumenterar att 

kvinnor i hennes generation vill förändra men vill inte bli associerade med en 

”utdaterad” och stel livsstil23.  

 

 

3.2 Feminismen - dess tänkande och ideologi 
Boyle förklarar att om man kan se feminismens utveckling som en linje, så är det 

första-vågs feminismen som kommer först, sedan andra- och sist tredje-vågs 

feminism. Dessa tre indelningar består av olika feminist generationer med varierande 

ledande debatter, alltså första-vågs feminismen ses som den äldsta organiserade 

feministiska generationen och förknippas med kvinnornas rösträtt.24 Feminismen kan 

delas in i ännu fler kategorier. Dessa är liberal feminism, socialist feminism, radikal 

eller revolutionär feminism, lesbisk feminism, mörk feminism, postmodern feminism, 

första-, andra-, eller tredje-vågs feminism, för att nämna några. Det är tydligt att dessa 

feminister är mer definierade efter deras skillnader än likheter – ex: medlemmar, 

generation, allians med andra politiska rörelser, typ av organisation och relation till 

                                                 
21 Larsson, ( årsbanden 2004) www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search  /articale.jsp?i_art_id=168220& i_ wor 
d=postfeministerna&i_h_text=1&i_rphr=postfeministerna (2006-04-25) 
22 Van Zoonen, (1996), s. 3 
23 Stuart, (1990), citead i Van Zoonen, (1996), s. 3 
24 Boyle, (2005) 
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akademin. Men de delar en och samma uppfattning om ojämställdhet när det gäller 

kön och strävar efter att förändra denna verklighet. 25 

 

Ett antal författare, inklusive van Zoonen, har karaktäriserat den feministiska tanken. 

Radikal feminism har ett starkt intresse inom pornografi, den liberala feminismen är 

intresserade av stereotyper och socialisation med kön som kontext. Medan marxistisk 

och socialistisk feminism fokuserar på interaktion mellan kön, klass och ideologi.26 

Den franska författarinnan Simone de Beauvoir skrev boken ”Det andra könet”. Detta 

verk handlar om kvinnans situation och är Simone de Beauvoirs mest inflytelserika 

verk och en klassiker inom feministiskteoribildning. I detta verk myntas sentensen 

”man föds inte till kvinna, man blir det”, var teorin om kvinnan som ”den andre” och 

som det historiskt förtryckta könet framläggs.27 Författarinnan Andrea Dworkin som 

avled 2005, har blivit kategoriserad som en antipornografisk feminist. Dworkin 

argumenterade att pornografi var en introduktionsmanual för våldtäkt och ansåg att 

kvinnor hade rätt att ”avrätta” våldtäktsmän och pedofiler. Mot slutet av Dworkins liv 

tillkännagav hon att kanske kvinnor, som judar, borde ha ett eget land.28 Camille 

Paglia anser att idiotiska uttalanden som att ”pornografi nedsätter kvinnor” eller att 

”pornografi består av underlydande kvinnor” verkar endast trovärdigt om man aldrig 

tittar på pornografi. Paglia anser att predikare, senatorer och feministiska fanatiker 

pratar om ämnen som de inte har någon direkt kontakt med. Paglia avser att dessa 

personer vanligtvis endast förlitar sig på ett fåtal selektiva material som har en liten 

likhet till pornografimarknaden.29  

 
Van Zoonen anser att kultur och representation än gång har blivit en viktig kamp 

inom feminismen. Den kulturella kampen som pågår inom den nutida 1: a världens 

samhällen om kvinnlighet, manlighet och feminism, gör att man ställer sig frågorna; 

vad det betyder att vara en kvinna eller man? -Hur är kvinnliga och manliga subjekt 

och identiteter konstruerade?30 Representation har alltid varit en viktig kamp för 

dagens rådande feminism. Den kvinnliga rörelsen är inte endast engagerade i en 

                                                 
25 (Ibid), s. 29 
26 Van Zoonen, (1996), s. 12 
27 Sjöblad, & Gothlin, (årsbanden 2004) www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=125323 
&i_history=2 (2006-04-25) 
28 Katha, (2005) i The Nations s. 8  
29 Paglia, (1995), s. 65 
30 Van Zoonen, (1996), s. 5 
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materiell kamp om lika rättigheter och möjligheter för kvinnor, utan även om den 

symboliska konflikten inom definitionen av kvinnlighet men utlämnande av 

maskuliniteten.31  

 

Ett annat nyckelelement inom den feministiska ideologin är kön och maktfrågor. Men 

feminismen tar inte upp detta som ett problem. De argumenterar att kvinnor är en 

ogynnsam minoritets grupp som behöver jämställda möjligheter och rättigheter mer 

än makt. Den poststrukturalistiska feminismen argumenterar att makten inte är 

ensidig, att den är jämtfördelad, och inte att endast vissa grupper har den som ex: 

män, kapitalister, vita och att kvinnor, arbetsklassen, mörka inte skulle ha den.32 För 

många mörka kvinnor och kvinnor från utvecklingsländer har feminismen länge 

representerat en orelevant diskurs, på grund av den begynnelse vita och första 

världens partiskhet33. Det fanns (och finns fortfarande) en spändhet mellan feminism 

och feminitet som alienerade många kvinnor. 1960- och 70-talets kvinnorörelse var 

kritiserad, speciellt av färgade, lesbiska och arbetsklasskvinnor. De ansåg att 

kvinnorörelsen ignorerade strukturella skillnader emellan kvinnor i det naiva 

tänkandet av systerskap.34 Angela McRobbie anser att feminismen inte finner någon 

plats i världen inom ”TV-blondiner”, men att den nyliga feministiska sociologin visar 

enorma svårigheter som unga mörka och asiatiska kvinnor fortfarande har när det 

gäller att besegra ras och sexuell diskriminering35.  

 

McRobbie som skrev uppsatsen ”The culture of working class girls”, anser att den 

glädje tjejerna får av varandra och deras vänskapsmönster, vilket dominerar tjejernas 

sociala liv, kommer senare att ta slut. Efter att man har gift sig kommer ”paret” sedan 

kräva att de feministiska aktiviteter och ritualer avslutas. Detta reflekterar exakt vad 

Richard Hoggart har skrivit om ”den kortvariga utblomningen” av arbetsklasstjejer. 

Det är förbestämt att tjejerna senare går tillbaka till den mindre offentliga sfären 

bestående av hushåll och make.36 

       
 
                                                 
31 (Ibid), s.13 
32 (Ibid), s. 4 
33 Hooks, (1989) & Wallace, (1975) citerade i Van Zoonen, (1996), s. 3 
34 Carby, (1982) & Hooks, (1982), citerade i Boyle, (2005), s. 30 
35 McRobbie, (2000), s. 203 
36 (Ibid), s. 64 
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3.4    Postfeminismen – dess revolution och revolution 
Postfeminismen likaså postkolonialismen och postmodernismen används ofta för att 

signalera ett fullständigt slut på de tidigare förtryckta relationerna. Ordet ”post” 

betyder ofta att dessa relationer har blivit besegrade och ersatta. Postfeminismen 

definieras som en tid efter feminismen. Döden av andra-vågs feminismen har blivit 

reguljärt deklarerad av medierna sedan tidigt på 80-talet. Detta kan ha sin anledning i 

två tänkbara orsaker: feminismens framgång medförde att feminister lämnade den 

föråldrande rörelsen eftersom kvinnor nu har jämställdhet eller för att feminismens 

misslyckanden bidragit till demonstration av deras orimliga begär och lämnandet av 

den föråldrande rörelsen.37 Postfeminismen kan begripas som en kritisk förbindelse 

med patriarki.38 Camille anser vad feministerna kallar för patriarki är helt enkelt en 

civilisation, ett system som är designad av män men att den idag styrs gemensamt 

med kvinnor39. Författare som Camille Paglia, Naomi Wolf, Kate Roiphe och Cristina 

Hoff Sommers är kallade för postfeminister, anti-feminister, power-feminister och 

nya feminister. Boyle anser att deras argument på många sätt är tilldragande eftersom 

det är mindre deprimerande att tänka på vad som ger oss njutning än att fokusera på 

situationer var kvinnan är relativt maktlös, samt att det är enklare att ändra sig själv 

än att ändra på hela samhället.40 Boyles argumentation uppfattar jag som att 

postfeminismen skiljer sig från feminismen, det är feminismen som vill förändra hela 

samhället för att kvinnor ska få det bättre medan postfeminismen är mer fokuserad på 

individen. 

 

Marshalls teori är att kvinnliga protagonister har en specifik relation till feminiteten. 

De är varken fångar i sin feminitet (innan feminismen), men avfärdar den inte heller 

(feminism). Kvinnor använder den som en fördel både på arbetsplatsen och i 

sovrummet. Hjältinnor använder sin feminitet som liknar den innan feminismen, 

önskan och längtan om en karriär, jämställdhet i den mellanmänskliga relationen, 

finansiellt oberoende och sexuellt tillfredsställelse. Det är denna kombination av 

traditionell feminitet och andra-vågs feminism som många kulturkritiker, både inom 

och utanför akademin har stämplat som postfeminism.41 Dessa kritiker anser att 

                                                 
37 Boyle, (2005), s. 31 
38 Brooks, (1998), s. 1 
39 Paglia, (1995), s. 26 
40 Boyle, (2005), s. 34 
41 Marshall, (1990), citedad i Boyle (2005), s. 32 



             
 

                                                                                                                                                   15
 

postfeminismen inte är en rörelse eller teori, utan ett sätt att uppfatta den komplexa 

relationen av feminismen som visas i de ledande kulturella texterna. Ordet 

postfeminism ändvänds även ibland som ett synonym ord till populär feminism.42 

Charlotte Brunsdon har läst texter utifrån det feministiska perspektivet. Brundson 

kom fram till att hjältinnan inte är tillräckligt självständig, hon tänker alldeles för 

mycket på skor, alltid självsäker inom hushållssfären, oroar sig alltid för hennes 

utseende eller att bara hitta en man och slå sig till ro.43 Naomi Wolf skriver att den 

senaste forskningen visar genomgående att bland majoriteten av västerlandets 

tilldragande, framgångsrika, förvärvsarbetande kvinnor finns en hemlig undertillvaro 

som förgiftar vår frihet. Den är bemängd med idéer om skönhet och är en mörk ådra 

av självhat, fysisk besatthet, fasa inför åldrandet och fruktan för att självkontrollen 

skall brista.44  

 

 

Chris Holmlund ställer frågan, om postfeminismen utmärker sig själv som en (a) 

attityd, (b) en synvilla, eller (c) som ett objekt? Han kom fram att svaret är (d) allt 

som har nämnts ovan. Holmlund anser att postfeminismen har tre olika sorters 

kvinnliga ansikten. Han har kategoriserat dessa som ”akademisk”, ”chick” och 

”grrrl”. Han anser även att det är ”chick” postfeminismen som har varit den mest 

rådande varianten. Där ”chick” postfeminismen har blivit periodiskt publicerade i 

tidskrifter, debatterade i pratshower och varit parerande i tidningar. ”Chick” 

postfeminismen medför en motreaktion eller ett ogillande till viljan av jämställdhet 

mellan kvinna och man, både i arbete och inom familj.  ”Chick” postfeminister är 

vanligtvis unga, endast en liten del är medelålders, men ingen ser gammal ut (Botox 

hjälper).  Många är hotfulla mot andra-vågs feministernas mål och deras vinster, 

medan vissa tar andra-vågs feministernas mål och det som de har åstadkommit för 

givet. Vissa tycker om att festa, klä upp sig och gå ut, ta raster från arbetet för att sin 

träffpartner eller shoppa. Andra stannar hemma, är ömsinta, har fästman och barn. En 

mer ”vildare” grupp av postfeminister känner både till det populära och det 

akademiska. Främst amerikanska, de turbulenta ”grrrls” (vilket Holmlund definierar 

som alias för tredje-vågs feminism) som är politiskt engagerade men även lekfulla. 

