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1. Inledning  

I den här uppsatsen ville jag, med hjälp av olika reklambilder för disk- och tvättmaskiner, visa 

att ”miljö” sedan början på 2000-talet alltmer blev en resurs i kommersiell varureklam.   

Hur naturen och miljön används som ett försäljningsargument idag påverkas av en 

miljödiskurs som sedan sena 80-talet har fortsatt att utvecklas fram till nu, 2009. Hur den 

diskursen ser ut formar mycket av dagens varureklam och skapar de konventioner som står till 

grund för den. Ett stort problem med ”miljövaror” har varit sättet som de marknadsförs. 

Begrepp som ”miljövänlig”, ”renare luft” och ”värnar om miljön” har länge ingått i en 

terminologi som används i sammanhang som varken var pålitliga eller sakliga.  Ett 

efterföljande problem har varit att konsumenter, oftast reflexartat, har lurats till att uppfatta 

produkter som miljövänliga. Exempelvis används ofta symboler eller bilder av blommor, träd, 

vatten och övrig natur i samband med reklamer för produkter som inte har en dokumenterad 

miljöfrämjande effekt. Problemet påpekades många gånger under 2000-talet och föranledde 

den Internationella Handelskammaren, ICC, att anta regler för hur miljöreklam får se ut. I 

konsumentverkets riktlinje, "Miljöargument i livsmedelsreklam - vad är tillåtet att säga", 

exemplifierar de problematiken med äggkartonger som var märkta med en retursymbol. 

Konsumentverket menade att det var oklart om det var förpackningen eller äggen som var mål 

för återvinning. Även fast intentionen var sådan, framgick det inte att förpackningen var 

komposterbar. De lade också tyngd i hur olika uttryck kunde uppfattas. Eftersom tidens 

miljöargument, i stor grad, har haft en positiv inverkan på konsumenter, bestämde de att en 

vara som marknadsförs som miljövänlig enbart får användas om det ligger en övergripande 

utredning till grund. Analysen var i sin tur tvungen att visa att produkten, under hela sin 

livscykel, påverkade miljön mycket mindre än liknande produkter för att den skulle 

godkännas.
1
 Konsumentverkets direktiv skulle på detta sätt hindra reklam som inte var 

förtroendeingivande och pålitlig från att användas. I Den här uppsatsen analyseras ett antal 

disk- och tvättmaskinreklamer. Jag har under arbetets gång intresserat mig för hur miljöfrågan 

gestaltas bildmässigt och successivt tagit steget in i reklambilder. Genom att visa hur 

bildkomposition, estetik och innehåll förändras under en längre tidsperiod (från 1981 fram till 

2009) vill jag belysa hur olika företag drog nytta av populära samhällsfrågor, normer och 

värdering i sin marknadsföring.  

                                                 
1
www.internetit.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/Miljoargument_livsmedelsreklam.pdf+icc+ha

ndelskammaren+milj%C3%B6reklam&hl=sv&gl=se&sig=AHIEtbS4hda15-9avxNoML64uhWoKbCoUg 2008-12-10 

http://www.internetit.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/Miljoargument_livsmedelsreklam.pdf+icc+handelskammaren+milj%C3%B6reklam&hl=sv&gl=se&sig=AHIEtbS4hda15-9avxNoML64uhWoKbCoUg
http://www.internetit.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/Miljoargument_livsmedelsreklam.pdf+icc+handelskammaren+milj%C3%B6reklam&hl=sv&gl=se&sig=AHIEtbS4hda15-9avxNoML64uhWoKbCoUg
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Trots att bildernas utseende och utformning är centrala faktorer till att ”förstå” deras innebörd 

och mening, skapas denna mening inte förrän bilden konsumeras. Inom fältet ”visuell kultur” 

studeras hur människors sociala, kulturella, kollektiva och individuella egenskaper och 

erfarenheter hjälper till att skapa en bilds innebörd genom komplexa seendepraktiker. Hur 

dessa seendepraktiker ser ut, fungerar och används för att tolka och analysera bilder kan du 

läsa om i denna uppsats. En stor del av teorin och metodiken baseras på Roland Barthes och 

andras beskrivningar av begreppen semiologi, konnotation, denotation och myt. Dessa 

koncept förklarar bland annat hur bilder skapar mening och betydelse och hur de uppfattas 

inom givna kulturella och sociala kontexter.  

Materialet som analyseras består av disk- och tvättmaskinsreklamer tagna ur dagstidningarna: 

Elle Interiör, Hus & Hem, Allt i hemmet och Bo Bra.  
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2. Anslag 

Uppsatsidén uppkom när mina föräldrar bestämde sig för att köpa ny bil 2007. Valet stod då 

mellan en bensindriven Volvo och en ”miljövänlig” biogasdriven modell.  När det kom till att 

väga för- och nackdelar mot varandra stod det klart att det var ett åtagande som, mer än något 

annat, uppenbarade en främjande politik gentemot miljöbilen. Att bläddra igenom 

produktbroschyrer och informationsblad yppade samma känsla - En biogasdriven bil var det 

självklara valet!  

Mina föräldrar hade skillnaderna klara för sig på erfarenhetsmässig nivå och tyckte också att 

miljöfrämjande åtgärder, som att tillexempel skaffa en biogasdriven bil, låg rätt i tiden. För- 

och nackdelarna med miljöbilen var: 

Fördelar: 

1. Billigare drift – När bensin- och dieselpriserna närmade sig ”smärtgränsen”, som mina 

föräldrar kallade det (13-14kr/L), kunde de alternativa bränslena erbjuda ett pris mellan 7-8 

kr/L 2007 

2. Miljöbilspremie – Den statliga premien på 10 000 kr skulle uppmuntra fler att köpa 

bränsleeffektiva bilar och bilar som drevs med hjälp av miljöbränslen. Regeringen avsatte 50 

miljoner kronor 2007, 100 miljoner kronor 2008 och kommer avsätta 100 miljoner kronor 

2009 för premien.2 

3. Miljöaspekten – Det främsta skälet att köpa en miljöbil var givetvis att bilen inte skulle bidra 

till koldioxidutsläpp och på så sätt verka positivt för miljön.  

 

 Nackdelar: 

1. Få bensinmackar som stödjer alternativa bränslen – Under 2007 var det ännu inte 

tillräckligt med bensinmackar i Sverige som tillhandahöll ”miljövänliga” drivmedel. 

Därför skulle det underlätta att ha en bensindriven bil.  

Efter uppspaltningen stod det klart att den enda nackdelen var att det var lite svårare att hitta 

någonstans att tanka om man valde att köpa en miljöbil.  

Trots detta var det någonting med begreppet ”miljövänlig” som förbryllade och ledde till 

diskussion. Genom tv-nyheter, tidningar och radio hade vi blivit medvetna om att även biogas 

och dylika bränslen hade vissa miljöpåverkningar
3
. För att reda ut det hela letade vi efter en 

                                                 
2
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/8827/a/79672 2008-11-25 

3
 Biobränslen innehåller en låg halt svavel som vid förbränning bildar svaveldioxid, en gas som är hostretande 

och har försurande effekter på sjöar och hav. Se http://www.epa.gov/oar/urbanair/so2/ 2008-11-25   

http://www.sweden.gov.se/sb/d/8827/a/79672
http://www.epa.gov/oar/urbanair/so2/
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definition av ordet miljövänlig. Den för oss slutgiltiga definitionen blev: ”En produkt som 

gynnar eller inte har någon skadlig inverkan på miljön”. Plötsligt stod det klart för oss att det 

främsta skälet att byta till ”miljöbil” uteslutande handlade om att minimera utsläpp av 

koldioxid. Det kändes konstigt att ett företag fick marknadsföra en vara, i detta fall en bil, 

som bokstavligt ”miljövänlig” när produkten istället hade en annan, om än mindre, 

miljöförstörande effekt. Det kändes också konstigt att staten utfärdat flera subventioner för att 

stödja denna typ av marknad. Slutsatsen blev att även om koldioxidens miljöpåverkan är ett 

kolossalt problem, borde begreppet ”miljövänlig” inte få användas i ovanstående eller 

liknande sammanhang.  

2.1 Besök på tidningsantikvariat  

Denna upptäckt ledde mig till att tänka kring reklam för andra produkter. Hur ser reklam för 

exempelvis tvätt- och diskmaskiner ut i ett längre historiskt perspektiv? Efter ett besök på ett 

tidnings- och bokantikvariat på Kristinagatan i Norrköping stod det klart för mig att 

tidningsreklam för dessa varor hade gjort en resa i miljömedvetenhetens och jämställdhetens 

tecken. Från tidiga 80-talets tvätt- och diskreklam där kvinnan har en central roll i reklamen, 

till 90-talets vit- och blåtonade reklamer med en mer utstuderad kvinnlig närvaro, till 2000-

talets informationsbaserade och digitalt redigerade reklamer – fri från mänsklig närvaro. Trots 

att jag inte hittade någon reklam för en uttalat ”miljövänlig” disk- eller tvättmaskin, framgick 

det ganska subtilt att ”miljö” någon gång mellan 90-talet och fram till nu blivit en resurs för 

olika företag. I många utav disk- och tvättmaskinsreklamerna började miljörelaterade objekt 

mer och mer dyka upp ju längre in i 2000-talet reklamerna hade publicerats. Tillslut hade 

även de subtila dragen (lite växtlighet, himmel, vatten, gräs) bytts mot rent explicita 

(Produkten står mitt ute på en äng eller en strand). Det blev tydligt hur reklamens innehåll 

förändrades rent bildmässigt beroende på om de publicerades under 1980-, 1990- eller 2000-

talet. I slutet av 2000-talet hade maskinerna till och med tagit steget ”ut” ur tvättstugan och 

”in” i naturen.  Det mest intressanta med denna upptäckt var att bilddispositionen och 

bildkomponenterna i reklamen för dessa hushållsmaskiner hade genomgått en så pass stor 

förändring trots att de inte varit mål för omfattande miljödebatt.  Jag vill argumentera för att 

det, under framförallt 90-talet, var tvättmedlen som man ville göra mer miljövänliga, snarare 

än tvättmaskinen. Ett belysande exempel är företaget ”Grumme” som under 1997 och framåt 

gjorde en populär tv-reklam för sin tvättsåpa: En ung flicka säger i reklamen att hon väljer 
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Himlasäng i Elle Interiör 2009 

      HTH-kök i Elle Interiör 2009 

Lätta margarin i Elle Interiör 

2009 

Grumme för att den är vänlig mot sjöar och avslutar med orden ”Det tycker jag verkar bra för 

framtiden”.
4
 

 Samtidigt visas sommarbilder från en svensk 

skärgårdsö. Tvättmedlets påverkan på naturen hade 

flitigt debatterats i olika forum under 90-talet och det 

kan diskuteras om Grumme på grund av detta visste att 

en uttalad miljövänlig profil skulle hjälpa till att öka 

försäljningen. Skärgården, själva sinnebilden för orörd 

svensk natur, var enligt Grumme hotad. Deras vädjan 

om att bevara skärgården för den lilla flickans och 

kommande generationers skull, men också för att den 

är en del av en diffus svensk identitet, skulle sätta fart 

på försäljningen. Idag kan man se en liknande, 

utpräglad utveckling mot miljö även inom andra 

produktreklamer. Exempelvis publicerade företaget 

”Himla” denna sängreklam i tidningen Elle Interiör 

Den visade deras nya modell stående på en strand utan 

vidare förklaring. I samma tidning publicerade även 

”HTH” och ”Milda” liknande reklamer för ett kök ute 

på en äng respektive margarin på en strandklippa.   