                                                 
42 Boyle, (2005), s. 32 
43 Brunsdon, (2005) i Cinema Journal, 44 ( 2) s. 113 
44 Wolf, (1996), s. 8 
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De tar till sig skiljaktigheter som uppstår bland kvinnor vilket ”chick” 

postfeminismen ignorerar. De är även ivriga att ta efter och fortsätta med första- och 

andra-vågs feministernas kamp. Den tredje och mindre gruppen är den ”akademiska” 

postfeminismen som är fördjupade i den franska, brittiska och amerikanska 

postmoderna, postkoloniala, poststrukturella, homosexuella etc. teorierna.45 

 

Paglia anser att genom tiderna var respekterade kvinnor förväntade att bevara ett 

blygsamt tittande och behålla deras blick neråt. En kvinna med ett väldigt kraftigt 

eller så kallat ”fritt” tittande sågs alltid som en prostituerad. Paglia argumenterar att 

på slutet av 1900-talet, lär sig respektabla medelklasskvinnor genom moderna 

kommersiella bilder hur att njuta i det ”fria” tittandet. Paglia anser att detta är en 

revolution och slutet på den feministiska idén om det ”manliga stirrandet”,  vilket 

påstår att män stirrar aggressivt och omvandlar kvinnor till sexobjekt. Sammanfattat 

menar Paglia att vi idag befinner oss i en period var det är tillåtet även för kvinnorna 

att omvandla och skåda män som sexobjekt.46 Författarinnan Lumby anser att 

reklamannonser var kvinnan dreglar över en snygg kille inte har någonting att göra 

med återvändandet till de mörka åren av patriarken. Lumby menar att när kvinnan 

omvandlar män till objekt, är detta ett tecken på att de examinerar deras roll som 

sexuella subjekt. De upptäcker hur det känns att sitta i den sexuella förarstolen.47  

 

Den populära postfeminismens kanske mest övertalande budskap är att feminismen 

har pressat kvinnan till att vilja ha alldeles för mycket. Postfeminismen är som ett 

flykterbjudande från detta, från bördan av att vara ”superkvinnan” för att kunna 

uppfylla den feministiska bilden av framgång. 48  I tillflyktsscenariot, en välutbildad 

professionell vit kvinna demonstrerar hennes ”auktorisering” och naturliga omsorg 

genom att dra sig tillbaka från arbetsplasten (och symboliskt från den offentliga 

sfären) för att ägna sig åt maken och familjen49.    

       

        

 

                                                 
45 Holmlund, (2005) i Cinema Journal, 44 ( 2) s. 116 
46 Paglia, (1995), s. 8 
47 Lumby, (1997) citerad  i  Parkins, (1999) i Australian Feminist Studies, 14 ( 30) s. 379  
48 Alice, (1995), citerad i Brooks, (1998), s. 3 
49 Tasker, Yvonne & Negra, i Cinema Journal, 44 (2) s. 107 



             
 

                                                                                                                                                   17
 

3.3    Feministisk kritik i media  
Medierna har alltid varit ett centrum för den feministiska kritiken. Författaren Betty 

Friedan en före detta redigerare på en kvinnlig tidskrift, skrev boken ”The Feminine 

Mystique” – myten att kvinnan kan finna en fullbordan genom att vara hemmafru och 

en mor. Detta stimulerade återuppvaknanden av den Amerikanska kvinnorörelsen i 

mitten av 60-talet. Friedan anklagade media och olika förbundna experter som 

doktorer, psykologer, sociologer för att de har medfört osäkerhet, rädsla och 

frustration för de vanliga kvinnorna som inte kan och vill leva upp till idealet av den 

”glada hemmafru hjältinnan”. I en annan feministisk klassiker ”The Female Eunuch”, 

där Germaine Greer rasade mot romantiskfiktion som massproducerades och lärde 

kvinnorna till att börja tro på sagor om heterosexuell romantik och lycka. 50   

 

Inom kontexten representation av kön, ses fokus på reklam som ett passande val. Från 

att kvinnorörelsen återföddes i slutet på 1960-talet, har den fastställt reklam som ett 

av samhällets mest störande kulturprodukt. Moniterande projekt, 

konsumentbojkottning och andra medel har blivit brukade för att sätta press på 

reklambyråer att visa en mer mångfaldig och mindre traditionell bild av kvinnor. 51 

De feministiska mediestudierna har lagt till nya teman inom 

kommunikationsforskningen, var de stereotypiska bilderna på kvinnorna inom media 

undersöks men även dess effekter på publiken52.  När det gäller forskningen om 

kvinnoframställningen i medierna har Gallagher summerat olika forskningsprojekt. 

Gallagher fann likheter mellan västlig industrialisering, östlig kommunism och 

sydliga utvecklingsländer, var kvinnorna är underrepresenterade i medierna både 

inom produktion som i dess innehåll. Dock kvinnorna som visas i mediernas innehåll 

tenderar att vara unga och konventionellt vackra. De är definierade i relation till deras 

man, far, son, chef eller någon annan man och avbildade som passiva, tveksamma, 

lydiga, osjälvständiga etc.53 Den tidiga feministiska medieforskningen vinnlade sig 

om att kartlägga existerande sexism i massmedia, antingen genom undersökningar av 

mediers effekter (på bland annat barn) eller genom innehållsanalyser var antalet 

kvinnliga karaktärer och vilka roller de tilldelades studerades. Utgångspunkten var att 

medier visade falska eller felaktiga bilder av kvinnor. Kraven som fördes fram var att 
                                                 
50 Van Zoonen, (1996), s. 11 
51 (Ibid), s. 67 
52 (Ibid), s. 16 
53 Gallagher, (1980, 1985), citerad i Van Zoonen, (1996), s. 17 
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dessa skulle ändras till bättre, mer ”verkliga” bilder och relateras till de framsteg 

kvinnorörelsen åstadkommit.54  

 

Eriksson och Göthlund anser att bilder idag är en del av de budbärare vårt samhälle 

och vår kultur använder sig av för att skapa nya och upprätthålla gamla ideal, normer 

och konventioner. De är samtidigt speglande och medskapande. Något som Eriksson 

och Göthlunds analyser visar, är att en mycket stor del av vår bildkulturs 

”kvinnobilder” innehåller samma typ budskap. Även om bilderna återfinns i en 

mångfald, så måste deras budskap beskrivas som enfaldigt. Det vill säga ensidigt. 

Denna ensidighet i bildutbudet är negativ och bidrar till svårigheter att förändra synen 

på könen.55 Kvinnokroppen – avbildad, inramad och upphängd på väggen har blivit 

en ikon för västerländskultur. Genom att rama in kvinnan gör man kvinnokroppen till 

ett ting. Detta är en del av det ”varufierande” av kvinnor som försiggår i vår tid och 

som har bidragit till att göra kunna göra den användbar i reklam och 

marknadsföring.56 Feminister anser att den medieskapande kvinnan är (1) fru, mor 

och hushållerska för männen, (2) ett sexobjekt som säljer produkter till män, (3) en 

person som försöker att vara vacker för män57. Davies m.fl. hävdar att media och 

speciellt kvinnotidningar levererar bilder som talar om för kvinnor hur att bli en 

perfekt mamma, älskare, fru, hushållerska, glamorös accessoar/tillbehör, sekreterare, 

vad som bäst passar till systemets behov58. Boyle anser att det finns viktiga frågor att 

ställa om mediernas konstruktion av femininskönhet. Det finns en risk med den 

överbesatta fokuseringen på kvinnans utseende som även har blivit som en markering 

på kvinnans värde. Dagens feministiska förebilder kopierar konstruktionen av 

kvinnan som objekt för det manliga tittandet i den ledande sortens media. Betoningen 

på utseendet och kläder kontribuerar också till konstruktionen av feminism som ett 

gammalmodigt mode och utförande. Feminismen är associerad med repression och 

ersatt av denna säsongs postfeminism med läppglans, designer skor och push-up bh.59  

 

McRobbie anser att kvinnornas och tjejernas liv har blivit visuellt otraditionella. 

Fullständigt borta är den sortens fatalism som brukade förekoma, där kvinnans liv 
                                                 
54 Tuchman, (1978), citerad i Hirdman, (2001), s. 14 
55 Eriksson, & Göthlund, (2004), s. 168 
56 Solomon-Godeau, (1991), citerad i Eriksson, & Göthlund, (2004), s. 117 
57 Hole, & Levine, (1971), citerad  i Van Zoonen, (1996), s. 66 
58 Davies, Dickey, & Stratford, (1987), citerad i Van Zoonen, (1996), s. 66 
59 Boyle, (2005), s. 31 
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följde en förutsedd stig som kretsade runt make och barn, även att kvinnan måste 

underordna sig själv för att utföra denna roll. Det finns en förnuftighet inom kulturen 

när det gäller våld mot kvinnor. Tidningar, radio och televisionen uppmuntrar kvinnor 

och tjejer att inte ta emot mansaggression.60 Kvinnoframställningen inom reklam har 

förändrats, speciellt när det gäller den ökande porträtteringen av kvinnor som 

professionella arbetare med ett högt statusjobb. Detta har blivit tolkat av många 

forskare som en framgång för kvinnans frigörelse och som ett mått på den sociala och 

annonsörens acceptans av förändrande könsroller.61 Reklam ses som en reflektion av 

den förändrande verkligheten om kvinnans sociala position och influeras av 

kvinnorörelsen, reklam presenterar en bild av den ”nya kvinnan”62. Kvinnan är 

självständig, självsäker och bestämd, finner tillfredställelse i arbetsvärlden och 

avkopplande aktiviteter, söker spänning, äventyr och fullbordan. Kvinnan är långt 

från konsumenten. Kvinnan finner sin tillfredställelse inom en liten värld och i 

centrum av denna värld ligger hennes hem.63 McRobbie anser däremot att antaganden 

om jämlikhet är farligt enkelt, eftersom självsäkra, modiga och finansiellt oberoende 

unga kvinnor är varje annonsörs dröm. Genom att bläddra igenom livsstilar och olika 

sektioner i Storbritanniens dagstidningar och titta mer närmre på den nya världen av 

tjej och kvinnotidskrifter, så avser McRobbie att det är enkelt att tro att kvinnor inte 

längre på något sätt är hindrade av sitt kön eller att alla hinder kan besegras.64  

 

Tvärtemot andra områden inom masskulturen så har tidskrifter för tonårstjejer inte 

blivit ett subjekt för en noggrann kritisk undersökning. Det är tydligt att de liksom 

andra sorters medier har en ideologisk makt. Både kvinnornas och flickornas 

tidskrifter intar en privilegierad position. De riktar sig endast till den kvinnliga 

marknaden och deras ängelägenhet är att lansera en feminin kultur till läsarna. 

Tidskrifterna definierar, formar kvinnans värld och utbreder sig inom varje tidsperiod, 

från tidig barndom till ålderstigen ålder. I McRobbies undersökning av 

tonårstidskriften Jackie anser McRobbie att Jackie och alla andra tidskrifter, 

adresserar tjejer som en grupp. Detta gör att man förmörkar skillnaderna av exempel 

klass eller ras som existerar mellan kvinnor. Tidskriften Jackie driver en klass - lös 

                                                 
60 McRobbie, (2000), s. 210 
61 Van Zoonen, (1996), s. 72                                                                                                                                                         
62 (Ibid), s. 72 
63 Cagan, (1978) citerad i Van Zoonen, (1996), s. 72 
64 McRobbie, (2000), s. 200 
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och ras - lös enformighet, en sorts falsk enighet som förmodar en gemensam 

erfarenhet av kvinnlighet och att vara en flicka. Detta genom att isolera en särskild fas 

eller ålder som intressefokus samt som överensstämmer med tidskriftens mottagare, 

då de tillskriver till åldern och vissa ideologiska betydelser. Uppväxttid blir synonymt 

med Jackies definition av den. Den sammanstämmiga totaliteten av feminin 

uppväxttid åsyftas till att alla vill veta hur att kunna fånga en kille, gå ner i vikt, se bra 

ut och laga mat.65 

 

 

    3.5    Livsstilsreklam 
Livsstilsreklam är idag en använd metod inom reklam. Men livsstilsreklam behöver 

inte vara ett nytt fenomen. Under 1960-talet talar man exempelvis om reklam som 

”tjänar att väcka uppmärksamhet än att ge information”, ”fiktiv information”, ”reklam 

inriktad på emotionella argument”, reklam som är ”profil- och stämningsskapande”, 

reklam där man bygger upp en ”miljö” kring varan/produkten som ”är lyxbetonad 

eller eskapistisk”, reklam som innehåller ”appeller till statusförhållanden”, ”referens-

” eller ”fiktiva grupper”, ”komponenter i ett personlighetsideal och ett gott liv”, etc.  

 

Vi är fortfarande konsumenter, men idag konsumerar vi i första hand varumärken, 

tecken och symboler.  Varornas bruksvärde är inte längre knutet till en avgränsad 

funktion eller ett bestämt behov. Produkter med så olikartade funktioner som en 

tvättmaskin, en möbel, en bil eller ett klädesplagg kan numera tillfredställa samma 

mänskliga behov av till exempel prestige, status eller självuppskattning och fungerar 

som en markering av en identitet eller livsstil. Varornas betydelse som prestige-, 

status- och potentiella symboler för olika livsstilar tenderar att öka, medan deras rent 

funktionella betydelse avtar. 66 

 

Gränserna mellan ”konsumtion” och ”identitet” har enligt Baudrillard blivit alltmer 

diffusa. Detsamma gäller gränserna mellan privat och offentligt, då reklamen ”i sin 

nya version” invaderar allt, också våra mest ”intima” sfärer och våra medvetanden. 

Varu- och mediemarknaden går inte längre att urskilja som en avgränsad sfär, utan 

                                                 
65 McRobbie, (2000), s. 69 
66 Bjurström, (1991), s. 7  
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infiltrerar allt och alla. Allt reduceras till en enda dimension: det som Baudrillard 

kallar för ”kommunikationens extas”.67 Våra inre fantasier, intima sfärer och 

identiteter smälter samman med och knyts alltmer till varukonsumtionen och 

medierna.68 

 

För den som producerar reklam – reklambyråerna – är det viktigt att vara väl insatt i hur 

människor lever och upptäcka förändringar i sättet att leva och tänka. För 

reklamproducenterna gäller alltså att iaktta och registrera människors konsumtionsvanor 

och inställning till mat, resor, kläder, mode, musik, film, idrott, underhållning, politik, 

produktion osv. Sådan kunskap är en förutsättning för att kunna övertala människor och 

tilltala dem på ett förtroligt sätt. Att som reklamproducent slentrianmässigt upprepa 

tidigare använda mönster och fraser fungerar inte.69 

 

Jag har försökt göra den teoretiska ramen så omfattande och beskrivande som möjlig 

men ändå relevant för att både jag och uppsatsens läsare ska komma in i feministernas 

och postfeministernas ideologier och dess tänkande.  

 

 

4.  Metod 

 

4.1    Metodval 
Metoden jag väljer för att kunna gå tillväga och analysera reklamannonser, är den 

kvalitativa innehållsanalysen. Genom den kvalitativa innehållsanalysen analyserar jag 

både reklamannonsens text och bild. Jag väljer den kvalitativa metoden eftersom jag 

vill undersöka de postfeministiska reklamannonserna genom att tolka, resonera och 

beskriva. Den möjliggör även att kunna undersöka få variabler vilket för min del gör 

studien tidsmässigt mer utförbar. 

 

Berelsons krav är att innehållsanalysen ska vara objektiv och systematisk. Berelson 

anser att om forskningen ska bli en kopia så måste innehållsanalysen vara styrd av 

                                                 
67 Baudrillard, (1987) citerad i Bjurström, (1991), s. 7 
68 Bjurström, (1991) s. 7 
69 Hansson, Karlsson, & Nordström, (2006), s. 95 
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regler som är explicit fastställda och applicerade jämt emellan alla enheter i analysen. 

Berelson argumenterar för systematik för att överbekämpa den mänskliga tendensen 

att läsa textmaterialet selektivt. Berelson argumenterar även att innehållsanalysen 

helst ska vara kvantitativ, men att den kvalitativa metoden också har visats sig vara 

framgångsrik, speciell inom områden som politiska analyser av utländsk propaganda, 

psykoterapi, etnografisk forskning och inom diskurs analys. Berelson anser att om 

kodningen av innehållsanalysens data ska vara pålitlig så ska man utesluta att ”läsa 

mellan raderna” att allt ska vara explicit, med detta menar Berelson att man ska 

förklara allt och guida läsarna till ens slutsatser.70 Berelson har sitt ställningstagande 

mot selektivitet, men i denna studie måste ag ändå göra ett selektivt urval av 

reklamannonserna eftersom det inte finns tid att undersöka all postfeministiskreklam. 

Men urvalets innehåll granskar jag sedan fullständigt så bra jag kan.  

 

Många konstnärer har medvetet valt att ge uttryck för specifika kvinnliga 

erfarenheter, både med och utan feminism som förtecken. Samtidigt har det inom 

bildforskningen, såväl den medieinriktade forskningen som den konst- och 

bildvetenskapliga, blivit allt vanligare att tillämpa feministiska teorier och 

genusteorier. Och faktum är, att eftersom det feministiska perspektivet sätter 

sökarljuset på makten och maktförhållandet, så har detta bidragit till ett ökat fokus 

även på män och manlighet.71 

 

 

4.2    Analysmetod  
Den kvalitativa innehållsanalysen är den traditionella metoden som jag använder mig 

av. Först analyserar jag reklamannonserna objektivt och forskarmässigt som möjligt, 

vilket innehållsanalysen kräver och inte ur ett feministiskt perspektiv. Med den 

objektiva analysen avser jag att beskriva reklamannonserna så utförligt och detaljerat 

som möjligt. När jag genomför den objektiva innehållsanalysen granskar jag 

reklamannonsens beståndsdelar som färger, miljö, kroppsspråk och attityd, kort 

sammanfattat beskriver jag allt jag kan se. De feministiska och postfeministiska 

ideologierna applicerar jag mer mot slutet av varje reklamanalys efter att jag har 

                                                 
70 Berelson, (1952), citerad i Krippendorff, s. 20f 
71 Eriksson, & Göthlund, (2004), s. 42 
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genomfört den objektiva analysen. Detta är som ett nästa steg och en mer 

teorianknytande analys var jag karaktäriserar och tolkar kvinnorna. 

 

Jag räknar samman alla sidor som består av reklamannonser. Resultat är 602 sidor 

reklam som jag utgår från och granskar. För att kunnat utföra denna granskning 

behöver jag använda mig av ett mätinstrument. I denna studie väljer jag främst två 

stycken postfeministiska teorier (Marshall och Holmlund) som mitt mätinstrument. 

Detta mätinstrument undersöker först och främst om reklamannonsen är 

postfeministisk och hjälper mig både i urvalsprocessen och i analysen. Eftersom det 

är omöjligt att ta med alla teorier om postfeminismen och dess kännetecken, leder 

dessa två teorierna till en automatisk avgränsning av vad jag granskar när jag utför 

reklamanalysen. Marshalls och Holmlunds teori finns beskrivna i teoriavsnittet.  

 

 

4.3    Urvalsmetod 
Urvalsprocessen går till på det viset att jag först tittar igenom all reklam. De 

reklamannonser som jag till sist väljer att analysera är främst de som innehåller någon 

sorts av postfeminism. Jag granskar även några reklamannonser som jag anser har 

feministiska tendenser, detta för att få lite kontrast i studien och illustrera skillnaden.  

 

Min urvalsmetod består av tre nivåer, på var och en av dessa tre nivåerna applicerar 

jag teorier. Jag använder mig av denna metod eftersom resultatet till blir en mer 

rimligare mängd reklamannonser att analysera och urvalet blir de reklamannonser 

som är mest väsentliga.  

 

Nivå 1. På den första nivån tittar jag igenom de 602 sidorna bestående av reklam från 

de sex kvinnotidskrifterna. På denna nivå använder jag Marshalls teori, var Marshall 

definierar postfeminismen. Denna teori sållar ut den reklam som inte är 

postfeministisk och tvärtom.  

 

Nivå 2. Efter det första urvalet börjar den andra nivån. Här använder jag Holmlunds 

teori som delar in postfeministkvinnor i tre olika kategorier, ”chick”, ”grrrl” och 

”akademisk”. Denna teori använder jag för att kunna dela in de postfeministiska 
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reklamannonserna från det första urvalet till en av Holmlunds kategorier. Jag granskar 

de postfeministiska reklamannonserna och sedan gör en fördelning till den kategori 

som passar bäst. Samtidigt skriver jag även korta kommentarer, detta för att jag 

senare i analysen lättare kan se vad det finns för likheter och skillnader mellan 

Holmlunds kategorier. Dessa korta kommentarer skriver jag på ungefär hälften av de 

reklamannonser som jag fördelar. Detta eftersom utförandet tar en för lång tid men 

även för att kommentarer brukar endast upprepas. Därför tar jag beslutet att avbryta 

kommentarskrivandet vid hälften av reklamannonser eftersom jag anser att denna 

handling inte är nödvändig att förfölja på alla reklamannonserna. Att omvandla 

Holmlunds teori till kategorier i tillämpning gör den inte alldeles fullständig eftersom 

vissa reklamannonser kan exempel vara en blandning mellan ”chick” och ”grrrl”. 

Sådana reklamannonser fördelar jag till den kategori som jag anser dominerar mest. 

Det finns även ett problem med kategorin ”akademisk”. Denna kategori definierar 

Holmlund är kvinnor som är fördjupade inom olika sorters postteorier. Att se om en 

kvinna är fördjupad inom någon postteori är omöjligt genom analys av 

reklamannonser, detta eftersom jag anser att det inte går att fastställa en postteoretisk 

fördjupning utifrån en kvinnas utseende. Därför utesluter jag Holmlunds tredje 

kategori. 

 

Nivå 3. På den tredje nivån väljer jag ut ett antal postfeministiska reklamannonser ur 

Holmlunds två kategorier. Detta urval av reklamannonser är de som passar bäst in i 

Holmlunds ”chick” och ”grrrl” postfeministiska kategorierna. Men för att denna 

studie ska bli så representativ som möjligt inser jag att det inte räcker att endast välja 

några reklamannonser från de två kategorierna. Detta eftersom inom kategorierna 

”chick” och ”grrrl” anser jag att det finns olika kvinnoframställningar, men alla tillhör 

ändå de två kategorierna. För att kunna visa upp och illustrera så många olika sorters 

”chick” och ”grrrl” reklamannonser som möjligt så har jag utformat en vidare 

utvecklad hypotes av Holmlunds teori. Jag delar in ”chick” och ”grrrl” 

reklamannonserna till sju olika kategorier. Från var och en av dessa sju kategorier 

väljer jag en reklamannons som jag analyserar mer på djupet, men jag illustrerar även 

resten av reklamannonserna som tillhör dessa sju kategorier. Den åttonde kategorin 

tillhör inte postfeminismen, den består av reklamannonser som har feministiska 

tendenser. Till sist sammanställer jag alla reklamannonser som uppstår i de åtta 



             
 

                                                                                                                                                   25
 

kategorierna och granskar vad det finns för likheter och skillnader. Alla utvalda 

reklamannonser finns illustrerade som bilaga.  

 

 

 

 
                                          1. 
 
 
 
 
                       2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.1.1 Figurmodell på den trenivåiga urvalsmetoden. 
är applicerad både tillsammans med Marshalls och Holmlundsteori, samt beskrivning på 

de sju kategoriseringarna på de postfeministiska reklamannonserna.    