Vad beror det på att produkter som inte varit mål för 

miljödebatt ändå reklamförs med hjälp av natur och 

miljö? I kölvattnet av den frågan blir det långa 

tidsperspektivet som behandlas i analysen också 

intressant. Varför har kvinnor en central roll i många 

disk- och tvättmaskinreklamer under 80-talet? varför 

har 90-talets reklamer en så stark blå-vit prägel? Varför 

ser reklam för samma eller liknande produkter olika ut beroende på när och var de 

ursprungligen visades? 

 

                                                 
4
 http://www.youtube.com/watch?v=lmCD739KnB4 2009-01-20 

Bildnot: bild 1-3 är scannade ur tidningen Elle Interiör 4/2009 

http://www.youtube.com/watch?v=lmCD739KnB4
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2.2 syfte 

 Uppsatsens syfte är att visa hur disk- och tvättmaskiner förändras och antar olika bildmässiga 

riktningar under 1980-, 1990- och 2000-talet. Det slutgiltiga målet är att visa hur miljöfrågor 

påverkar reklambildernas utformning och ett föreliggande syfte är att visa hur vägen dit 

kantas av genus och andra sociala och kulturella konstruktioner. Eftersom disk- och 

tvättmaskinreklamer har gått tillsynes hand i hand vad gäller estetik, färger, komposition etc. 

kommer de att analyseras som en gemensam kategori.  

 

2.3 Frågeställningar 

 Hur tolkas en produkt som INTE är miljövänlig när den dyker upp i en kontext som 

konnoterar miljövänlighet?  

 Vilka myter kan framställas ur de berörda reklamerna? 

 Finns det specifika sociala och kulturella värden som präglar reklambilderna beroende 

av faktorer som tid, plats, kontext etc? 

 

2.4 Begränsning 

Reklam för tvätt och diskmaskiner är extra intressant att analysera, i förhållande till 

exempelvis bilreklam, eftersom de inte varit mål för lika ihärdiga miljödebatter. Trots det har 

reklamens innehåll och komposition förändrats till att gå mer i linje med konsumenternas 

miljömedvetenhet. Genom att analysera reklamer för just denna produkt vill jag ge uppsatsen 

relevans och förankring i riktiga fall. Även andra produktreklamer hade gått att analysera med 

samma förutsättningar som disk- och tvättmaskinreklamen. Exempelvis bilreklam, livsmedel, 

hygienartiklar, El-abonnemang, papper, batterier med mera. Tidsramar för uppsatsarbete och 

andra faktorer begränsar mig till att fokusera på reklam för disk- och tvättmaskiner eftersom 

de, för syftet, var mest substantiella 
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3. Reklamens förhållande till miljön 

När och varför började bildkomponenter som vatten, skog, blommor etc. visa sig i 

kommersiell varureklam? 

I antologin ”Visuella Spår” skrev forskaren Camilla Hermansson om hur Siemens försökte 

sälja sina datorer med hjälp av miljöförstöringen under andra hälften av 1990-talet. Hon slår 

fast att det sedan slutet av 1980-talet gradvis skett ett paradigmskifte vad gäller synen på vem 

som bär skulden för de ökade miljöproblemen. Under 80-talet menade de flesta att det var 

industrierna och tillverkarna av diverse produkter som var tvungna att ändra sitt beteende och 

sina arbetssätt för att få bukt med miljöförstöringen. 1998 stod miljölagstiftningen klar i 

Sverige men redan innan hade industrier och arbetsplatser infört ökade miljögarantier. Trots 

detta ökade miljöproblemen och koldioxidutsläppen vilket ledde till att opinionen riktade om 

sin kritik. Man började istället argumentera för att det var konsumenterna i västvärlden och 

deras livsstil som var tvungen förändras om man skulle få bukt med miljöutsläppen. 

Hermansson menade att denna omsvängning beror på att den ekonomiska marknaden och 

konsumenternas efterfrågan antas vara politiskt styrande. Med det menar hon att man tyckte 

att det var konsumenter, producenter och andra aktörer på marknaden som främst kunde 

påverka miljön genom att anpassa sina konsumtions- och produktionsmönster i en mer 

miljövänlig riktning. Detta kan dock, enligt Hermansson, inte ske helt på egen hand utan den 

fria marknaden är tvungen att till viss del regleras för att förenkla denna övergång. Detta kan 

exempelvis ske genom miljömärkning, information och utbildning. Hermansson menar att den 

tidigare miljöpolitiken var mest inriktad på att ge ekonomiska styrmedel och tillståndsgivning. 

I kontrast till det börjar information och utbildning istället ges en mer framträdande roll för att 

förändra människors vanor. Hon förlängde resonemanget och skrev att den omorienteringen 

kunde tolkas som ett uttryck för det framväxande informations- och kunskapssamhället. 

”Sociala problem, som miljöproblemet, ses i och med detta som ett informationsproblem och 

lösningen blir mot denna bakgrund att producera och förmedla information.”
5
, skrev hon. På 

senare tid har även reklammakarna börjat förhålla sig till detta och säljer sina varor med hjälp 

av miljöargumentationen. Exempelvis anses dagens teknik i nya diskmaskiner och bilar vara 

mer miljövänlig och driftsnål än i gamla. Därför kan företagen använda sig av diverse 

miljöargument i sin marknadsföring. Det största genomslaget inom reklambranschen berodde 

dock på att människor i väst blev mer medvetna om vilka konsekvenser deras handlande 

                                                 
5
 Hermansson, Camilla, Att sälja med hjälp av miljö, ur: Visuella spår: bilder i kultur- och 

samhällsanalys (Studentlitteratur, 2003), s. 117 
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kunde få. Detta ledde i sin tur till ökad efterfrågan på produkter som var skonsamma mot 

miljön. Eftersom de konventioner som styr hur man skapar reklam är förknippade med 

rådande attityder och ideal, var inte företagen sena med att använda sig av den nya trenden. 

Hermansson skrev att det givetvis finns en medvetenhet hos företagen att miljöargumenten är 

säljande. De utformar inte sin miljöpolicy, produkt och reklam i en mer miljövänlig inriktning 

bara för att de obevekligen värnar om miljön. Hon menade att ”… företagen har utarbetat ett 

sofistikerat sätt att anpassa produkternas image till rådande miljöopinion”.
6
   

3.1Ekologisk Modernisering – Den nya miljödiskursen 

Samtidigt som synen på vem som bär ansvaret för miljöutsläppen förändrades under 90-talet 

växlade också natursynen mot en mer ekologisk grundsyn. I stora delar av världen hade en ny 

miljödiskurs växt fram mellan 1980- och 2000-talet. En diskurs som på samma gång uppstod 

ur och påverkade samhället, politiken och näringslivet. Enligt Hermansson pratas det 

framförallt om problem, miljöproblem och problemlösningar i den nutida svenska 

miljödebatten. Hon skrev att dagens miljöproblem ofta antas ha sin grund i den tekniska och 

ekonomiska utvecklingen och att miljödiskursen därför har skapat en försvarsställning 

gentemot dessa framsteg.
7
 Samtidigt menade hon att de teknikpositiva och tekniknegativa 

attityderna har skiftat till och från inom miljödiskursen. Exempelvis görs ofta en distinktion 

mellan ”ny miljöanpassad teknik” och ”gammal smutsig teknik”. Detta betyder att samtidigt 

som världens ekonomiska tillväxt och tekniska utveckling anses ha förstört miljön, tycks 

fortsatt teknisk utveckling och ekonomisk ökning vara nödvändig för att stävja 

miljöförstöringen. Den teknik som utpekas som den mest miljövänliga är alltså den ”nya”, 

exempelvis informationstekniken och miljöanpassningen av gammal teknik, i motsats till den 

”gamla” industriella tekniken som anses vara nedsmutsande. Sättet att se på miljön som 

beroende av teknik och ekonomi sammanfattar Hermansson med begreppet ”ekologisk 

modernisering”. Med detta menade hon att ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling inte 

längre ses som farliga för miljön. Den ekologiska hänsynen har förvandlats från hinder till 

drivkraft för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt.
8
  

En annan forskare som varit inne på samma spår är Mattias Martinsson, Statsvetare vid 

Linköpings universitet. I sin doktorsavhandling skrev han att Miljöpolitiken förändrades 

under 1960-talet och framåt på grund av uppmärksammandet av nya miljöfrågor, och ännu 

                                                 
6
 Hermansson, Camilla, Att sälja med hjälp av miljö, ur: Visuella spår: bilder i kultur- och samhällsanalys 

(Studentlitteratur, 2003), s. 119 
7
 Ibid, s. 116 

8
 Ibid, s. 117 
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mer till följd av att synen på miljöfrågorna och deras koppling till samhällsutvecklingen 

ändrades
9
. Han menade, i likhet med Camilla Hermansson, att den ekologiska 

moderniseringen är det begrepp som på bästa sätt kan förklara denna process. Anledningen till 

att synen på miljöproblemen och miljöpolitiken så snabbt ändrades är enligt Martinsson bland 

annat sammankopplat med en ökad global riskrapportering.      Ur hans resonemang växer en 

förståelse fram för den moderna allmänhetens miljökunnande och ansvarskännande. 

Martinsson skrev att den politiska hanteringen av globala miljöfrågor är speciell. Det finns 

flera anledningar till det. Han räknade in områdets beroende av vetenskaplig kunskap och 

resonerade: ”… då globala miljöproblem i många fall är osynliga och diffusa, och åtgärder 

mot dessa problem inte heller kan förväntas vara effektiva, såvitt de inte baseras på ett 

gediget kunskapsunderlag.” 
10

 Det är bara genom vetenskapens förmedling som 

miljöfrågorna framträder och ges form som risker i en social kontext. Därtill innebär redan 

problemområdets namn ”globala miljöfrågor” att det är i internationell regi som vi kan 

tänkas klara av miljöproblemen . Han skrev att detta griper in i människors vardag och sätter 

tryck på förändrade konsumtionsvanor .
11

 

 

                                                 
9
 Martinsson, Mathias, Ozonskiktet och risksamhället: en studie av den svenska politiska diskussionen rörande 

ozonskiktet 1968-1992 (Teknik och social förändring, Tema, Univ., 2001), s. 23 

 
10

 Martinsson, Mathias, Ozonskiktet och risksamhället: en studie av den svenska politiska diskussionen rörande 
ozonskiktet 1968-1992 (Teknik och social förändring, Tema, Univ., 2001), s. 36 
11

 Ibid, s.36 
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 3. Teori 

Den teoretiska tonvikten ligger i denna uppsats på semiologi och visuell kultur. Viktiga frågor 

inom det senare området är: Vilken roll spelar bilder i vår kultur? Hur förhandlar individer 

fram mening i bilder? Hur använder vi bilder för att uttrycka oss och kommunicera?  

  

 3.1 Bilders makt  

Forskningsfältet Visuell kultur har under en utsträckt tid fokuserat på frågorna ovan och haft 

som avsikt att öka förståelsen för det man internt kallar för seendepraktiker. Fältets forskare 

menar att det västerländska samhället sedan 1800-talet har gått ifrån en kultur som har 

dominerats av ljud- eller textbaserad media till att domineras av visuell media. Därför har 

behovet för en ökad förståelse av bilders påverkan och makt ökat. Marita Sturken och Lisa 

Cartwright skrev i boken ”Practices of Looking: An Introduction to visual Culture” att det 

finns en distinktion mellan att titta och att se. Att ”titta” är i detta sammanhang en process av 

observerande och igenkännande av världen omkring oss som sker på daglig basis och utan 

närmre reflektion. Att ”se” är tvärtom ett aktivt meningsskapande av världen och vad man ser 

är baserat på vad man väljer att se. De påpekar att det finns ett maktspel i denna distinktion. 

Exempel på det kan vara att tvingas till att se eller att försöka få någon annan att se dig eller 

vad du vill visa.
12

 Det finns både medvetna och undermedvetna stadium av seendet. Vi deltar 

i dessa seendepraktiker för att kommunicera, influera andra och själva influeras. Idag förstås 

samhällen och kulturer alltmer utifrån visuella uttryck och dessa har i sin tur fler olika 

avsiktliga budskap, mål och effekter. Dessa bilder och uttryck kan skapa en stor mängd 

känslor och reaktioner inom oss. Njutning, begär, avsmak, ilska, nyfikenhet, chock och 

förvirring. Sturken och Cartwright skrev att maktspelet går igen i detta effektsökeri. 

Tillexempel makten att tänka på en frånvarande person, makten att lugna ner eller hetsa till 

handling, makten att övertala eller förbrylla. En och samma bild kan användas till ett flertal 

ändamål, dyka upp på vitt skilda platser och betyda olika saker för olika människor.
13

  

3.2 Representation 

Representation är ett begrepp som i detta sammanhang hänvisar till användningen av språk 

och bilder för att skapa en innebörd eller mening av världen omkring oss. Eftersom vi 

använder språk och bilder för att definiera världen som vi ser den är en viktig fråga om dessa 

                                                 
12

 Sturken, Marita & Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to visual Culture (Oxford; Oxford 
University Press, 2001), s. 10f. 
13

 Ibid, s. 12f. 
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representationer reflekterar världen som den är eller om vi skapar världen och dess betydelse 

genom de representationssystem vi använder? Med detta tänk kan vi bara skapa innebörder i 

en specifik kulturell och social kontext. Världen reflekteras inte bara tillbaka till oss genom 

representationssystemen utan vi skapar mening av världen genom dem. Som exempel kan 

man titta på hur religiösa bilder och målningar genom historien har velat visa myter och 

kyrkliga doktriner. Vissa av dessa bilder har lyckats att skapa trovärdiga skildringar av 

världen omkring oss medan andra har velat uttrycka abstrakta känslor som exempelvis kärlek 

och hat. Språket och representationssystemen reflekterar inte en redan befintlig verklighet lika 

mycket som de organiserar och konstruerar vår förståelse av verkligheten, känslor och 

fantasi.
14

   

 

3.3 En bilds betydelse påverkas av sociala och kulturella faktorer 

Bilders förmåga att påverka oss som åskådare och konsumenter är beroende av den större 

kulturella innebörden de upplevs ha och i vilken social, politisk och kulturell kontext de ses.  

Innebörden finns inte enbart inom de saker som ryms i bilden utan den kan nås först när 

bilden tittas på och tolkas av en person. Bilder är producerade enligt sociala och estetiska 

konventioner. Sturken och Cartwright menade att dessa konventioner är som vägskyltar 

eftersom vi måste lära oss dess koder för att de ska vara förståeliga. När vi gjort det kan vi 

känna igen innebörden av komplexa bilder utan att ägna någon tanke åt själva 

tolkningsprocessen, precis som vi gör med vägskyltar.
15

 Vi avkodar bilder genom att tolka 

ledtrådar till avsiktliga, oavsiktliga och föreslagna betydelser som kan finnas i bilden. Dessa 

ledtrådar kan vara formella saker som färg, nyanser av svart och vitt, ton, kontrast, 

bildkomposition, djup, perspektiv och vilken riktande stil bilden har mot dess åskådare. Vi 

tolkar också bilder i dess sociala och historiska kontext. Tillexempel tar vi i beräkning när och 

var bilden gjordes och visades och i vilken social kontext den introducerades. Så en bild som 

presenteras som ett konstverk på ett museum får en annan innebörd när den reproduceras som 

reklam. Vi har dessutom omedvetet tränats att titta efter kulturella koder i bilder som till 

exempel sådant som kan visa en innebörd av kön, ras och klass.
16

 Bilder skapar innebörd men 

innebörden ligger egentligen inte i själva bilden utan hos åskådaren som tolkar den. Innebörd 

produceras genom komplexa sociala förhållanden som involverar åtminstone två saker utöver 

                                                 
14

 Sturken, Marita & Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to visual Culture (Oxford; Oxford 
University Press, 2001), s. 16 
15

 Ibid, s. 25 
16

 Ibid, s. 26f. 
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bilden själv och producentens intentioner. Dels hur åskådaren tolkar bilden och vilka 

kunskaper och erfarenheter han/hon har och dels kontexten som bilden ses i. Det är viktigt att 

komma ihåg att innebörden av en bild inte är universell. Det är snarare så att åskådaren 

tilltalas av specifika element i bilden eller känner igen sig i den kulturella grupp eller publik 

som bilden åskådliggör. Många bilder som reklam och tv-bilder ses i många olika kontexter 

och alla dessa kontexter påverkar innebörden av bilden. Dessutom bidrar åskådaren med 

diverse kulturella associationer som påverkar den individuella tolkningen. Det innebär inte att 

åskådaren tolkar bilden fel eller att bilden inte lyckas med att övertala åskådaren. Det är 

snarare så att innebörd delvis konstrueras när och av vem bilden ses av och inte bara när eller 

av vem den är producerad. En producent må tillverka en bild eller text men kan aldrig fullt ut 

påverka innebörden av den. 

 

3.4 Semiologi  

 Varje gång man tolkar en bild, vare sig om det är medvetet eller inte, använder man 

semiotiska verktyg för att förstå dess innebörd. Semiotikens principer formulerades av den 

amerikanska filosofen Charles Pierce under 1800-talet och av den schweiziska lingvisten 

Ferdinand de Saussure under tidiga 1900-talet. I mitten av 1900-talet utvidgade den franske 

teoretikern Roland Barthes terminologin inom semiotiken genom att visa hur alla bilder hade 

två olika nivåer av innebörd. Han kallade dem 

för denotativ- och konnotativ innebörd. Detta 

innebär att en bild kan vara denotativ och 

hänvisa till bildens exakta, beskrivliga innebörd. 

dvs. alla de objekt som bilden rymmer. Jag 

exemplifierar här med hjälp av en utav de bilder 

som ingår i min analys av tvätt- och 

diskmaskiner: Denna bild av en diskmaskin från 

siemens denoterar allt det som du konkret kan se 

i bilden; nämligen en diskmaskin, glas, tallrikar, 

vattenfall etc. Samma bild kan också vara 

konnotativ och visa en specifik kulturell 

innebörd. Konnotativa innebörder förlitar sig på 
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den kulturella och historiska kontexten av bilden och åskådarens egna erfarenheter och 

kunskaper kring de förhållanden som bilden visar
17

. Därför kan den konnotativa innebörden 

för en specifik bild skilja sig beroende på vem det är som tolkar den, vilka kunskaper han/hon 

har och vilken social och kulturell bakgrund han/hon kommer ifrån. Därför kommer den 

konnotativa betydelsen av Siemensreklamen att gälla endast för dig som läsare eller för en 

större grupp människor med en snarlik social och kulturell bakgrund.  Exempelvis kan man på 

en denotativ nivå se att det står vinglas på diskmaskinen men på en konnotativ nivå kanske 

det säger en hel del om vilka människor det är som bor där i termer av klass, etnicitet etc.   

I Barthes semiologiska modell finns även tecknet. Precis som i Saussures modell kräver all 

semiologi ett förhållande mellan två termer: det betecknande (till exempel ett ljud, skrivet ord 

eller en bild) och det betecknade (innebörden som väcks av det ordet eller den bilden). 

Barthes menade dock att det finns något annat att ta fasta på förutom den ena termen efter det 

andra och att det betecknande uttrycker det betecknade, nämligen korrelationen som förenar 

dessa begrepp. Det finns alltså det betecknande, det betecknade och tecknet, som är den 

fullständiga förbindelsen mellan de två första termerna.
18

  

Till exempel, i Siemens-reklamen kan man tolka det som att diskmaskinen är det betecknande 

eftersom det är den produkten man vill belysa/sälja. Men man vill även visa något annat. 

Bilden utgörs till ännu större del av vattenfall och natur. Med en speciell social och kulturell 

bakgrund och vår tids exponerande för miljövänliga produkter och ideal kan det vara lätt att 

se miljövänlighet som det betecknade. Tecknet blir då ”siemens är miljövänligt”.  

 

3.5 Myt 

I boken Mytologier som första gången publicerades 1957 skrev Roland Barthes om myter och 

hur de skapas. I bokens andra del, ”Den moderna myten”, visar han hur en semiotisk modell 

används en andra gång för att skapa själva myten. Användning av myten inom bildanalysen 

hjälper oss att förklara hur den konnotativa innebörden för en specifik bild kan verka vara 

denotativ, och därför anses vara naturlig
19

. Exempelvis menade Barthes att en fransk reklam 

för italiensk pasta och pastasås inte bara presenterade en produkt utan också myten om 

                                                 
17

 Sturken, Marita & Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to visual Culture (Oxford; Oxford 

University Press, 2001), s. 29 

Bildnot: Elle Interiör 10/2008 
18

  Barthes, Roland. Mytologier (översättning: Elin Clason), (Bo Cavefors bokförlag, Solna, 1969), s. 209 
19

 Sturken, Marita & Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to visual Culture (Oxford; Oxford 

University Press, 2001), s.19 
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italiensk kultur. Budskapet är inte för italienare utan handlar om det franska konceptet för 

italiensk kultur.  

3.6 Två semiologiska system 

 Barthes menade att myten är ett yttrande, ett kommunikationssystem och ett meddelande. 

Med detta ville han ha sagt att myten inte är ett föremål, ett begrepp eller en idé utan ett sätt 

att ge något betydelse.
20

 För att enklast 

förklara myten tog Barthes ett avstamp i 

semiologin. Detta gjorde han eftersom 

myten också är uppbyggd av det 

semiotiska schemat: det betecknande, det 

betecknade och tecknet. Men myten är ett 

speciellt system i det hänseende att den 

byggs upp utifrån en semiologisk kedja 

som existerar innan den: myten är ett 

andra semiologiskt system. Det som är tecken (det vill säga den sammanfattade enheten av 

begrepp och bild) i det första systemet blir ett enkelt betecknande i det andra.
21

 Det första 

semiologiska systemet i myten är ett språksystem som Barthes kallade för ”språkobjekt” 

därför att det är språket som myten använder för att skapa sitt eget system; och själva myten 

som han kallade för ”metaspråk” eftersom det är ett andra språk i vilket man talar om det 

första.
22

 

3.7 Mytens uppbyggnad 

Barthes illustrerade vad en Myt är genom två stycken 

separata exempel. Det ena är en läxa i latin tagen från 

en lärobok för franska femteklassare och det andra är 

en bild på en ung mörkhyad soldat på framsidan av den 

franska tidningen Paris Match. Jag har valt att lägga 

tyngdpunkten på det senare exemplet eftersom det, i 

likhet med de analyser jag ska göra, analyserar en bild.  