 

 

Marshalls teori 

Chick Grrrl 

• Den leende 
feminina kvinnan. 
 
• Den flickaktiga 
och materiella 
kvinnan. 
 
• Den glamorösa 
kvinnan. 
 
• Kvinnan som 
ägnar sig åt 
familjen. 
 
 

• Kroppsspråk 
med attityd. 
 
• Den överlägsna 
och intensiva 
blicken. 
 
• Den dominanta 
kvinnan. 

• Reklam med 
feministiska 
tendenser. 
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4.4    Urval  
Mitt ledmotiv i urval av kvinnotidskrifter är; kända kvinnotidskrifter i Sverige. Förutom 

att de utvalda tidskrifterna är kända, så är de även inriktade inom mode vilket är den 

genre jag vill undersöka. Eftersom min hypotes är att det är inom denna genre som 

postfeminism kanske mest har sin närvaro. Tidskrifterna Vogue och Ellegirl som jag 

också väljer att undersöka, utges inte som svensk upplaga. Därför väljer jag att analysera 

de två tidskrifternas reklamannonser i den amerikanska upplagan. Detta betyder dock inte 

att tidskrifterna Vogue och Ellegirl är okända på den svenska tidningsmarknaden och 

bland tidskriftskonsumenterna. Alla tidskrifter är även från april månad. I mitt urval utgår 

jag även från tidskrifternas målgrupper. Tidskrifterna Cosmopolitan, Plaza kvinna, Elle 

och Vogue har liknande målgrupper och tillhör de mest kända kvinnotidskrifterna i 

Sverige. Jag tar även med Ellegirl som är riktade till tonårstjejer och Tara som är 

inriktade till kvinnor som är 40+. Detta så att studien blir lite mer omfattad och inte 

endast fokuserad på en enda tidskriftsmarknad.  

 

 

4.5    Validitet och reliabilitet 
Mitt syfte är inledningsvis att skära ner antal reklamannonser till en rimlig analysmängd. 

Detta genom att applicera Marshalls och Holmlunds teori vilket medför att de 

reklamannonser som blir utvalda är den sorts reklam som innehåller flest postfeministiska 

tendenser. Denna metod stärker validiteten. Att man mäter det man avser att mäta72. 

Metoden gör att mitt urval av reklamannonser blir representativt och relevant när det 

gäller perspektivet att ta med de reklamannonser som är mest postfeministiska till analys 

för jag sedan ska kunna besvara frågeställningarna.  

 

För att reliabiliteten ska säkras och vara hög i en kvalitativ studie anser Silverman att 

man ska: 1. Anteckna lite under observationen. 2. Utveckla sina anteckningar så snabbt 

som möjligt efter varje fältstudie.73 I en kvalitativ innehållsanalys observerar man inte, 

man tolkar innehållet. Eftersom tolkningar är väldigt individuella medför detta att denna 

studie har en låg reliabilitet. Kirk och Miller anser att om reliabiliteten ska kunna bli 

                                                 
72 Östbye, , Knapskog, Helland, & Ove Larsen, (2004), s. 40                                                                                                      
73 Slilverman, (2001), s. 227 
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beräknad ska forskaren dokumentera hans eller hennes procedur74. Jag har försöker 

förklara metoden som beskriver min forskningsprocedur så bra som möjligt, detta kan 

kanske ses som en alternativ dokumentation som motsvarar den Kirk och Miller avser. 

Jag anser att detta kan vara ett alternativt sätt att gå tillväga i en kvalitativ innehållsanalys 

eftersom jag inte observerar något handlande. Genom metoden som jag beskriver och 

verkställer anser jag att det kanske går att beräkna denna studies reliabilitet på detta 

alternativa vis istället.   

                                                 
74 Kirk, & Miller, (1986), citerad i Silverman, (2001), s. 226 
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5.  Analys och resultat 

 

5.1    Postfeministisk “Grrrl” reklamannons 

 5.1.1  Kroppsspråk med attityd (Levis) 

 
(Cosmopolitan) 
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Det är kvinnan i mitten som är reklamannonsens fokus. Kvinnan ser rätt ung ut och 

står bakifrån med ryggen vänd mot läsaren och vrider sitt huvud i profil. Kvinnans 

kroppshållning är rak och stel med särande ben och putande rumpa. De klädesplagg 

kvinnan har på sig är en vit tajt skjortblus som är mellanlång i armarna, ett par ljusa 

Levis jeans och en liten mörk korsett om midjan. Kvinnans skor är ett par höga svarta 

stilettklackar. Håret är långt, mörkt med lugg. Frisyren ser inte naturlig ut, den är 

väldigt rak, strikt och lite perukaktig. Tjejen är mycket svart sminkad under ögonen 

och har starkt målade röda läppar och tittar lite argt på läsaren med blicken. Tjejen 

står mitt i ett rum. I rummet finns det en äldre tv modell och gammalmodiga lampor. 

Ljussättningen i rummet är mörk var lamporna lyser upp lite de mossgröna färgade 

tapeterna. På ena sidan av väggen och på andra små ställen i rummet syns träd, 

växter, fåglar och en liten mus på mattan. Framför tjejen ligger röda äpplen utspridda 

på golvet och vid väggen kan man se träfigurer som liknar dvärgar. Tjejen står även 

över en spegel. Reklamannonsens huvudtext lyder ”Now she has the fairest ass of 

them all”.  

 

När man sammanställer allt så märker man att reklamannonsen (Levis) har använt sig 

av den kända sagoberättelsen ”Snövit och de sju dvärgarna”. Tjejens röda läppar är 

likadana som Snövits och korsetten symboliserar denna sagatid. Alla symboler i huset 

ger ett intryck av att huset är gammalt och ligger i en skog, detta gör att man drar 

slutsatsen att huset förmodligen tillhör de små sju dvärgarnas. Detta förklarar även 

varför tv: n är låg och tjejen lång på bilden. De röda äpplena på golvet symboliserar 

det äpplet den avundsjuka drottningen gav till Snövit med motivet att döda. Detta för 

att drottningen själv skulle bli den vackraste kvinnan i landet. Den spegel som tjejen 

står på symboliserar den magiska spegeln som drottningen varje dag frågade frågan 

”Mirror, Mirror upon the wall, who is the fairest of all?”. Det är just denna liknande 

fras som reklamannonsen kreativt använder i texten. Men i denna reklamannons är 

det tjejen som står över spegeln och frågar den magiska spegeln frågan om vem som 

har den vackraste rumpan, då spegeln svarar att det är tjejen på reklamannonsen som 

har den vackraste rumpan av alla. Detta förklarar även varför spegeln är placerad 

under tjejen. Eftersom det står ”now” i texten och jeans märkets logotyp bredvid 

förstår man att det är jeansen som gör tjejens rumpa vacker. Det första N: et i texten 

är ett typiskt utseende på den första bokstaven som brukar visas i sagoböcker, detta 

för att man än en gång ska förstå att reklamannonsen använder sig av Snövit sagan. 
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Kvinnans skor är inte några vardags skor, man associera sådana platåskor till strippor  

eller ”Pamela Anderson” skor. Blusen och jeansen är något man kan ha på sig 

vardagligt och är ett klassiskt klädesplagg, men tillsammans med skorna och 

korsetten är kvinnan mer trendig än vardaglig. 

 

Man kan se denna kvinna som den nya generationen feminism, nämligen 

postfeministisk ”grrrl”. I denna reklamannons representerar ”grrrl” postfeminist 

kvinnan genom att metaforiskt symbolisera en ny sorts Snövit tvärtemot den 

traditionella som var oskyldig, flickaktig och behövde hjälp av dvärgarna. Denna tjej 

introducerar en mer trendigare Snövit som är tuff, självständig, kaxig, sexig och har 

mer skinn på näsan. Tjejens kroppshållning är inte feminin och tillsammans med den 

skarpa blicken framstår tjejen som en ”bad girl” och inte den fina pryda kvinnan. 

Tjejen har symboler både på sig och runt sig som är både manliga och kvinnliga. 

Raka linjer brukar symbolisera manlighet medan mjuka och runda linjer symboliserar 

kvinnlighet. Träden på väggen, huset och tjejens hår har raka linjer. Medan spegeln 

som tjejen står på och äpplen framför henne är runda. Liknande jämförelse är också 

kvinnans korsett som ses som kvinnligt, men samtidigt har tjejen den raka 

kroppshållningen. Tjejen är vacker och tänker på sitt utseende men samtidigt har hon 

på sig skor som väcker associationer till strippor vilket skapar fördomar hos folk. 

Men denna tjej är inte den sortens tjej som bry sig om sådant. Denna tjej viker sig inte 

för samhällets normer utan försöker bryta dem. Istället för en lång och romantisk 

klänning som Snövit har på sig väljer denna tjej istället ett par jeans som ska få 

hennes rumpa att se vackrast ut.  
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5.1.2  Den överlägsna och intensiva blicken (Miss Sixty) 

(Ellegirl) 
Reklamannonsen är enkel och odetaljerad med en kvinna på bilden. Tjejen sitter på 

ett ovanligt sätt och håller sig lite i luften med hjälp av armarna och fötterna. Tjejen 

är ung och har mellanlångt hår som är svart och rufsigt tillgjort. Tjejens klädsel är 

trendig, lite tvärtemot den ordentliga klädstilen. Tjejen har på sig ett svart linne som 
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har färgglada broderier och ett par stuprörsjeans som sitter tjat. Tjejen har också ett 

par gröna höga stilettklackar. Klädmärkets logotyp står bredvid tjejen vilket visar att 

de kläder som tjejen har på sig är av märket Miss Sixty och det är de som är 

reklamannonsörerna. Tjejen står på ett lågt mörkt glas podium. På podiums framsida 

finns det en stor röd ros. Bakgrunden består av olika nyanser av färgen rosa.  

  

Tjejen ser lite ostabil ut i denna kroppsställning, man märker att detta är en tillgjord 

posering. Tjejens styrka ligger främst i blicken. Denna blick kallar jag för den 

överlägsna blicken, då tjejen tittar ner på läsaren och får en attityd som är kaxig och 

överlägsen. Denna överlägsna attityd är direkt riktad mot läsaren. I reklamannonsens 

vänstra hörn står det ”Asia Argento for Miss Sixty”. Detta betyder att denna tjej är en 

offentlig person, kanske en artist som annonsörerna har anställt som modell till deras 

reklamkampanj.  

 

Den hårda attityden visar budskap som exempel ”jag gör vad jag vill”, ”Jag är bäst, 

högst och snyggast”, som sagt den överlägsna attityden. Märket Miss Sixty kan 

betyda Miss Sexy som också presenterar en kaxig attityd om sexighet. Men den hårda 

attityden är inte det enda som reklamannonsen och tjejen visar, man kan även se en 

mjuk och feminin sida. Exempel rosen som är under tjejen är en romantisk symbol 

och tjejens höga klackar ses något som väldigt feminint. Stilettklackarna har en grön 

färg som väcker uppmärksamhet men samtidigt också en rosett som är feminint 

traditionellt. Inte minst av allt är bakgrunden rosa, vilket också ses som en väldigt 

feminin färg. Denna tjej är en ”grrrl”. Tjejen har den hårda attityden men samtidigt 

döljer inte sin feminitet. Tjejen är naturligt sminkad, visar upp sitt naturliga jag och 

accepterar sitt utseende och sin unikhet. Trots att denna tjej följer modet så utstrålar 

tjejen även en egen stil som är lite rebellisk tillsammans med det svarta håret. Denna 

tjej vill synas och väcka uppmärksamhet. Tjejens överlägsna attityd har ett 

feministiskt inslag. Anledningen varför kvinnor använder sig av denna överlägsna 

blick och attityd kan bero på att flest fotografer är män som fotograferar modeller, då 

kvinnan visar sin dominans över mannen i bilden, trots att fotografen inte existerar i 

bilden.    
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5.1.3  Den dominanta kvinnan (Diesel) 

(Elle) 

Reklamannonsen visar en kvinna och en man som ligger i en säng. Mannen ligger 

underifrån medan kvinnan är över honom. Kvinnan har en röd skjortklänning på sig 

och ett par vita högklackade skor. Kvinnan har långt, mörkt, fluffigt hår och ett 

asiatiskt ursprung. Kvinnan ser vacker och attraktiv ut. Mannen har en skjorta på sig, 
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ett par halsband och två tjocka silverkedjor, både runt halsen och runt armen. Mannen 

har lite bakåtslickat hår, är orakad, muskelaktig och har tatuering på armen. Sängen, 

rummet och i bakgrunden som består av andra lägenheter är allt blåkamouflerat, 

mörkt och kallt. Det är endast mannen och kvinnan som är i sina naturliga färger och 

lyser upp bilden. I lägenheterna, som visas i bakgrunden, kan man se tre män som står 

och tittar på kvinnan och mannen. I den nedre lägenheten står en mer tjockare man. I 

den övre lägenheten är det två män som också tittar. Längst upp i blidannonsens 

högra hörn syns den skarpa röda Diesellogotypen, tillsammans med en liten text som 

lyder ”For successful living”.   

 

Det är kvinnan som och knäppar upp skjortan på mannen. Mannen ligger lite på sidan 

av sängkanten med ena armen ner på golvet och blundar. Kvinnan är den aktiva och 

dominanta personen i bilden, medan mannen är avslappnad och passiv. Männen i 

bakgrunden som är i de två lägenheterna verkar inte vara vanliga personer som 

tjuvtittar på paret. De är formellt klädda i skjortor och byxor och den tredje personen 

har även kostym på sig. Den tjockare mannen i den nedre lägenheten har en kikare 

och någon rund utrustning i lägenhetens vänstra hörn, denna sorts utrustning finns 

inte i de andra lägenheterna. Utrustningen liknar en liten satellit.  

 

Dessa män tillsammans med det hela kamouflagemönstrade reklamannonsen, får mig 

att tolka att männen inte endast är några tjuvtittare, de verkar vara civilpoliser som 

spionerar. Kamouflagemönstret brukar symbolisera armén, fast istället för det gröna 

kamouflaget som är militäriskt så har de valt blått vilket är polisens färg, detta kanske 

är i sådana fall en polisoperation. Diesel är främst känd för att vara ett jeansmärke och 

den blåa färgen kan även ha en sådan betydelse. Männen i lägenheterna verkar inte 

vara förvånade, det ser ut som de har ett uppdrag att göra. De har planerat detta och 

hyrt lägenheterna mittemot för att få en bra spaningsutsikt. Det som också bekräftar 

denna uppfattning är att mannen i sängen ser lite stereotypiskt gangsteraktig ut med 

tatueringar och kedjor. Det är honom som polisen kan vara ute efter. Kvinnan över 

mannen kan också vara en polis eller att polisen har hyrt kvinnan som ett lockbete för 

att kunna fånga gangstern. Eftersom rummet också är blåkamouflerat så kan det 

betyda att polisen har buggat eller arrangerat rummet, och den tänkbara satelliten i 

lägenheten var polismannen befinner sig kan vara till för att avlyssna vad kvinnan och 

mannen säger. 
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Kvinnan är självsäker och visar ingen rädsla vilket får mig övertygad om att kvinnan 

också är en professionell civilpolis. Det är kvinnan som har makten och använder sin 

sexighet för att få den, kvinna vet att detta är denna mans svaga länk. Kvinnans yrke 

som polis ses mer som ett mansyrke. Men denna kvinna kan göra saker en man inte 

kan, exempel att fånga brottslingen genom sexuellmanipulation. Kvinnan har siktet 

inställt på att fånga brottslingen och vill göra ett så bra jobb som möjligt. Kvinnan är 

medveten om sin kropp och använder den som ett instrument för att skapa rättvisa 

men även för att lyckas i karriären.  
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5.2    Postfeministisk “Chick” reklamannons 

5.2.1  Den flickaktiga och materiella kvinnan (Yvess Saint Lauren) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

(Vogue) 

I denna reklamannons är en tjej i fokus. Tjejen ser ung ut och står i ett rum. Tjejen ser 

väldigt flickaktig och damig ut med klädesplaggen. Tjejens har på sig en tajt svart 

skjorta som är halvlång i armarna, en kjol som går till knäna och har en hög midja 

med ett bälte. På fötterna har tjejen ett par mörkbruna höga pumps. Sitt blonda gyllen 
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hår har tjejen uppsatt i en hästsvans men det är ingen nonchalant och slarvig 

hästsvans, den är elegant och lockad. Väskan som tjejen har framför sig håller hon 

stadigt med båda händerna och tittar rakt mot läsaren. Tjejens kläder matchar, även 

väskan och kjolen har exakt samma mönster. Rummet som tjejen befinner sig i har en 

äldre och antikaktigstil. Allt i rummet är guld och vitt.   

 

Man får uppfattningen av att detta inte är ett vanligt hus, den har ett klassiskt och 

förmöget utseende och man har en föreställd bild av att det kan vara en stor vacker 

villa. Tjejens kroppshållning har en stel och rak feminin posering, detta kan vara en 

sådan tjej som har lärt sig tidigt hur man ska bete sig feminint och att ha en bra 

hållning är väldigt viktigt. Tjejen tittar på läsaren med ett oglatt ansiktsuttryck. Denna 

tjej ser ut att vara eller för det mesta alltid tillhört den övre klassen. Tjejen verkar vara 

modeintresserad och har råd med dyra designermärken eftersom reklamannonsen gör 

reklam för en märkesväska. Detta är inte en tjej är som arbetar hårt eller kanske inte 

har ett jobb överhuvudtaget eftersom detta inte är nödvändigt i hennes ekonomiska 

situation och kan tolkas som en tjej med bortskämd karaktär. Man får även en 

tolkning av att denna tjej har en väldigt traditionell livsstilsuppfattning, som 

reflekteras utifrån tjejens utseende men även från rummet som tjejen befinner sig i 

med den äldre stilkaraktären.  

 

Denna flickiga och traditionella ”chick” tjejen förväntar sig och anser att det är 

mannens rätt att jobba och vara försörjaren i familjen, medan kvinnan spenderar 

pengar på exempel att shoppa. Tjejens värld kretsar runt kläder och andra materiella 

saker. Att ha en bra status anser tjejen också är väldigt viktigt. Den genomsnittliga 

normala klassen och dess livsstil anser tjejen inte är något godtagbart för henne. 

Denna tjej tänker för alltid tillhöra den mer övre klassen och behålla den nuvarande 

livsstilen. Därför kommer tjejens blivande man förmodligen bli någon kille med 

pengar, bra jobb och hög status. Men om dessa traditionella tjejer inte har gift sig än 

så är det föräldrarnas pengar de lever på. Tjejen anser att hennes uppgift och 

värderingar är att se så bra och mest rätt ut som möjligt, ha de mest rätta sakerna och 

umgås med rätt sorters personer. Dessa värderingar har tjejen fått av sina föräldrar 

och av sina liknande sociala omgivningar, och samma sorts värderingar kommer 

tjejen sedan att föra vidare till sin egen avkomma.   
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5.2.2  Den glamorösa kvinnan (Louis Vuitton)  

(Vogue) 

Den glamorösa kvinnan ligger ner på en röd matta. I bakgrunden och under mattan 

kan man se att det skimrar vatten. Det är kvinnan och kvinnans Louis Vuitton väska 

som reklamannonsen fokuserar på. Kvinnan har långt guldaktigt blont hår och även 

hela kvinnans kropp skimrar en guldaktig lysande ton. Kvinnan är kraftigt feminint 
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sminkad och har glänsande målade röda läppar. De röda läpparna matchar den röda 

mattan, kvinnans mörkrosa naglar, klänning och väskan som också består lite av 

denna färg. Ena handen håller kvinnan elegant mot sitt huvud och har ett armband på 

av även där märket Louis Vuitton. Den andra handen har kvinnan ett grepp om 

väskan. Kvinnans klänning är rätt öppen men ändå elegant. Kvinnan tittar inte på 

läsaren utan mer vid sidan om.  

 

Den röda mattan i annonsbilden är inte vilken matta som helst, det är den röda mattan 

som man endast brukar rulla ut för speciella personer. Detta betyder att denna kvinna 

inte är vem som helst. På grund av den glamorösa stilen och den röda mattan så kan 

kvinnan exempel vara en kändis, skådespelerska eller någon annan sorts offentlig 

person. Dessa såkallade Hollywood stereotyper som ofta brukar gå på prisutdelningar 

eller fester där modejournalister frågar vilken designer som har skapat deras kläder, 

då i detta fall är det Louis Vuitton märket som gäller.  Kvinnan är inte en vanlig 

person med ett normalt jobb, detta är en kvinna som lever lyxliv och har råd med den 

dyra Louis Vuitton väskan som kvinnan visar upp som en viktig accessoar.  

 

Denna bild är surrealistisk vilket reklamannonser brukar vara, men denna annons är 

väldigt kontroversiell. Exempel man ligger inte på den röda mattan och man kan inte 

flyta med den på vatten. Det glittrande vattnet i bakgrunden hjälper till med att 

förstärka den glamorösa Hollywood stilen. Vattnet som glittrar som stjärnor kan även 

symbolisera att kvinnan är en stjärna. Kvinnan på bilden är även inte vilken 

fotomodell som helst, det är den kända supermodellen Gisele Bundchen. Detta 

förstärker ännu mer det glamorösa intrycket.  

 

Kvinnan lever ett lyxigt liv tack vare hennes skönhet. Därför tar denna kvinna hand 

om sin skönhet och vårdar den som om det är det värdefullaste kvinnan har. Kvinnan 

är väldigt feminin och de glänsande röda läpparna kan man förknippa med den kvinna 

som en gång var Hollywoods mest feminina kvinna, Marilyn Monroe. Kvinnan lever 

för att vara känd och en stilikon för andra kvinnor. Denna kvinna är som en magnet, 

vart hon än går får hon uppmärksamhet, både av medierna och av män, och får allt 

serverat. Detta är den glamorösa ”chick” kvinnan och ett mer eller mindre 

irritationsobjekt för extrema feminister som måste kämpa för allt och får inget 

serverat på ett silverfat.  
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5.2.3  Den leende feminina kvinnan (Nivea) 

(Cosmopolitan)  

Reklamannonsen består av två leende kvinnor som omfamnar varandra. Den ena 

kvinnan är blondare än den andra och har på sig en kort ljusblå jeans klänning. 

Kvinnan har bilnycklar i sin hand och är alltså där för att hämta sin väninna. Den 

andra kvinnan har ett linne och en kort kjol, kvinnan har även ett par mörka 
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solglasögon på hennes huvud och en vagn med väskor och en halmhatt. Man förstår 

att den lite nyansmörkare kvinnan i håret anländer från en resa, då det även står 

”arrival” på skylten. Kvinnorna befinner sig på en flygplats eftersom på skylten finns 

även en symbol av ett flygplan. Båda kvinnorna ser normala och vardagliga ut som 

man kan göra en varm sommardag. Flygplatsen i bakgrunden är blå, kall och tråkig, 

medan de båda kvinnorna är i varma färger och lyser upp bilden. Den stora gula 

Nivea, brun utan sol flaskan, syns tydligt i reklamannonsens nedre högra hörn. 

Reklamannonsens huvudtext lyder ”Solbrun från Mallorca” som är placerad vid den 

mörkare blonda kvinnan och ”Solbrun med Nivea” som är placerad vid den 

ljusblonda kvinnan. 