                                                 
20

  Barthes, Roland. Mytologier (översättning: Elin Clason), (Bo Cavefors bokförlag, Solna, 1969), s. 205   
21

 Ibid, s. 211 
22

 Ibid, s. 212 
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På bilden från tidningen Paris Match kan man se en ung mörkhyad soldat som gör honnör mot 

den franska flaggan, trikoloren
23

. Den myt som Barthes genom detta exempel ville påkalla var 

myten om att offren för den franska imperialismen är trogna det franska riket. Det finns här 

ett betecknande som redan är format av ett föregående semiologiskt system som i all enkelhet 

visar ”En mörkhyad soldat som gör den franska militärhälsningen”. Det finns också det 

betecknade som säger att ”Frankrike är en stormakt och alla landets söner tjänar troget dess 

flagga oavsett vilken hudfärg de har”- Barthes kallar detta för ”en medveten blandning av 

fransk nationalism och militarism”.
24

 Barthes påpekade vikten av att förstå att det 

betecknande kan ses från två olika håll i myten. Antingen som det språkliga systemets 

slutgiltiga term eller som det mytiska systemets begynnelseterm. Han använde två olika 

begrepp för att förklara detta.  Som språkobjektets slutgiltiga begrepp kallas det betecknande 

för ”mening” (till exempel ”en mörkhyad gör fransk militärhälsning”). På metaspråket plan 

kallas den för ”form”.  Mytens betecknande är alltså både ”mening” och ”form” – fylld med 

betydelse på den ena sidan och tom på den andra
25

. Med detta menade Barthes att som 

ändelse i språkobjektet har det en ”mening”, men som ”form” är den tom. Han exemplifierar 

detta genom att stänga in yttrandet ” En mörkhyad soldat som gör den franska 

militärhälsningen” i ett rent språkligt system. Barthes menade då att yttrandet återvinner sin 

helhet eftersom meningen kräver en kunskap, ett förflutet, ett minne, en jämförande ordning 

av fakta, idéer och beslut. Meningen utgör en historia - den om den mörkhyade soldaten
26

. 

Men Barthes menade att man måste låta formen stöta bort all den betydelse som meningen 

har. Vill man penetrera myten måste man sätta den mörkhyade soldatens biografi mellan 

parenteser. Men den huvudsakliga punkten är att formen inte undertrycker meningen den gör 

den bara mindre, avlägsnar den, men har den till sitt förfogande
27

.  

Begreppet (det betecknade i myten) är den historia som äger rum utanför formen. Begreppet 

är drivkraften som uttalar myten.  Med detta menade Barthes att den franska imperialismen är 

själva mytens drivkraft. Om man ser den mörkhyade soldaten som form (det betecknande i 

metaspråket) går det inte att få ut mer av bilden än den denotativa innebörden (allt vi faktiskt 

kan se i bilden, som logotypen, honnören, pojken etc). Om man däremot lägger ihop bilden 

och Begreppet (fransk nationalism och militarism) påkallar man inte bara pojkens egen 

historia utan också pojkens relation till Frankrike. Som form är meningen kort, isolerad och 

                                                 
23

 Barthes, Roland. Mytologier (översättning: Elin Clason), (Bo Cavefors bokförlag, Solna, 1969), s. 213 
24

 Ibid, s. 214 
25

 Ibid, s. 214 
26

 Ibid, s. 214 
27

 Ibid, s. 216 
Bildnot: http://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/parismatch_files/image002.jpg 2008-12-22 

http://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/parismatch_files/image002.jpg
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torftig men som begrepp av den franska imperialismen är den på nytt knuten till världen som 

helhet
28

. Det franska rikets historia, dess koloniala äventyr och dess nuvarande svårigheter 

med segregation är bara några av de saker som ryms inom begreppet. Men Barthes 

poängterade att Begreppet aldrig beskriver verkligheten utan enbart är en kännedom av den.  

Begreppet styrs av individens erfarenheter, kulturella och sociala bakgrund.  Begreppets 

karaktär är på så vis anpassad till tillexempel en viss typ av läsare eller grupp. Tillexempel är 

det troligare att bilden av den unga soldaten i modern tid för tankarna till barnsoldater i Afrika 

än till den franska imperialismen, beroende av kontexten den visas i. Den franska 

imperialismen bör på så vis beröra en viss läsarkrets mer än vissa. Med detta förhållningssätt 

kan man förstå att det betecknade/begreppet kan ha flera betecknande/former. Man kan 

tillexempel hitta många bilder som betecknar den franska imperialismen och leder fram till 

samma slutsatser. Man kan också förstå hur stor påverkan individens bakgrund har i fråga om 

bildtolkning.  

Det sista begreppet i myten kallade Barthes för betydelsen. Barthes påpekade 

starkt att det är begreppets dubbelsidiga natur som definierar betydelsens karaktärsdrag. 

Myten är ett yttrande som mycket mer definieras av sin avsikt (den franska imperialismen) än 

av sin text (En mörkhyad soldat gör den franska militärhälsningen) och att denna avsikt är 

både förevigad och avlägsnad av formen. Detta får två konsekvenser enligt Barthes: Myten 

kommer att presenteras som ett tillkännagivande och som ett konstaterande.
29

 Även fast den 

franska imperialismen i detta avseende påverkar en viss grupp läsare och egentligen är 

specifik för denna kulturella grupp, genomsyras betydelsen av formen och begreppet. Mytens 

betydelse får i det avseendet en kollektiv och universell betydelse.    

                                                 
28

 Barthes, Roland. Mytologier (översättning: Elin Clason), (Bo Cavefors bokförlag, Solna, 1969), s. 216 
29

 Ibid, s. 221 
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4. Metod  

För att analysen ska bli så lätt att följa som möjligt utgår metoden från ett antal punkter som 

appliceras så konsekvent det går på analysmaterialet. Min metod går ut på att ställa några 

frågor gällande mina bilder. Dessa frågor är kärnfrågor inom Visual Culture fältet och inom 

olika bildtolkningsteorier.  

 För varje ny bild kommer jag först att titta på bildens denotation. Vad kan jag se för 

komponenter, detaljer, färger och toner? Efter att ha granskat bilden anges de 

komponenter i bilden som är viktiga för analysen och konnotationen.  

 Konnotationen kommer sedan.  Givetvis är den beroende av varje enskild bilds 

denotation. Frågor som ställs utifrån varje bilds unika komposition är: Finns det några 

kulturella och sociala värden, normer och ideal i bilden? Kan man se bildens 

mottagare uttryckt i termer av klass, etnicitet och genus? 

 Sedan kommer jag ta reda på när och var bilden är tagen eftersom detta har en stor 

betydelse för hur reklamen uppfattas.  Naturligtvis kommer bilderna att tolkas av mig 

vilket innebär att bilderna kommer att bli tydda i enlighet med mina erfarenheter och 

min kulturella och sociala bakgrund. Eftersom de flesta bilderna för första gången 

publicerades på 1980- och 90-talet, kommer min förståelse av dessa årtionden också 

att inverka på hur bilden tolkas. I vilken kontext sågs bilden 1980, 1990? I vilken 

kontext ser vi den i nu? Vad får svaren på dessa frågor för betydelse för tolkningen av 

bilden? 

 Hur påverkar det faktum att bilden är en reklam konnotationen av reklamens 

betydelse? Försäljningskampanjer försöker alltid att sälja sitt produktnamn 

tillsammans med olika ideal och föreställningar. Går det med denna vetskap att utläsa 

en mer specifik målgrupp? Vad vill företaget visa med bilden?  
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5. Analys  

Analysen sker i kronologisk ordning. Det innebär att de reklamer som publicerades på 1980-

talet behandlas först och sedan följer de andra reklamerna i tidsmässig ordning. I förhållande 

till varandra skiljer det i regel ett år mellan reklamernas första publicering, exempelvis: 1981, 

1983, 1985 etc. Ibland är det nödvändigt att göra större tidshopp mellan reklamerna för att 

inte upprepa analysen flera gånger. Genom att visa hur valda produktreklamer har sett ut 

genom årtiondena avser analysen illustrera när och varför ”miljö” tog steget in i 

reklambranschen. Eftersom denna process tog lång tid är det viktigt att visa den långsamma 

övergången i ett längre tidsperspektiv. I och med detta åskådliggörs också hur alla reklamer i 

tidslinjen åberopar rådande ideal och trender som försäljningsargument. Nedanstående reklam 

från det svenska företaget Elektrohelios är den första i kedjan utav disk- och tvättmaskiner 

som analyseras.    

  

5.1.1 Denotation Elektrohelios (1981) 

Bilden denoterar en tvättmaskin, en kvinna, två barn, en 

handduk, brunt väggkakel, vitt golvkakel, en spegel, tre 

tvålflaskor och ett fotbad. Båda barnen bär vit- och 

blårandiga kläder. Barnet närmast läsaren bär en tröja 

med en kjolliknande mudd vid midjan och en trosa. 

Barnet bakom bär marinblå byxor och t-shirt. Båda 

barnen är blonda. Kvinnan har ljusbrunt hår och bär en 

blå t-shirt täckt av rött förkläde. Reklamtexten lyder: 

”Elektrohelios nya tvättmästare har tredubbelt 

barnsäkert lucklås”.
30

  

 

5.1.2 Konnotation – Bilden av kärnfamiljen 

Denotationen kan givetvis beskrivas ytterligare i termer av nyans, estetik, bildkomposition 

etc. Dessa värden får dock kliva åt sidan ett tag eftersom de i detta skede inte ger några 

direkta underlag till konnotationen. Viktigare är bildens betydelse och de kulturella och 

sociala värden som går att utvinna ur den. För mig är den helt klart riktad till 80-talets 

                                                 
30

 Bildnot: Bo bra 8/1981 
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svenska/västerländska kärnfamiljer och den marknadsförs till en familj tillhörande 

överklassen eller övre medelklassen. Vilka faktorer leder fram till den konnotationen? När 

och var bilden är tagen ger dessa frågor en nödvändig kontext. Eftersom bilden publicerades i 

den svenska tidningen ”Bo bra” 1981 är det rimligt att den togs inom samma tidsram. 

Förmodligen var bilden tagen i Europa, kanske i Sverige eftersom företaget i fråga hade 

kontor, fabrik och grundades där. Eftersom benämningar som överklass, övre medelklass och 

kärnfamilj är moderna flyktiga begrepp, är de under analysens gång tvungna att sättas i ett 

åskådligt sammanhang för att bli förståeliga. Kontexten, 1980-talets Sverige, skapar en mer 

specifik förståelse för innebörden av både begreppen och bilden. Exempelvis har betydelsen 

av begreppet ”kärnfamilj” förändrats sedan det myntades någon gång runt mitten av 1900-

talet.
31

 Då stod den som en motsatt beteckning för ”storfamiljen” och innebar mamman, 

pappan och deras biologiska barn (inte mor-, farföräldrar och andra släktingar som ofta bodde 

under samma tak). Det kan diskuteras att begreppet I nutid snarare innebär en föråldrad 

heteronormativ familjesyn som fungerar som motpol till andra familjekonstellationer. I den 

bemärkelsen konnoterar denna bild en mer traditionell betydelse av kärnfamiljen - det vill 

säga två barn och två heterosexuella föräldrar.  