 

Båda kvinnorna ler deras bredaste leenden. Den mörkblonda kvinnan tittar inte på 

läsaren medan den mer blonda kvinnan gör det. Detta visar att den mörkblonda 

kvinnan verkar vara glad att åter träffa sin väninna, medan den blondare kvinnan inte 

vekar le av samma anledning. Kvinnan verkar i högsta grad vara mer lyckligare över 

att även hennes kroppsfärg är lika brun som hennes väninnas, fast hon inte har varit 

bortrest till ett varmt land eller inte behövt sola överhuvudtaget. Den ljusblonda 

kvinnan har endast behövt använda brun utan sol Nivea krämen.   

 

Kvinnorna är inte endast kompisar de är också rivaler, vem som kommer att se bäst 

ut. Kvinnorna ser även lika ut och kopierar varandras utseenden. Dessa två kvinnor är 

mer vanliga och inte några glamorösa tjejer. De lever normalt och har ordinarie jobb. 

De tänker på sitt utseende, att vara så snygga som möjligt och följer trenden att vara 

så bruna som möjligt. Båda kvinnorna har långt hår och är blonda vilket symboliserar 

feminitet. Det blonda håret symboliserar även fördomen att de tänker som 

”blondiner” att de tar lite lätt på livet, allt är kul och livet är en fest. 
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5.2.4  Kvinnan som ägnar sig åt familjen (Jones New York)  

(Vogue)  

 

Den blonda kvinnan sitter i soffan. Bredvid henne ligger en liten flicka och mittemot 

kvinnan ser man en man bakifrån. Kvinnan är medelålders, detta gör att man 

uppfattar flickan och mannen som kvinnans barn och make. Kvinnan har på sig en 

svart kofta, en lång volang kjol och ett pärlhalsband runt halsen. Mannen har på sig 

en vit skjorta och ett par vita byxor. Flickan som ligger i soffan har på sig en 

bikinitopp. Kvinnan tittar på hennes man med ett leende, medan flickan läser en bok. 

I bakgrunden ser man lite gröna växter, grenar och en balkong som familjen verkar 

vara ute på, eller så är dem inomhus men att det är ett glasfönster bakom soffan. I 

bakgrunden ser man inga byggnader eller något annat. Detta kan i sådana fall vara ett 

hus som befinner sig i ett lugnt avslappnat område. Bilden är väldigt ljust upplyst 

vilket ger en känsla av renhet och fräschhet. Vid mannen står märket Jones New York 
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som är reklamannonsörerna. Både mannen och kvinnan är elegant och sofistikerat 

klädda, detta visar att de inte är en sådan vardaglig familj som inte klär upp sig utan 

att de är en mer lyxig medelklassfamilj. Flickan är det enda barnet som syns i bilden 

och därför är förmodligen det enda barnet som familjen har och som de fullt 

engagerar sig åt. Barnet kanske läser boken högt åt både sina föräldrar och de lyssnar 

och stöttar henne eller så pratar kvinnan och mannen. Kvinnan ler både med munnen 

och med ögonen mot sin man och verkar vara fylld av lycka och kärlek. Kvinnan på 

bilden är dock inte vem som helst. Det är den kända skådespelerskan Sharon Stone.  

 

Att se Sharon Stone som en lycklig, traditionell fru väcker förvirring. Detta eftersom 

Sharon Stone är mest känd för sin film Basic Instinct och den nya uppföljaren Basic 

Instinct 2. I dessa filmer är Sharon Stones karaktär totalt tvärtemot från denna 

traditionella hemma frun.  Sharon Stone spelar en kvinnlig karaktär som är sexig, 

förförisk och även ond. Eftersom Sharon Stones filmkarriär bygger på denna film så 

är det denna rollfigur som är hennes signatur. Detta vet reklamannonsörerna och 

kanske är annonsörernas motiv till varför de valde att använda Sharon Stone för att 

skapa en kontroversiell chock. (I bilagan av reklamannonserna illustreras de både 

reklamannonserna med Sharon Stone.) 

 

Denna kvinna ägnar sig åt familjen och gör det av sin egen vilja. Kvinnan anser att 

det är hemma hennes kunskaper behövs mest och har den traditionella mamma rollen. 

Att binda sig till familjen ser kvinnan inte som något frihetsberövande, kvinnan trivs i 

denna roll. Denna kvinna lever för sin man och sitt barn och anser att de är mycket 

mer värda att spendera sin tid på än att jobba och sträva efter karriär.  
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5.3    Reklam med feministiska tendenser  
(National Guard) 

(Ellegirl) 

Reklamannonsen består av en större bild som är huvudbilden och fem småbilder som 

är placerade under den större bilden. I den större bilden är reklamannonsen främst 

fokuserad på en mörk kvinna längst fram som springer, men i bakgrunden ser man 

även en till kvinna och en man som också springer på löparbanan. I den större bilden 
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är huvudtexten placerad och lyder ”Find the strength you never knew you had”. I de 

fem mindre bilderna illustreras först den Amerikanska flaggan, sedan en leende 

kvinna med böcker i handen. I nästa bild ser man en soldat som är av det manliga 

könet. De två sista bilderna består först av en kille i examensklädsel och sedan två 

killar tillsammans med en kvinna klädda i armékostym. I annonsbildens högra 

nedersta kant är reklamannonsörens logotyp placerad med orden ”You can”. Under de 

fem småbilderna finns en längre text som lyder  
 

”The citizen-soldier lives life at full speed. As a member of the Army National Guard, you’ve got to be 

ready to jump into action when your country and community need you. And while you train part-time, 

you’ll also be able to work or to go to collage full-time. So contact us to learn more about joining the 

team in the fast lane”. 

 

I den större bilden är kvinnan mer kraftigt byggd, vältränad och stark. Mannens 

ansiktsuttryck bakom kvinnan ser ut att vara tröttsam medan den främre kvinnan ger 

ett uttryck av att ha mycket mer energi kvar och fokuserad. Kvinnan med böckerna i 

den mindre bilden uppfattar man som en glad student. Soldatmannen bredvid ser ut 

att hålla i något militäriskt vapen och är ute i krig medan i nästa bild är det en kille 

som tar examen. Man kan inte se om dessa två män är en och samma person, men 

utifrån reklamannonsen så går det att tolka på det viset. I den sista bilden är den ena 

mannen mörk och den andre vit och likaså kvinnan. De är alla arméaktigt uppklädda 

och gjort sig fina. De står rakt och stolt som om de är ärade.  

 

Denna reklamannons var annonserad i tidskriften Ellegirl och är riktad till kvinnor 

som ska börja och studera på högskolan. Reklamannonsen uppmanar dessa kvinnor 

att ta värvningen och gå med i armen och samtidigt studera. Kvinnorna i dessa bilder 

verkar jämställda med männen eller till och med slår dem som kvinnan på den större 

bilden. Reklamannonsen visar även upp ett multikulturellt samhälle men som följer 

den ”rätta” Amerikanska vägen genom att ansluta sig till militären och skaffa sig en 

bra utbildning.  

 

Kvinnorna har förr sätts som den svagare länken jämfört med det manliga könet och 

därför uppmanar reklamannonsens slogan med meningen ”du kan”. Att alla kan gå 

med i armen, även kvinnan. Reklamannonsens huvudtext ”att finna styrkan som man 

själv inte visste hade” påstår att armén hjälper dig att göra detta och tar fram den 
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bästa prestationen inom dig. Reklamannonsörerna har valt en mörk kvinna på den 

större bilden som är med i armén vilket kan ha en innebörd. De mörka kvinnorna 

enligt teorin har känt sig lite utstötta och inte deltagna av den feministiska ideologin 

och även kritiserat den. Varför reklamannonsen använder sig av en mörk kvinna kan 

kanske i sådana fall tolkas som att det är de kvinnor som ansöker minst till armén. 

Genom att använda den mörka kvinnan försöker reklamannonsörerna att ändra på 

detta och även att höja det kvinnliga deltagandet i allmänhet.  

 

 

5.4 En karaktäriserande och jämförande analys av 
kategorierna 

De sju kategorierna är indelade efter reklamannonsernas gemensamma likheter. Men 

inom dessa sju kategorier framstår det även skillnader mellan reklamannonserna, trots 

att de tillhör samma kategori. Skillnaderna som finns både mellan och inom 

kategorierna handlar om främst olika kvinnoframställningar.  

 

I kategorin ”den flickaktiga materiella kvinnan” (bilaga 8.1) har reklamannonserna 

gemensamt att alla kvinnor använder sin feminitet på ett väldigt kvinnligt, flickaktigt, 

attraktivt och lockande sätt. Skillnaderna som finns i denna kategori är att den består 

av både yngre och mer mognare kvinnor, men även de ser unga ut. De yngre 

kvinnorna är de tjejer som framställs som de mest flickaktigaste och ser väldigt 

oskyldiga ut. De mognare kvinnorna har också en flickaktighet men på en mer seriös 

nivå. Vissa kvinnor framställs mer som traditionella och ser mer sofistikerade ut, 

exempel reklamannonsen (Yvess Saint Laurent), kvinnan som går på gräset (Ann 

Taylor) och kvinnan som ska på balen och har en kille bredvid sig (Mary-kate and 

Ashley). Det finns även flickaktiga kvinnor som ser mer trendigare ut, exempel tjejen 

framför graffitimålningen (DKNY), tjejen som sitter på huk (Vagabond) och tjejen 

bredvid bilen (Killah). Reklamannonsen var tjejerna har kuddkrig (Candies) är en 

blandning mellan den traditionella kvinnan och den trendiga. Det finns fyra tjejer i 

denna kategori som håller i en väska. Dessa tjejer kallar jag för de materiella 

kvinnorna som spenderar pengar på materiella saker eftersom sådant anser de är 

väldigt viktigt och värdesätter en person, ett exempel är reklamannonsen var två 

kvinnor omfamnar varandra. Man märker att den ena tjejen är avundsjuk på den andra 
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tjejen som har en snygg väska och därför vrider sitt huvud i motsattriktning. 

Reklamannonserna i denna kategori är enkla och har inte mycket detaljer. De är 

fokuserade på tjejerna och har enkla budskap.  

 

I kategorin ”den glamorösa kvinnan” (bilaga 8.2) har kvinnorna ett väldigt feminint 

utseende. De har den ideala kvinnliga skönheten och ser både elegant och lyxiga ut. 

Kvinnorna i annonsbilderna är unga och relativt lättklädda. Kvinnorna är inte 

traditionellt feminina i deras klädsel, de följer det lättklädda modet som värderas 

feminint och attraktivt. Kvinnorna i de flesta reklamannonserna har glamoröst fluffigt 

hår och i tre reklamannonser har kvinnorna även vinden i håret som förstärker det 

glamorösa intrycket. Det finns kända personer inom denna kategori. Kvinnan på den 

röda mattan (Louis Vuitton) är den kända supermodellen Gisele Bundchen. De två 

kvinnorna i klänning (Badgley Mischka) är Olsen tvillingarna som driver ett 

multiföretag och har blivit ett stort varumärke men är främst skådespelerskor. 

Kvinnan med mikrofonen (Tommy Hilfiger) är den nuvarande kända sångerskan 

Beyoncé Knowles. Reklamannonserna är fokuserade på kvinnan och 

reklamannonsörens produkt. Reklamannonserna är även relativt lika varandra och det 

förekommer knappt några skillnader. Den enda reklamannonsen som sticker lite ut i 

mängden är kvinnan på sängen (Guess). Kvinnan går ett steg längre med den 

lättklädda klädseln och poserar i underkläder. Trots detta ser kvinnan ändå glamorös 

ut på grund av smyckeaccessoarerna och den lyxiga miljön som kvinnan befinner sig 

i. Detta kan vara en sådan reklamannons som det feministiska perspektivet anser 

omvandlar kvinnor till objekt eller främst sexobjekt eftersom kvinnan gör en 

utmanande posering på en säng.  

 

Reklamannonserna i kategorin ”den dominanta kvinnan” (bilaga 8.3) har alla 

kvinnorna en man placerad bredvid sig som de dominerar över. Alla kvinnorna ser 

självsäkra ut och tar för sig oblygt av männen. Kvinnorna har en väldigt nära 

kroppskontakt med männen och en sexuellkontroll över det motsatta könet. 

Kvinnorna verkar öppna med sin sexualitet och döljer inte sina begärelser då det är 

kvinnorna som förför mannen. Det finns två olika sorters kvinnoframställningar i 

denna kategori.  Kvinnan som ligger över mannen (Diesel) och kvinnan som har 

handen på mannens ansikte (Ralph Lauren) är mer klassiskt och traditionellt 

feminina. Detta på grund av kvinnornas utseende med det långa håret och dess mer 
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romantiska och ömma beteendet mot mannen. Båda kvinnorna har ögonen öppna 

medan de två männen har sina stängda vilket får kvinnorna att framstå som den 

dominanta personen. I de andra två reklamannonserna (Armani jeans) och (Maria 

nila) framstår kvinnorna mer kontroversiella från den traditionella feminiteten. 

Kvinnan som rycker i mannens tröja har väldigt kortklippt hår som är likartad 

mannens frisyr. Kvinnans beteende är även mer aggressivt än ömt och romantiskt. 

Den andra kvinnan har också en kortfrisyr som är mer modernt feminin. Kvinnan har 

ingen nära kroppskontakt med mannen, men dominerar över mannen genom att lägga 

sitt ben framför mannens arm. Kvinnan visar inte några känslor till mannen utan 

framstår mer som en kall person.  

 

Inom kategorin ”Den leende feminina kvinnan” (bilaga 8.4) ler kvinnorna sina 

bredaste leenden, främst mot läsaren. Kvinnorna i denna kategori är vackra, feminina, 

attraktiva, och utstrålar glädje. Alla dessa kvinnor förmedlar ”jag älskar livet” 

känslan. Reklamannonserna består främst av yngre kvinnor som är slanka, fräscha, 

friska och har vita tänder. Kvinnorna i reklamannonserna (Nivea), (Sloggi), 

(Restylane) samt reklamannonsen med de tre kvinnorna (JCpenney), är alla 

fotograferade i par och grupp. Kvinnorna kramas, håller i varandra och visar den där 

svetsade bästa kompis gemenskapen mellan kvinnor. Två reklamannonser med de 

leende kvinnorna gör reklam för lättklädda plagg som bikini och underkläder. Andra 

två reklamannonser i denna kategori består av lite äldre och mer seriösare kvinnor, 

(Almia) och (Restylane). Deras klädsel är inte lättklädd som de yngre kvinnorna men 

de förmedlar lika saker och försöker att hålla sig så unga i utseendet som möjligt. 

Kvinnornas leende i denna kategori ser mer falskt ut än naturligt. Både kvinnornas 

leenden och den glada livskänslan som kvinnorna förmedlar är genomskinlig 

kommersiell. Deras budskap är också relativt enkelt, att man älskar produkten man 

använder.  

 

Kategorierna ”kroppsspråk med attityd” (bilaga 8.5) och ”den överlägsna och 

intensiva blicken” (bilaga 8.6) har samma kvinnoframställning. Kvinnorna i dessa två 

kategorier avsänder en stark och kaxig attityd som har en feministisk anda, men med 

ett trendigt och ”postfeministisktutseende”. Kvinnorna i dessa två kategorier är en 

kontrast från de flickaktiga kvinnorna. Det som skiljer de två ”grrrl” kategorierna åt, 

är att i kategorin ”kroppsspråk med attityd” visar kvinnorna denna självsäkra attityd 
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genom främst kroppsspråket och sedan med blicken. I kategorin ”den överlägsna och 

intensiva blicken” är det främst med blicken och sedan med kroppsspråket som 

kvinnorna avsänder attityden. I kategorin ”kroppsspråk med attityd” är det självsäkra 

poseringarna som dominerar bilden. Vissa poseringar har en manligkaraktär som är 

stel och nonchalant, exempel kvinnan över spegeln (Levis), kvinnan som har en 

liggande posering (bebe) och kvinnan som står på planet (Michael). De två kvinnorna 

som står på ett tak (Fornenrina), kvinnan i den gula jackan (Blend) och kvinnan med 

jeansväst (Dollhouse) har en mer feminin posering. De drar fram bröstkorgen, böjer 

ena höften och lägger handen på den. Reklamannonserna var kvinnan håller i sitt 

bälte med händerna (LOT 29) och var kvinnan ligger och solar (Guess), är en 

blandning mellan feminin och maskulin posering. Kvinnan som håller i bältet drar 

fram bröstkorgen men håller även i bältet på ett manligt sätt som man associerar med 

att cowboys brukar göra. Kvinnan som solar skruvar till sin kropp feminint men håller 

armarna väldigt avslappnat och nonchalant över sitt huvud. En del av 

reklamannonserna i denna kategori är mer detaljerade och har ett mer djupare 

budskap medan vissa är relativt enkla med endast någon tjej på bilden. I kategorin 

”den överlägsna och intensiva blicken” är reklamannonserna för det mesta beskärda 

till halva kroppen och fokuserade på blicken. Reklamannonserna är fotade nedifrån, i 

grodperspektiv och rakt framifrån. Kvinnorna är främst unga och utstrålar feminitet 

då fokusen även ligger på kvinnornas läppar som är lite halvöppna när de gör den 

överlägsna blicken. Kvinnorna visar även halsen och deras skuldror vilket kan också 

vara feminint. En del reklamannonser är mer fokuserade på den kvinnliga skönheten, 

exempel kvinnorna i reklamannonserna (Ref), (Max factor) och kvinnan med 

vattenflaskan (Maybeline).  Den andra halvan av reklamannonserna är mer 

fokuserade på den mer hårda och nonchalanta stilen, exempel (Miss Sixty), kvinnan 

som sitter på sängen (Vera Vang) och den korthåriga kvinnan (Prada).  

 

Kategorin ”kvinnan som ägnar sig åt familjen” (bilaga 8.7) består av kvinnor i 

ungefär medelåldern som har familj. Det är den traditionella familjen som porträtteras 

i reklamannonserna, bestående av kvinna, man och barn. Reklamannonsen (diamond 

trading company) visar inte upp kvinnans familj, men man vet att kvinnan har en och 

att hon är gift på grund av reklamens text och kvinnans vigselring. I 

reklamannonserna (Jones New York) och (Gant) visar båda kvinnorna en lycklig min 

och roar sig med sina familjer. Reklamannonserna är mest fokuserade på den lyckliga 
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kvinnan som är placerad centralt i reklamannonsen, medan familjen är mer en 

bakgrund som fyller bilden. Reklamannonserna sänder budskapet av den lyckliga 

familjen och visar den traditionella kvinnoframställningen som hemmafru.  

 

I kategorin ”Reklam med feministiska tendenser” (bilaga 8.8) är reklamannonserna 

inte fullständigt feministiska. Denna kategori består av reklamannonser som endast 

har några få feministiska tendenser som jag har lagt märke till. Reklamannonserna i 

denna kategori ser olika ut men kan ha samma feministiska budskap. De flesta 

reklamannonserna består endast av en kvinna. I två reklamannonser visas både könen 

tillsammans på bilden, dessa är (National guard) och (Gaultier2). Dessa två 

reklamannonser tillsammans med kvinnan som håller i en golfklubba (Five) visar lite 

tendensen av den feministiska huvudideologin, nämligen kraven på jämställdhet. 

 

 I reklamannonsen (National guard) visas kvinnan i en position som är jämställd med 

mannen, att kvinnan idag klarar av att göra samma arbete som mannen.   

I reklamannonsen (Gaultier2) visar man jämställda bilder på de båda könen genom att 

de utför exakt samma rörelser på varandra. Reklamannonsen visar en köns neutralitet 

mellan mannen och kvinnan som symboliserar unisex parfymen som 

reklamannonsörerna har utvecklat. Kvinnan med golfklubban (Five) har också den 

feministiska jämställdhetstendensen, eftersom sporten golf domineras av det manliga 

könet och även är en sport som diskriminerar och försöker att utesluta kvinnor. Detta 

genom att utesluta kvinnan från att delta i vissa golftävlingar och tillhöra vissa 

golfklubbar. Kvinnan på reklamannonsen ser självsäker ut och vill bryta detta 

mönster. Reklamannonserna (Keso) och (Adidas) består av kvinnan som hoppar högt 

i luften. Dessa två reklamannonser är identiska, både i dess utseende och i dess 

feministiska tendens. Att hoppa lika högt som dessa två kvinnor är något omöjligt, 

men dessa två reklamannonser symboliserar den starka kvinnan med det feministiska 

budskapet att det går att bryta hinder.  

 

Reklamannonsen (XL) består av en lite äldre kvinna och en text som lyder ”You are 

beautiful”. Kvinnan tittar på läsaren och förmedlar textbudskapet. Detta budskap har 

en feministisk tendens inom den föreställda feministiska ideologin, att kvinnor ser 

olika ut men att alla befinner någon slags skönhet, trots föreställningen som existerar i 

samhället om den stereotypiska feminiteten. Den sista reklamannonsen (Libress) 
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använder sig av den feministiska manifestationen om exempel jämställdhet, trygghet 

och det som kvinnorna har manifesterat över, att kvinnor ska få rösträtt. 

Reklamannonsen använder sig av feministernas framsteg och omvandlar den lite till 

ironi, att man ska sträva efter ett bättre trosskydd.   

 

Sammanfattningsvis är dessa postfeministiska kvinnoframställningar stereotypiska 

och enformiga. Detta eftersom det är väldigt lätt att kategorisera dem till sju 

postfeministiska kvinnoframställningar. Även om det förekommer skillnader inom 

varje kategori som exempel ålder och utseende, är de endast minimala eftersom 

kvinnorna ändå avsänder samma attityd, känsla eller budskap. ”Grrrl” kategorierna är 

mer verklighetsrealistisk, likaså de två ”chick” kategorierna ”den flickiga materiella 

kvinnan” och ”kvinnan som ägnar sig åt familjen”, men reklamproducenterna har 

förstärkt alla dessa postfeministiska karaktärerna en aning för att budskapet ska nå 

fram till mottagaren. Den postfeministiska ”chick” kategorin ”den leende kvinnan” är 

den kategori som är mest falsk och har ingenting med verkligheten att göra. Denna 

kategori är helt och hållet utformad av reklambranschen som vill visa att den produkt 

de annonserar kommer att göra livet mer lyckligare och meningsfullt. Kategorin ”den 

glamorösa kvinnan” är verklighetsrealistisk även om de flesta av oss inte har en 

kontakt med dessa kvinnor i vår vardag, vet vi att de existerar i verkligheten bland 

societeten, jetsetfolket, Hollywood etc. Denna kategori känns även verklighetstrogen 

eftersom reklamannonsörerna använder sig av kända glamorösa offentliga personer 

som man känner till.  
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6.  Slutsatser och diskussion 

 

Granskningen av postfeministiska kännetecken inom reklam har resulterat till 

kategorisering av kvinnotidskrifternas reklamannonser. Dessa kategorier besvarar 

uppsatsens syfte, hur reklam avbildar och karaktäriserar postfeminismen inom 

kvinnotidskrifter. De sju postfeministiska kategorierna är de postfeministiska 

kvinnoframställningar och karaktärer jag har lagt märke till att reklamannonserna 

använder sig av. Samtidigt testade jag Marshalls och Holmlunds teorier i praktiken 

inom reklammarknaden. De sju postfeministiska kategorierna stämmer även väl 

överens med de andra feministiska och postfeministiska teorierna i den teoretiska 

ramen.  