Med dessa faktorer som argument vill jag visa att reklamen representerar en utav 80-talets 

sinnebilder av den svenska familjen. Det som är intressant med familjesynen bilden ställer till 

förfogande är inte pappans frånvaro utan mammans och barnens närvaro. De tvättar 

tillsammans medan pappan inte är med. Detta ger reklamen konnotationer som är viktiga. Det 

är med detta som utgångspunkt exempelvis ännu troligare att det var en familj i Sverige 

reklamen representerade. Med tanke på hur unga barnen ser ut är det skäligt att tro att kvinnan 

är hemma med barnen. Föräldraledighet var inte tills nyligen fördelad så att både mamman 

och pappan kan ta hand om barnen på ett likvärdigt sätt. Även fast kvinnor fortfarande tar ut 

föräldraledighet i större utsträckning, innebär detta att kvinnorna på 1980-talet oftare var 

hemma med barnen när de var små än vad männen var. Sverige hade under den tiden 

dessutom en utav de starkaste ekonomierna i Europa och ett, precis som idag, generöst socialt 

försörjningsstöd för heltidsarbetande föräldrar med barnfamilj. Den familj som reklamen 

försöker sälja sig till är därför troligen en svensk/västerländs familj som är såpass ekonomiskt 

stark att de kan investera i en ny tvättmaskin samtidigt som de har barnen hemma. Samtidigt 

kan det diskuteras huruvida bilden konnoterar mer specifika stereotypa könsroller och 

                                                 
31

 http://www.merriam-webster.com/dictionary/nuclear%20family Merriam- Websters Uppslagsverk skriver 
att ordet första gången publicerades 1947. Det kan dock ha förekommit tidigare i talspråket.   

http://www.merriam-webster.com/dictionary/nuclear%20family
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könsfördelningar, exempelvis: Kvinnan tvättar och är hemma med barnen medan mannen är 

på jobbet eller i garaget.   

När den första delen i tankekedjan är genomförd blir det intressant att gå in på detaljer i 

denotationen. Varför konnoterar reklamen en övre medelklassfamilj? Varför konnoterar 

bilden inte underklass, arbetarklass eller överklass? De två små barnen och en mamma som är 

hemma ger egentligen inte någon bild av vilken samhällsklass de tillhör. Vitt helkaklat golv 

och bruna helkaklade väggar konnoterar däremot inte bara att familjen har det gott ställt utan 

också att de bor i en relativt påkostad bostad. En intressant fråga är varför bilden inte 

konnoterar ren överklass eller ren medelklass? Det är självklart att vår förståelse av begrepp 

som rikedom och fattigdom tillsammans med våra egna erfarenheter och självupplevda 

klasstillhörighet, ofta avgör hur vi upplever andra människors.  Precis som Sturken och 

Cartwright skrev kan flertalet olika beskådare av samma reklam som delar samma generella 

syn på världen tolka reklamens betydelse på olika sätt beroende av sina egna erfarenheter och 

kunskaper. Olika åskådare kan på det sättet dela samma kulturella bakgrund men ändå tolka 

reklamen med en egen, subjektivt tolkningsprocess. En och samma bild kan på så sätt 

användas till ett flertal ändamål, och betyda olika saker för olika människor beroende av plats 

och tid. Därför var det viktigt att poängtera kontextens betydelse för konnotationen. Det är jag 

som tolkar bildens betydelse under skrivande stund, med mina erfarenheter och kunskaper om 

bildtolkning och socialhistoria. Med Sturken och Cartwrights resonemang i åtanke blir det 

därför rimligt att tro att min konnotation av reklamen kommer att skilja sig i jämförelse med 

någon som såg reklamen 1981 i en tidning eller läser uppsatsen i framtiden. Anledningen till 

att bilden konnoterar övre medelklass och inte överklass för mig är därför starkt 

sammankopplat med kontexten. 1981 stod exempelvis svensk BNP i 206 697kr. 2008 var 

BNP inte långt ifrån fördubblad och stod i 342 512kr.
32

 Bilden publicerades 1981 och de 

bildkomponenter som under 80-talet konnoterade en viss klasstillhörighet borde därför 

konnotera en annan i dagens samhälle, vilket skillnaden i BNP illustrerar.    

Försäljningsargumentet: Barnsäkerhet och familjsäkerhet, var under 80-talet en vanlig typ av 

försäljningsargument som blev ovanligare att hitta i tvättmaskinsreklam ju längre tiden gick. 

Anledningarna till det kan vara många men jag vill här argumentera för att det i huvudsak 

beror på att de flesta hushållsmaskiner genomgick en standardiseringsprocess inom 

säkerhetsområdet.  1980- och 90-talens säkerhetsinnovationer för disk- och tvättmaskiner 

fanns i början av 2000-talet på de flesta märken och maskiner.
33

 Försäljningsargumentet, 

                                                 
32

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/ 2009-03-26 
33

 Jämför exempelvis –  

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/
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”tredubbelt barnsäkert lucklås” blir tillsammans med bildens konnotation på detta sätt 

förklarlig. Det blir tydligt hur reklambranschen sålde och marknadsförde sina produkter efter 

vad som är attraktivt ur den aktuella konsumentsynpunkten – i detta fall kärnfamiljen. Precis 

som Camilla Hermansson menade, uppstår dessa komponenter i reklamen på grund av 

företagens pressade konkurrenssituation. Dessa försäljningsargument är i sin tur ofta 

påverkade av vilka rådande samhällsfrågor och ideal som är lockande för stunden - 

exempelvis kärnfamiljen, renhet och säkerhet (och senare miljön).
34

 Det faktum att bilden 

tjänar syfte som en reklam tillför dessutom bilden fler betydelser eftersom den blir menad att 

förmedla något med namnet Elektrohelios och i sin tur de produkter de sålde. Det kan 

diskuteras om företaget valde den här typen av bild för att belysa att ”kärnfamiljen”, och alla 

de som vördar dessa ideal, var de som behövde skaffa denna tvättmaskin 1981. På så sätt blev 

produkten riktad till de som brydde sig om sina barn och tidens familjeideal. Denotationen 

kan dessutom hjälpa oss att förstå detta ytterligare - för hur ser bildens komposition 

egentligen ut? Till skillnad mot exempelvis Mieles reklam från 1983 (nedan) står inte själva 

produkten i fokus utan har i fått ta plats långt till höger i bilden. Centralt står här familjen 

mamman och barnen.  

 

5.1.3 Myt om kvinnan som hemmafru 

Vilka myter kan utläsas ur Elektrohelios reklam genom att tillämpa Roland Barthes begrepp? 

Myter om kärnfamiljen och könsroller ligger nära till hands och verkar till och med föda 

varandra. Först är jag tvungen att ta reda på bildens föreliggande semiotiska system. 

Självklart finns det ett betecknande ”En kvinna och hennes barn tvättar” som är ändelsen i 

det första semiologiska systemet och början i det andra; och det finns också ett betecknade 

”kvinnan är den som tvättar”. Det behöver dock poängteras att ett och samma betecknande 

kan ha flera betecknade. För att förstå hur myten fungerar är det angeläget att klargöra att det 

betecknade i myten fungerar mer som en slags konnotation än denotation. Mytens betydelse 

är inte allmängiltig även om det på sätt och vis är själva ändmålet att bli det. Det är viktigt att 

påpeka skillnaden mellan Konnotation och myt eftersom de ibland förefaller vara väldigt lika. 

                                                                                                                                                         
http://www.electrolux.se/node38.aspx?productid=3957* under ”detaljer och information” 
http://www.bosch-hushall.com/?29=9&25=15579* under ”matchande produkter” 
http://www.siemens-hushall.com/?25=5481&29=9* Under ”valda produkter” 
*Alla ovanstående företag har identiska lås- och säkerhetsfunktioner vad gäller barnsäkerhet på samtliga 
tvättmaskiner. (2009-03-20)   
34

 Jämför Hermansson S, 116-117.  

http://www.electrolux.se/node38.aspx?productid=3957
http://www.bosch-hushall.com/?29=9&25=15579
http://www.siemens-hushall.com/?25=5481&29=9
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I denna uppsats förhåller sig konnotativa innebörder till den kulturella och historiska 

kontexten av bilden och åskådarens egna erfarenheter och kunskaper kring de förhållanden 

som bilden visar. Mytiska innebörder är i verkligheten specifika för en särskild grupp, precis 

som konnotationen, men de görs för att verka universala och givna för hela samhället. Myt 

tillåter den konnotativa innebörden för en specifik bild att verka vara denotativ, och på så sätt 

vara exakt och naturlig.  Med denna vetskap uppkommer frågan om reklamen ”visar” någon 

myt, finns det någon universell eller generell innebörd i bilden? Det betecknande ”En kvinna 

och hennes barn tvättar” kan inte ge någon information om deras liv, ändå har bilden valts av 

företaget för att ge oss ett meddelande. Även om bilden i sig inte faktamässigt visar att det är 

kvinnan som alltid tar hand om hemmet och alltid bör göra det, så genomsyras det 

betecknande och det betecknade tillsammans av myten om kvinnan som hemmafru, 

konnotationen av kvinnan som hemmafru maskeras vara naturlig och denotativ. På så vis får 

bilden en betydelse utöver sammanhanget och syftet som reklam. Myten kan givetvis 

argumenteras, men faktum kvarstår att konnotationen av reklamen, det betecknande och det 

betecknade sänder samma tydliga signaler: Mamman är hemma, hon utför regelbundna 

värdeskapande aktiviteter i hemmet istället för att förvärvsarbeta, arbetsuppgifterna 

innefattar istället främst barnomsorg och hushållsarbete. Mamman i reklamen bär också ett 

förkläde, en symbol för själva begreppet hemmafru.
35

  Eftersom kvinnans ansvar för 

hemomsorgen har förändrats gradvis sedan början av 60-talet vet vi att även män tar del i 

arbetet hemma och att kvinnor i mycket större utsträckning förvärvsarbetar idag. Trots det 

finns myten kvar i bilden och den föds av denotationen, konnotationen, det betecknande och 

det betecknade. Det kan vidare diskuteras om mannens frånvaro i kontrast till kvinnan och 

barnens närvaro föder myten om mannen som familjeförsörjare.  

 

                                                 
35

 http://susning.nu/Hemmafru 2009-05-14 Jämför även definition av begreppet hemmafru. 

http://susning.nu/Hemmafru
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5.2.1 Denotation Miele (1983) 

Denna reklam visar en diskmaskin från Miele, den 

denoterar två kvinnor och en diskmaskin samt texten, ”Men 

varför en Miele Diskmaskin? Därför att den fick högsta 

betyg från konsumentverket”. Kvinnan till vänster bär bruna 

skor och byxor, en gul långärmad tröja, och ett halsband. 

Hon har brunt hår. Kvinna till höger bär bruna skor och 

brun klänning samt en gul långärmad tröja som är 

uppkavlad i ärmarna. Hon har mörkblont hår. I bildens 

centrum står en diskmaskin från Miele som är fylld med 

tallrikar och glas. Kvinnan till höger hänger på 

diskmaskinen och kvinnan till vänster fäster blicken på den. 