 

Kategorierna ”kroppsspråk med attityd”, ”den överlägsna och intensiva blicken” och 

”den dominanta kvinnan” tillhör Holmlunds ”grrrl” kategori, att kvinnorna är en 

blandning av både feminismen och postfeminismen. Holmlund definierar att en av 

”grrrl” kvinnornas drivkraft är att ta över den feministiska kampen och dess ideologi 

vidare. ”Grrrl” kategorierna anser jag stämmer överens med Van Zoonens teori, att 

kvinnorna inte vill bli kallade för feminister men att de ändå strävar efter samma 

saker som feminismen vill uppnå. Jag själv har fått tolkningen av att dessa kvinnor 

vill uppfattas som individer och inte bli kopplade till någon rörelse. Dessa 

reklamannonser porträtterar kvinnorna som individuella och unika, att det är viktigt 

att synas och inte att vara en i mängden. Dessa kategorier passar även tillsammans 

med Van Zonnens teori, att reklam avbildar ”den nya kvinnan” med kännetecken som 

modig och stort självförtroende.  Kategorin ”den överlägsna blicken” kan även 

kopplas till Paglias argumentation om kvinnans nuvarande fria tittande och att det inte 

endast är det manliga könet som har makten men även kvinna.  Feminismens 

argumentation om att reklam visar och har en alldeles för traditionell kvinnosyn är 

kanske lite bruten av ”grrrl” framställningen. Tidskrifternas innehåll ansåg McRobbie 

brukar vara väldigt feminina och att de lanserar den feminina kulturen. Dessa ”grrrl” 

reklamannonser vilka jag fastställer som mindre traditionella är kanske ett steg i den 

riktning som feministerna anser är den rätta, när det gäller att bekämpa den 

traditionella kvinnoframställningen. Fastän det kan vara endast så långt 
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kvinnotidskrifternas reklamannonser kommer att visa av den feministiska ideologin 

och aldrig riktigt fullt ut.  

 

I de fyra ”chick” postfeministiska kategorierna, ”den leende feminina kvinnan”, ”den 

flickaktiga och materiella kvinnan”, ”den glamorösa kvinnan”, ”den leende feminina 

kvinnan och ”kvinnan som ägnar sig åt familjen” är kvinnorna avbildade som relativt 

feminina och traditionella. Davies m.fl. hävdade i den teoretiska ramen att media och 

speciellt kvinnotidningar levererar bilder som talar om för kvinnor hur att bli en 

”perfekt mamma, älskare, fru, hushållerska, glamorös accessoar/tillbehör, sekreterare. 

Detta stämmer också i denna studie, men eftersom dessa tidskrifter är modeinriktade, 

visar kvinnor i ”chick” kategorierna främst hur att vara en trendig, vacker kvinna och 

en stilikon. Holmlund definierar dessa kvinnor som feminismens motsatts och att de 

är emot feminismens mål, detta har alla de fyra ”chick” kategorierna gemensamt. 

Kategorin ”kvinnan som ägnar sig åt familjen” är den kategori som passar bäst till 

teorin om att postfeminismen är en tillflykt från det offentliga och att kvinnan istället 

ägnar sig åt familjen.  

 

Jag har lagt märke till att reklamannonserna avbildar kvinnor flest inom ”chick” 

området vilket de fyra utvecklade ”chick” kategorierna påvisar, jämförande med de 

tre ”grrrl” kategorierna. Detta bekräftar Holmlunds teori om ”chick” dominansen. 

Studiens resultat påvisar även att det finns en större mängd av postfeministisk reklam 

än reklamannonser med feministiska tendenser. Detta har främst sin självklara orsak i 

att denna studie är inriktad på postfeminismen. Dock när jag skulle leta efter 

reklamannonser till kategorin feministiska tendenser märkte jag att dessa sorters 

reklamannonser var betydligt färre och hade inte några starka band med feminismen. 

Deras innehåll bestod endast av svaga kopplingar med den feministiska ideologin. 

Hanson hävdar i teoriavsnittet, att om reklamproducenten slentrianmässigt upprepar 

tidigare använda mönster och fraser kommer taktiken inte att fungera. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför feminismen lyser med sin frånvaro om den förr 

användes. Tiden går framåt och äldre ideologier som feminismen skulle i sådana fall 

lämnas och nya ideologier som postfeminismen uppstå och ta över, främst inom 

reklambranschen som ständigt är känd för sin snabba uppdatering och trendighet. 

Men den feministiska ideologin har dock aldrig riktigt haft ett genombrott inom 
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kvinnotidskrifter eftersom den traditionella kvinnan har dominerat detta område. Min 

hypotes varför feminismen inte har fått en plats, kan ha sin orsak i att den alltid har 

sätts som en negativ framställning av kvinnor som inte vill följa de härskande köns 

normer. Medan postfeminismen är mer balanserad och inte alldeles för kontroversiell 

då den både består av traditionella och feministiska ideologier.  

 

Min hypotes har varit ända sedan i början av studien att postfeminismen uppstår inom 

kvinnotidskrifternas reklam. Frågeställningen om postfeminismen existerar i 

kvinnotidskrifternas reklamannonser är redan besvarad, eftersom jag har kunnat 

utveckla postfeministiska kategorier utifrån reklamannonserna. I teoriavsnittet finns 

det ett citat från Boyle som hävdar att kulturkritiker anser att postfeminismen inte 

existerar i verkligheten, att det inte uppstår en sådan rörelse. Detta är något som jag 

inte kan säkerställa genom analys av reklamannonser. Men dessa kulturkritiker 

hävdade även att postfeminismen är ett sätt att uppfatta den komplexa relationen av 

feminismen som visas i de ledande kulturella texterna. Studiens resultat visar att det 

finns postfeministiska kännetecken i reklamannonserna. Dessa existerande 

postfeministiska kännetecken är fastställda utifrån den teoretiska definitionen av 

postfeminism. Att göra en generalisering att postfeminismen även finns i verkligheten 

och inom andra medieområden var reklam förekommer, kan jag heller inte påvisa. 

Men jag har en uppfattning av att postfeminismen har blivit en medieåkomma. Jag 

anser att reklam följer trender och använder sig av metoder som livsstilar och andra 

saker individer eftertraktar. Detta är något som Hanson också argumenterar i 

teoriavsnittet, då Hanson anser att reklambyråer är väl insatta hur människor lever. 

Eftersom postfeminismen är en utveckling av feminismen eller är feminismens 

motsatts, anser jag att postfeminismen inte endast existerar inom reklam och 

medieområdet vilket kulturkritikerna argumenterar. Jag anser även att 

postfeminismen har fått uppmärksamhet och är debatterad på grund av den 

postfeministiska mediala överexponeringen. Jag tror inte att det är medierna som har 

konstruerat postfeminismen från början, men de har gjort en större trend av den. Som 

följd har postfeminismen blivit det som kulturkritiker fastställer, en populär 

feminism. Jag håller med Baudrillards argumentation, att medierna inflaterar allt och 

alla. Jag anser även att detta kanske kan vara orsaken till problemfrågeställningen, om 

postfeminismen uppstår bland kvinnorna i allmänheten eller inte. Denna 

mediegenomträngning gör frågan svårbesvarad eftersom det är idag svårt att urskilja 
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vad reklam tar från verkligheten och vad de själva har konstruerat. Detta som 

Baudrillard anser reduceras till en enda dimension och kallas för ”kommunikationens 

extas”.  

 

Frågeställningen som är kvar att besvara är om det finns samband mellan 

postfeministiskreklam, populär livsstil och livsstilsreklam? I studien har jag lagt 

märke till att det är kvinnan som dessa reklamannonser fokuserar på. Produkten som 

reklamannonsörerna annonserar kommer mer i andra hand. Genom att endast titta på 

kvinnans utseende i reklamannonserna har jag kunnat tolka deras livsstil och 

värderingar. Livsstilar som kvinnor i dessa postfeministiska reklamannonser visar, 

kan variera i dess attraktivitet och populärhet beroende vem som är avkodar 

reklamannonsen. Vilken livsstil reklam väljer att använda beror på vilken målgrupp 

de vill nå och produkten ska bli associerad med. Bjurström ansåg att varornas 

betydelse som prestige-, status- och potentiella symboler för olika livsstilar tenderar 

att öka, medan deras rent funktionella betydelse avtar. Livsstilsreklam är en metod 

som idag har blivit standardiserad. Kvinnorna i dessa reklamannonser visar 

postfeministiska kännetecken som även associeras med en postfeministisklivsstil. 

Resultatet blir genren ”postfeministisklivsstilsreklam” inom kvinnotidskrifter.  

 

Denna studie har främst bekräftat Marshalls och Holmluns teorier, men även vissa 

teorier från den teoretiska ramen. De sju postfeministiska kategoriseringarna är en 

vidareutvecklad hypotes på Holmlundsteori. Dessa sju postfeministiska kategorierna 

är fastställda kvinnoframställningar som reklam använder och har inget med de 

postfeministiska kvinnorna i verkligheten att göra. Dock vissa kategorier var mer 

verklighetsrealistiska än andra. En av de ledande ideologierna inom feminismen är 

anseendet att dessa ”chick” postfeminismkvinnor är objekt för män och sälja varor till 

dem. Eftersom kvinnotidskrifter är riktade till kvinnor fastställer jag att denna teori 

inte stämmer i detta sammanhang. På grund av de resultat som studien visar anser jag 

att de kvinnliga traditionella ”chick” kvinnorna i reklamannonserna har en roll att 

utbilda de kvinnliga mottagarna. Detta genom att tala om hur att ta hand om sitt 

utseende, hur att vara hälsosam, vilka produkter som är bra att använda, vad killar 

tycker om etc. Med andra ord utbildar de kvinnliga mottagarna feminina saker. De 

postfeministiska ”grrrl” kvinnorna i reklamannonserna symboliserar och hyllar 

individen, unikheten och kvinnan som både är feminin och självsäker. 
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Till sist konstaterar jag att reklambyråerna använder sig medvetet av de sju 

kategoriserande kvinnoframställningar som är närapå identisk med postfeminismen. 

Dessa postfeministiska kvinnoframställningar har även en liknelse med det som Van 

Zoonen definerar ”den nya kvinnan” som är självsäker och individuell. 

Reklamproducenterna vet att dessa perfekta kvinnoprträtteringar säljer hos kvinnor 

eftersom de kvinnliga konsumenterna vill efterlikna exakt kvinnorna på 

reklamannonserna. De vill även ha den livsstil som reklamkvinnorna visar och 

försöker att efterlikna den så bra de kan. Dagens unga kvinnor är speciellt den 

målgrupp som idag är riktiga ”copycats”, de har sina förebilder och försöker 

efterlikna dem till nästan vilket pris som helst, exakt denna attityd älskar 

reklamproducenterna. Genom att blädra igenom denna studiens reklamannonser, så 

kan man lägga märke till att majoriteten av kvinnorna är unga, vilket alltså är en 

viktig målgrupp för annonsörerna och som de tjänar stora pengar på. Men tyvärr är 

allt för mestadels en illusion, både när det gäller kvinnornas perfekta utseende och 

livsstil. McRobbie anser att bläddra igenom livsstilar och olika sektioner i 

Storbritanniens dagstidningar och titta mer närmre på den nya världen av tjej och 

kvinnotidskrifter, så konstaterar McRobbie att det är enkelt att tro att kvinnor inte 

längre på något sätt är hindrade av sitt kön eller att alla hinder kan besegras. Dock för 

reklamannonsörerna kan denna illusion eller dröm av den perfekta kvinnan och den 

perfekta livsstilen, som kvinnorna strävar efter vara till reklamannonsörernas vinst. 

För så länge man inte uppnår den så fortsätter strävandet.  
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8.  Bilagor 

8.1    Den fickaktiga och materiella kvinnan 
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8.2    Den glamorösa kvinnan                                          
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8.3    Den dominanta kvinnan 
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8.4    Den leende feminina kvinnan 
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8.5    Kroppsspråk med attityd 
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8.6    Den överlägsna blicken  
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8.7    Kvinnan som ägnar sig åt familjen 
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8.8    Reklam med feministiska tendenser 
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