Bilden är uppenbarligen tagen i en fotostudio med tanke på ljussättningen och att golvet och 

väggen smälter samman.
36

 

 

5.2.2 Konnotation – Kvinnans tydliga könsroll som diskexpert   

Både denotationen och konnotationen av Mieles reklambild är liknande den för Elektrohelios. 

På en denotativ nivå står hushållsmaskinen och kvinnorna i centrum i båda reklambilderna. 

Färgerna går också igen, framförallt brunt som har en framträdande roll i båda reklamerna. 

Givetvis bidrar tidstypiska kläder, färgtoner och utseenden till att förstå kontexten i vilken 

reklamen ursprungligen visades. Kvinnornas kläder, kroppsspråk och utseende innehåller 

konnotativa innebörder som både visar att kontexten är 1980-tal och att reklamens målgrupp 

är vita västerländska kvinnor. Det kan diskuteras om disk- och tvättmaskinreklam under 80-

talet har särskilda utmärkande egenskaper, men det intressanta är hur, när och varför reklam 

för specifika varor får förändrade stildrag. Skillnaderna i stil och marketing mellan de olika 

reklamerna för tvätt- och diskmaskiner under 80-talet är inte många. De liknar varandra och i 

likhet med exempelvis reklamen från Elektrohelios riktar de sig mot en liknande målgrupp.  

Vilka beståndsdelar och förhållanden i bilden konnoterar särskilda sociala och kulturella 

värden? Trots att bilden vid första anblick verkar tom på information blir den förståelig i sin 

rätta kontext. Reklamen publicerades i den svenska tidningen ”Allt i hemmet” 1983. Till 

skillnad mot Elektrohelios är Miele är ett tyskt företag som under 1983 hade sitt säte i 
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Gütersloh i före detta Västtyskland
37

. Det kan därför diskuteras huruvida reklamens producent 

har utformat bilden att ursprungligen rikta sig till människor i Tyskland/Västeuropa. Eftersom 

bilden publicerades i en svensk tidning är kontexten definitivt svensk och jag vill argumentera 

för att målgruppen för reklamen är svenskar och i synnerhet svenska kvinnor. Finns det med 

det i åtanke några komponenter i bilden som konnoterar särskilda svenska, tyska eller 

europeiska attribut eller kan bilden representera vilken familj som helst oavsett etnisk, social 

och kulturell bakgrund? Två vita kvinnor är den tydligaste komponenten i bilden och den 

konnoterar givetvis en västerländsk målgrupp. Intressant är hur Miele i motsats till 

Elektrohelios inte presenterar en tydlig familjesyn eller vädjar till de som värderar tidens 

rådande familjeideal. Istället har antalet kvinnor fördubblats, antalet barn totalt reducerats och 

antalet män är fortfarande frånvarande. Det kan därför diskuteras huruvida bilden med större 

emfas konnoterar särskilda stereotypa könsroller och könsfördelningar. Tonvikten ligger här 

ännu mer på kvinnorna eftersom det egentligen inte finns några andra objekt i bilden mer än 

produkten. Bilden är befriad från föremål och företeelser som exempelvis signalerade en viss 

klasstillhörighet. Det finns inga helkaklade golv eller småbarn som behöver omsorg. Det finns 

bara två kvinnor som diskuterar vilken tvättmaskin som är lämpligast att inhandla. Den 

stereotypa könsrollen blir kännbar, kvinnan diskuterar inte med sin sambo eller make om 

vilken maskin som ska inhandlas till hemmet. Istället diskuterar hon med sin väninna, som 

också var den som ansvarar för att hemmet sköts om. Det är intressant att den frågande 

kvinnan bär byxor och den svarande kvinnan hade kjol. Jag vill argumentera för att 

konnotationen kan få en liten vändning om man applicerar den faktorn. Speciellt om man 

tänker på symbolvärdet för den stereotypt kvinnliga kjolen och mer manliga byxan. 

Målgruppen, vita västerländska kvinnor, accentueras här av konnotationen samtidigt som 

Miele säljer sin produkt med hjälp av subtila ideal och värderingar. Reklamen konnoterar 

ändå, trots få grundläggande bildkomponenter, särskilda sociala och kulturella värden. Det är 

viktigt att påpeka att konnotativa innebörder inte bara utvinns från denotationen i sig utan 

också ifrån åskådarens egen förståelse av den historiska sociala och kulturella situationen i 

Västeuropa under 80-talet. Innebörden ligger därför inte bara i själva bilden. Det är angeläget 

att komma ihåg att innebörden av en bild inte är universell. Det är snarare så att jag som 

tolkare tilltalas av specifika element i bilden eller känner igen mig i den kulturella grupp eller 

publik som bilden åskådliggör.
38

 Detta kan förklara hur konnotationen av framförallt klass 

kan skilja sig åt beroende av i vilken historisk kontext, tid och plats reklamen sågs.  
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 http://www.miele.se/se/hushall/home.htm 2008-12-01  
38

 Jämför sturken cartwhright, s. 45 

http://www.miele.se/se/hushall/home.htm%202008-12-01
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Diskmaskinen från Miele har fått högsta betyg från konsumentverket, vilket är skälet att köpa 

just denna maskin istället för någon annan. Försäljningsargumentet liknar Elektrohelios i den 

mån att båda reklamerna påpekar att produkten var säker och användarvänlig. Miele 

legitimerar produkten genom konsumentverkets recension och de två kvinnorna som får 

representera någon form av expertis på området, i egenskap av att de är just kvinnor. Det kan 

argumenteras om företaget valde den här typen av bild för att belysa att alla kvinnor borde 

skaffa Mieles diskmaskin, speciellt de som har stort förtroende för konsumentverkets 

auktoritet och förmåga att bedöma kvalitet på typiska produkter.  

 

5.2.3 Myten om kvinnan som hemmafru # 2(1983)   

Visar Mieles reklam någon eller några specifika myter? Genom att återigen använda Barthes 

teori om mytskapande är det betecknande och det betecknade tvunget lokaliseras. I myten 

finns samma tredimensionella tema som i semiologin: Det betecknande, det betecknade och 

tecknet. Men myten är ett speciellt system i det hänseende att den har byggts upp utifrån en 

semiologisk kedja som fanns innan den. Det som är tecknet i det första semiologiska systemet 

blir ett enkelt betecknande i det andra. Med denna vetskap kommer frågan vad som är tecknet 

i det första semiologiska systemet? Om man stänger in bilden i ett rent språkligt system får 

den följande betydelse: ”Två kvinnor diskuterar varför man ska köpa en tvättmaskin från 

Miele”. Semiotiken hjälper här till att förklara hur samhörigheten mellan tecken, objekt och 

tolkning fungerar i det första semiologiska systemet. Precis som Barthes skrev är alla 

kommunikativa medel och yttranden potentiella myter oavsett om det rör sig om ord, bilder, 

musik eller rörelse.
39

 Tecknets avsändare kan alltså vara vem eller vad som helst, exempelvis 

kan kvinnornas kroppspositioner vara tecken på att de konverserar med varandra.
40

 Därför är 

det också logiskt att det betecknande i myten blir just ”Två kvinnor diskuterar varför man ska 

köpa en tvättmaskin från Miele”.  Det finns också ett betecknade ”kvinnan är den som diskar 

och sköter hemmet”. Det är viktigt att återigen understryka att ett och samma betecknande 

kan ha flera betecknade. Det som ryms inom mytens betecknade är inte det verkliga utan 

enbart en kännedom av det verkliga. Barthes menade att det betecknades bidragande kunskap 

inte är någon fastslagen kunskap utan den är formad av slappa och obegränsade associationer. 

Begreppets karaktär är en ”avpassad” karaktär.
41

 Mieles reklam berör därför en viss grupp 

läsare. På detta sätt kan det betecknade ha flera betecknande. Man skulle exempelvis kunna 

                                                 
39

 Barthes, Roland. Mytologier (översättning: Elin Clason), (Bo Cavefors bokförlag, Solna, 1969), s. 205 
40

Jämför med: Cornell, Peter. Bildanalys: teorier, metoder, begrepp (uppslagsbok, Stockholm, 1999), s. 290f.  
41

 Barthes, s. 216f.  
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hitta flera diskmaskinsreklamer från denna period som leder till samma associationer och man 

skulle kunna hitta många liknande bilder som betecknar kvinnliga könsroller.  Barthes skrev 

att myter skapas av en orsak även om de flesta inte är medvetna om det. Myter skapas av 

rådande samhällsnormer och mediers val att gestalta olika sociala, kulturella och politiska 

villkor.
42

 Myten om kvinnan som ansvarig för hemomsorgen blir återigen aktuell med detta 

synsätt och den kommer säkerligen alltid att vara aktuell så länge det uppkommer reklamer 

eller bilder med dylikt innehåll.  
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5.3.1 Denotation Cylinda (1986) 

Reklamen från Cylinda denoterar en kvinna med blont 

hår, röd tröja och vita hängselbyxor.  Centralt i bilden 

syns en diskmaskin och ett diskmedel från ”Sun”. 

Kvinnan håller i en kakform och lutar sig mot 

diskmaskinen. Reklamtexten lyder:  

”Inget diskar renare än Sun, säger Cylinda. På 

Cylinda är man angelägna att resultatet blir perfekt 

redan från allra första disken. Därför lägger Cylinda 

ett provpaket Sun med varje ny maskin. Först med ett 

bra maskindiskmedel utnyttjas diskmaskinens fulla 

kapacitet. Och då är det självklart att vi 

rekommenderar Sun. Inget diskar renare, säger 

Cylinda. För Sun maskindisk gör allt diskgods strålande rent och Sun spolglans förhindrar 

effektivt att torrfläckar uppstår. Ingen maskin diskar och torkar bättre, tystare snabbare och 

energisnålare!”
43

  

 

5.3.2 Konnotation – Innebörden av vitt, en silmässig övergång 

Det som är mest intressant med reklambilden från Cylinda är att den är av övergående 

karaktär. Ungefär här började den första förändringen av den här typen av varureklam. De nya 

färgerna, den nya estetiken, de nya försäljningsargumenten och de gamla idealen blandas och 

kom att till viss del bryta den gamla standarden framöver. Färgernas Konnotation är intressant 

eftersom övervägande bruna toner hade använts innan. En viktig bildkomponent i alla 

diskmaskin- och tvättmaskinreklamer i uppsatsen är att i de bilder där själva disken eller 

tvätten syns är den alltid helvit eller vit och blå. I detta fall har även reklambilden de tonerna. 

Disken är vit, bakgrunden är vit, kvinnans förkläde är vitt och förpackningarna är mestadels 

vita och blå. Detta är komponenter som dyker upp även senare i uppsatsen och de bilderna 

lägger ofta ännu större tyngd i just dessa färger. Jag vill starkt argumentera för att denna nya 

vändning i reklamens estetik beror på att företaget vill förmedla konnotationen av ”renhet” . 

Hur den vita färgen symboliserar renhet beror på en lång historisk och kulturell användning 

av färgen. Nicholas Mirzoeff, forskare inom fältet visuell kultur, skrev i sin bok ”An 
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Introduction to visual Culture” att färgen vitt har haft flera olika innebörder under de senaste 

århundradena. Hur den vita färgen uppfattas i modern tid är ett resultat av många olika 

faktorer. Han exemplifierade den traditionella synen på vitt med hjälp av synen på de grekiska 

marmorstatyerna. Under 1800- och 1900-talet ansågs dessa statyer vara en utav de absoluta 

höjdpunkterna av västerländsk konst. Trots att lärda ända sedan 1770 hade lagt fram starka 

bevis för att grekerna ursprungligen hade målat statyerna, tillskrevs den vita marmorn en 

annan innebörd. Mirzoeff menade att dessa röster aldrig fick något stort genomslag och att 

konsensus om den vita färgens renhet istället uppstod. Han exemplifierade synen på 

marmorns renhet med Parthenonskulpturerna. Under tidiga 1900-talet ansågs vitheten hos de 

grekiska marmorstatyerna, mer än någonsin, bevisa grekernas fina smak i konst och samtidigt 

påvisa deras ariska ursprung. Denna tro var så stark att The Brittish museum i London ständigt 

putsade Parthenonskulpturerna för att de inte ansågs vara vita nog.
44

 Vithet kom i statyernas 

avbild att inte bara symbolisera renhet utan också fysisk skönhet. Jag vill argumentera för att 

dessa attribut fortfarande tillskrivs och representeras av färgen vit.    

Förutom den nya konnotationen av renhet som dök upp lever också de gamla kvar som 

konnoterade kvinnan som hemmafru. ”Förklädet” är tillbaka i den här reklambilden men det 

finns en avgörande faktor som gör att konnotationen trycks tillbaka en aning. Detta blir tydligt 

när jag jämförde bildkompositionen med de tidigare reklambilderna. Istället för kvinnan i 

centrum som i reklamen för Elektrohelios och Miele har produkten tagit steget fram och står 

nu i förgrunden. Både diskmedlet och maskinen står före kvinnan som bara syns till hälften 

bakom diskmaskinen. Under framförallt 1990-talet börjar kvinnans roll i reklamen att suddas 

ut mer och mer vilket belyses senare i uppsatsen.           

Även fast konnotationen fortfarande visar att Cylinda sålde den här diskmaskinen med hjälp 

av de redan beskrivna idealen och föreställningarna, finns ett nytt försäljningsargument. På 

förpackningen står det ” Ingen maskin diskar och torkar bättre, tystare snabbare och 

energisnålare!”. Prestandan har till viss del behandlats i Mieles reklam från 1983 där 

produkten såldes med hjälp av konsumentverkets uttalande. Det som är nytt här är frågan om 

energiförbrukningen vilket är intressant eftersom den gav en indikator på ungefär när frågor 

om förbrukning och miljö började komma in i reklam. Det är viktigt att poängtera att 

energifrågan i detta sammanhang, och under den här tiden, inte var lika starkt förknippad med 

miljöfrågan som idag. Det kan diskuteras att argumentet användes mestadels för att 
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energiförbrukningen också var en privatekonomisk fråga. Det var trots det viktigt att belysa 

att man under denna tid försökte få ner energiförbrukningen på disk- och tvättmaskiner.   

  

5.3.3 Myten om vitt som överlägset och rent (1986) 

Uppstår det några myter ur Cylindas reklam? Precis som i de tidigare reklambilderna har 

Cylinda valt att sälja sin produkt genom att belysa förhållandet mellan kvinnan och hushållet. 

Detta är en ständigt förekommande konnotation i uppsatsen och jag vill mena att målgruppen, 

västerländska kvinnor, blir särskilt uttalad av den ständigt återkommande kvinnliga 

representationen i diskmaskin- och tvättmaskinreklam. Konventionerna för hur reklam under 

1980-talet såg ut kan nästan uppfattas som lika stereotyp som de ideal reklamen visade. Det 

som är extra intressant och väcker nya frågor kring Cylindas reklam är den tvåaktighet som 

bilden har. Med sitt utstuderade färgschema konnoterar den inte bara att det är kvinnan som 

sköter disken och hushållet, utan också att vitheten i hela reklamen representerar renhet. I 

texten till höger om kvinnan blir det resonemanget orubbligt. Där står: ”Inget diskar renare 

än Sun, säger Cylinda” och ”Sun maskindisk gör allt diskgods strålande rent och Sun 

spolglans förhindrar effektivt att torrfläckar uppstår.” Eftersom reklamen marknadsför både 

en diskmaskin och ett tvättmedel på samma gång uppstår också två olika konnotationer och 

två olika myter. Både konnotationen av renhet och av kvinnan som ansvarig för hushållet 

finns i det första semiologiska systemet.   Där finns det två betecknande ”En kvinna vid en 

diskmaskin visar en vit kakform” och påståendet ”Inget diskar renare än Sun”. Båda två är 

ändelser i det första semiologiska systemet och början i myten. På grund av denna tvåaktighet 

behöver det påpekas en extra gång att ett och samma betecknande kan ha flera betecknade. 

Bland alla tänkbara betecknade finns exempelvis ”kvinnan är den som diskar” och ”Vithet 

innebär per definition renhet”. Det är angeläget att ställa sig frågan om vitheten i 

reklambilden verkligen vill påkalla en myt om renhet? Kan den vita färgen inte ha används 

enbart för att konnotera renhet? Nicholas Mirzoeff menade att vitt har använts flera gånger 

under 1900-talet för att visa myter om den vithyade befolkningens överlägsenhet. Eftersom 

dylika myter knappast kan appliceras på Cylindas reklam blir det betydelsefullt att visa att 

konnotationen av vitt gjordes för att verka denotativ. Ett exempel som kan visa hur ”myten 

om vitt som renhet” används i Cylindas reklambild är de kulturella skillnaderna för vit färg 

som Mirzoeff skrev om i ”An introduction to Visual Culture”. I det västerländska samhället 

har det länge funnits flera associationer till vitt. Kristna associationer som oskuld, 

flerkulturella förknippningar till fred och liv och moderna sammankopplingar till renhet. När 

dessa exempel ställs gentemot mer främmande kulturers associationer till vitt visar det sig att 
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den universella bilden av vitt som Cylinda vill ge var just en myt. I exempelvis kinesiska 

kulturer är vitt förknippat med döden och i sydamerikanska kulturer uppfattades vitt som en 

skrämmande färg under Christopher Columbus korståg.
45

 Precis som Roland Barthes skrev så 

är myten aktuell för en viss krets läsare eller åskådare. I detta fall är bilden avsedd för ”Hus 

och hems” läsare. Myten om den vita färgens renhet gjordes för att verka denotativ i och med 

bildkompositionen. En kvinna iklädd mestadels vitt står framför en vit bakgrund och bakom 

en vit diskmaskin till texten: ”inget diskar renare…”. Det är utan omsvep enkelt att se hur 

vitheten, med dessa faktorer i åtanke, påkallar konnotationen av renhet.      
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5.4.1 Denotation Siemens (1991) 

Efter ett större hopp på 5 år i tidslinjen presenterar Siemens 

sin reklam för deras nya tvättmaskin. Ursprungligen var 

denna annonsering bestående av ett heluppslag. Sidan som 

inte är närvarande i uppsatsen bestod av en textruta som 

förklarade på vilket sätt Siemens nya modell centrifugerade 

bättre än andra modeller. Det förklarar varför Siemens har 

använt ordet ”bättre!” till reklamen. Tvättmaskinen är vit 

men skiftar till utseendet i nyans på grund av ljussättningen 

vid fototillfället. Därför framstår bildens färger istället som 

guldvit och svag violett. 
46

 

 

5.4.2 Konnotation – En svårdefinierad innebörd 

Det mest intressanta med konnotationen av Siemens reklam är skillnaderna och likheterna 

från de andra reklamerna . Företaget introducerar här ett annat försäljningsgrepp än det som 

tidigare verkar ha varit konventionellt.  Nu står produkten själv i centrum och det finns ingen 

mänsklig närvaro i bilden. Varför denna reklam bröt mot de tidigare så framgångsrika 

stildragen är osäkert. Givetvis har inte kvinnor helt slutat närvara i generell disk- och 

tvättmaskinreklam. Klart är att företag vid den här tiden fortfarande anspelar på 

konventionella attityder om kön, etnicitet, klass, kultur och samhälle (och gör fortfarande 

idag). En intressant fråga är därför vilka faktorer som gör att reklamproducenten i detta fall 

bestämde sig för att bryta mot de vanliga föreskrifterna för hur reklam under denna tid 

framställdes och såldes. Försäljningsargumentet, att siemens tvättmaskin centrifugerar bättre 

än andra modeller, står i denna reklam endast i relation till produkten. Jämförelsevis används 

två kvinnor i Mieles reklam för att förmedla ett liknande budskap 1983. Innebär detta att 

något hade inträffat under tidens gång som i sin tur har förändrat reklamskaparnas sätt att 

producera reklam? Varför bestämde man sig inte för att sälja produkten med anspelningar på 

särskilda familjeideal och könsroller som var så framgångsrikt innan? Jag vill argumentera för 

att frånvaron av dessa faktorer inte kan representeras av enbart den här reklambilden, men 

faktum var att runt 1980-talets slut uppkom en brytpunkt för stereotypa estetiska drag för 

disk- och tvättmaskiner. Den mänskliga närvaron blev från denna tid och framåt mer subtil 
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och färgtonerna ändrades till att gå mer i blått och vitt. Det kan diskuteras kring hur företaget 

försöker förmedla andra eller mindre accentuerade sociala och kulturella värderingar som en 

följd av detta. Siemens reklambild konnoterar på så sätt att en karaktärsförändring för denna 

typ av reklam hade inträffat. Sturken & Carwrights syn på Stuart Halls användning av 

begreppen kodning och avkodning visar att det finns en stor chans att den här typen av 

reklam, trots sin torftighet, fick fram det tänkta budskapet. Han menade att vi avkodar bilder 

genom att tolka ledtrådar till avsiktliga, oavsiktliga och föreslagna betydelser som kan finnas i 

bilden. Dessa ledtrådar kan vara formella saker som färg, nyanser, ton, kontrast, 

bildkomposition, djup, perspektiv och vilken riktande stil bilden har mot oss som åskådare. Vi 

tolkar också bilder i deras sociala och historiska kontext. Tillexempel tar vi i beräkning när 

och var bilden gjordes och visades och i vilken social kontext den introducerades i. Så en bild 

som presenterades som en reklam i en tidning kan få en annan innebörd när den tolkas i en 

uppsats eller visas på ett konstgalleri. Eftersom vi har tränats att titta efter kulturella koder i 

bilder som till exempel innebörder av kön, ras och klass blir vi, i detta fall, lite stängda av 

bildens enkla budskap. Jag vill därför argumentera för att det är lättare för denna typ av bild 

att tolkas enligt det hegemoniska förhållningssättet, det vill säga att man helt håller med eller 

tror på bildens budskap. På ett denotativt plan kan vi läsa att Siemens nya tvättmaskin 

centrifugerar bättre än andra modeller och om vi som åskådare valde att köpa det budskapet 

konnoterar givetvis bilden samma sak.  

Vem eller vilka är bildens tänkta målgrupp? Kan den utläsas med hjälp av de konnotativa och 

denotativa förutsättningar som redan har diskuterats? Eftersom det inte finns några reella 

faktorer som konnoterar klass, kön, etnicitet, kulturella eller sociala förhållanden är det den 

ursprungliga kontexten i vilken reklamen visades som bär den tänkta målgruppen på sina 

axlar. Bilden visades i tidningen ”Bo Bra” 1992 och reklamen bör därför ha riktat sig till 

tidningens läsare. Tidningens övriga innehåll denoterar att den framförallt riktar sig till 

människor som bor i villa med uteplats. Eftersom tidningen är svensk och såld i Sverige bör 

kontexten ha vara densamma. Tidningens konnotation av svensk, vit, övre medelklass 

stämmer alltså inte överens med reklamens ganska tomma anspelningar på sociala och 

kulturella upplysningar.  

Precis som man kan utläsa ur texten ovan använde Siemens försäljningsargumentet, 

”Centrifugerar bättre” - varken mer eller mindre. Frågan är därför hur åskådaren förhöll sig 

till det påståendet och om detta var skäl nog att köpa maskinen eller inte. Betraktarens 

subjektiva tolkning och förhållningssätt till bildens budskap är alltså helt avgörande för hur 

hon/han sedan konnoterar eller upplever reklamen. Argumentet känns därför varken 
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tidstypiskt eller som en avgörande faktor till att förstå varför disk- och tvättmaskinreklam vid 

denna punkt började framställas på ett annorlunda sätt.  

 

5.4.3 Myt om teknologisk determinism 

Roland Barthes skev i början av andra delen i boken Mytologier att vilket yttrande som helst 

kan vara en myt.
47

 Barthes illustrerade detta med hjälp av en grammatikläxa i latin för franska 

femteklassare. Quia ego nominor leo som betyder: Jag kallas lejon. Orden har egentligen en 

mycket enkel lingvistisk betydelse, ” ty jag kallas lejon”, men de står där för att meddela 

något annat. i den bemärkelsen som texten riktade sig till en fransk femteklasselev på 1950-

talet sade den klart och tydligt ”jag är ett grammatikexempel”
48

. Samma exempel går att 

applicera på Siemens reklambild. Samtidigt som bilden denoterar en tvättmaskin med texten 

”bättre” uttalar den även något annat. Påståendet att maskinen centrifugerar bättre är inte 

bara ett rent lingvistiskt uttalande utan bilden har medvetet placerats i tidningen ”Bo bra” 

1991 för att förmedla ett budskap. Det finns ett betecknande som själv har formats av en 

summa tecken: En bild på en tvättmaskin och ordet bättre (siemens maskin centrifugerar 

bättre). Det finns också det betecknade: Tvättmaskinen är en del i en reklambild med ett 

budskap. Vad blir då den totala betydelsen som är korrelationen mellan det betecknande och 

det betecknade?   Som betecknande i myten har yttrandet ”Siemens maskin centrifugerar 

bättre” ett värde. I det första semiologiska systemet kan påståendet återvinna en helhet. Precis 

som i fallet med det latinska grammatikexemplet är meningen redan färdig och kan förstås på 

egen hand. Meningen ”Siemens maskin centrifugerar bättre” innehåller ett helt system av 

värden. Exempelvis förstår vi utifrån meningen att tvättmaskinen har genomgått en teknisk 

utveckling, vi förstår att andra maskiner inte har centrifugerat bra nog etc. Barthes menar att 

just denna historia som det betecknande kommer beväpnat med trängs undan för att ge plats åt 

det betecknade i myten. Den huvudsakliga punkten enligt Barthes är att det betecknande i 

myten inte undertrycker meningen utan bara gör den mindre. Meningen ”Siemens maskin 

centrifugerar bättre” förlorar med det tankesättet sitt värde men behåller sitt liv på vilket 

mytens betecknande ska leva. Barthes skrev i Mytologier att ”Det är nödvändigt att det 

betecknade i myten oupphörligen kan slå rot i det betecknande och livnära sig på den som 

den är; i synnerhet måste den kunna gömma sig i den. Det är denna ständiga kurragömmalek 
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mellan det betecknade och betecknande som bestämmer myten.”
49

 Mytens betecknande är inte 

en symbol. Tvättmaskinen är inte en symbol för, låt säga, den tekniska utvecklingen, men 

tillsammans med bildens betecknande och betecknade blir tecknet vår subjektiva kunskap om 

generell teknisk utveckling och behovet efter densamma. Jag vill därför argumentera för att 

Siemens reklambild påvisar myter om teknologisk determinism och framstegstanke.  

Detta kan givetvis betraktas som en djärv slutsats men jag ska förklara varför den är relevant 

och inte långsökt. I denna förklaring uppstår också en förklaring till varför de konventionella 

stildragen hos disk- och tvättmaskinreklamerna förändrades under denna period. Den 

fullständiga framstegstanken definieras som en teknisk och vetenskaplig utveckling som i sig 

skapar ökad ekonomisk utveckling.
50

 Den ökade ekonomiska och materiella förbättringen 

medför i sin tur samhällelig och kulturell utveckling. Samhället och kulturen föregås med 

detta tankesätt av tekniken. Exempel på hur den funkar i praktiken är tron på att bilen skapar 

förorten, p-pillret skapar den sexuella revolutionen, diskmaskinen och tvättmaskinen gör 

kvinnan friare och samhället mer jämställt. Jag vill argumentera för att den ökade frånvaron 

av kvinnor i reklamerna beror just på en kollektiv, underförstådd framstegstanke som i sin tur 

har lett till ökad ekonomi och jämställdhet. På finska utrikesdepartementets hemsida 

sammankopplar man tydligt fattigdom med lägre jämställdhet. ”Speciellt i 

utvecklingsländerna är kvinnornas ställning dålig. Störst är ojämställdheten i Afrika söder 

om Sahara och i södra Asien, där fattigdom och ojämställdhet ofta går hand i hand. En stor 

del av världens fattiga är kvinnor.”
51

 Många olika faktorer har i detta exempel lett till brist på 

teknisk utveckling som i sin tur har skapat dåliga ekonomiska förutsättningar. Detta har 

genererat konflikter, ännu sämre förutsättningar och brist på livsmedel, utbildning och 

mänskliga rättigheter. Med framstegstanken som resonemang beror den ökade frånvaron av 

konnotativa familjeideal och könsroller i disk- och tvättreklam på ökad teknik, välfärd och 

jämställdhet i rakt nedåtstigande led. Detta kan såklart, och bör, diskuteras vidare. Exempelvis 

går resonemanget att jämföra med tron på socialkonstruktivism, alltså antagandet att 

kulturella och sociala förändringar bestämmer teknikens utveckling. Med detta tankesätt är 

det exempelvis jämställdhetsdebatten som har drivit fram tekniska utvecklingar som 

exempelvis ökad centrifugalkraft hos tvättmaskiner. Vinsten med lättare, torrare och mer 

lätthanterlig tvätt blir att kvinnan får mer tid i eller utanför hemmet. I Sverige har 
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innovationer som disk- och tvättmaskiner moderniserats och finns i många hushåll om man 

jämför med länder där ekonomin och jämställdheten är lägre.   
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5.5.1 Denotation Miele (1994) 

År 1994 förekom denna tvättmaskinreklam i tidningen 

Elle Interiör. Bilden denoterar en hand iklädd en vit 

skjortärm som pekar eller trycker på en knapp. I bilden 

finns också en tvättmaskin som visar sifferordningen ”9 

30”. Bilden går helt i blå- och vitskala. Produkttexten 

lyder: ”Den bästa tvättmaskin vi någonsin byggt. Vi 

måste få skryta litet. Vår nya tvättmaskin W921 är 

tekniskt fulländad med avancerad elektronik och 

oöverträffad tvättförmåga. Den snålar med energi, vatten 

och tvättmedel samt är otroligt tystgående. Den är lätt att 

använda. Panelen är vinklad så att den syns bättre uppifrån. Programval med tidsinställning 

gör att den kan tvätta medan du sover och utnyttja en lägre nattaxa för el. Centrifugering med 

extra hög hastighet - 1600 varv/minut - ger lägsta restfuktighet och mycket kort torktid. Varje 

maskin är individuellt testad i fabrik. Som alltid kan du räkna med högsta kvalitet, 

driftsäkerhet och livslängd, eftersom maskinen kommer från Miele. W921 är byggd för en 

tvätt om dagen i 19 år - minst. Fråga efter Mieles nya Mästerverk W 921, om du vill ha den 

bästa maskin som går att få.”
52

    

 

5.5.2 Konnotation – En knutpunkt för olika ideal och värderingar 

I likhet med konnotationen av Siemens reklam från 1992 är det stildragen, skillnaderna och 

likheterna i kontrast till de tidigare reklamerna som är mest intressanta här. Det märks väl att 

1994 är ett riktigt övergångsår, eller rättare sagt, ett år där de starka tidigare dragen möter de, 

för tiden, aktuella och framtida stildragen fullt ut. I likhet med Siemens reklam från 1992 står 

tvättmaskinen i reklamens centrum. Här är dock den mänskliga närvaron tillbaka. I fallet med 

reklamen från 1992 vill jag argumentera för varför reklamskaparna bryter mot de tidigare så 

framgångsrika stildragen. Att konnotera traditionella förhållningssätt till kön, etnicitet och 

klass i reklam var utan vidare argumentation en utav de största försäljningsknepen under 80-

talet. Det som är fascinerande är hur dessa knep successivt slutade användas under 90-talet. I 

den här bilden från Miele är det svårare att konnotera klass, etnicitet och genus, men klart är 

att några av dessa ideal finns kvar. När och var bilden togs ger svar på frågan om etnicitet. 
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Bilden publicerades i den svenska tidningen Hus & Hem 1994, företaget, Miele, som hade 

beställt bilden var ett tyskt företag – målgruppen är därför med största sannolikhet svenskar 

eller nordeuropéer. Om bilden på detta sätt 

representerade en nordeuropeisk etnicitet så visar 

den vid närmre anblick också att kvinnornas roll i 

reklamen ännu inte är över. Efter att ha tagit en 

närmre titt på bilden ser man att de gamla idealen 

kring kvinnan som skötare av hushållet finns kvar. 

I förstoring av bilden kan man se ett finger med ett 

rött nagellack. En intressant fråga blir därför vilka faktorer som gör att reklamproducenten 

bestämde sig för att kompromissa mellan de gamla idealen och de nya. När man tittar tillbaka 

på de föregående reklamerna ser man tydligt hur reklambilderna bit för bit suddade ut den här 

typen av denotation. Elektrohelios reklam från 1981 visade en kvinna med sina två barn och 

en tvättmaskin till höger i bild. Mieles bild från 1983 denoterade två kvinnor som stod på 

varsin sida av en diskmaskin som stod centralt i bild. I Cylindas reklambild från 1986 stod 

kvinnan bakom diskmaskinen och syntes bara till hälften. I Siemens bild från 1991 stod 

tvättmaskinen helt ensam i bild och i den här reklamen från Miele får man lite av båda 

delarna. Var det inte längre okej att denotera kvinnor i hushållsrelaterade reklamer? Jag vill 

argumentera för att dessa förändringar som tillslut leder fram att kvinnans närvaro i disk och 

tvättmaskinreklam försvinner beror på sociala och kulturella förändringar under 80-, och 90-

talet. På myndigheten ”Jämos” hemsida kan man se en ständigt ökande utvecklingsriktning 

av jämställdhet från 80-talet och framåt. Under 80-talet startades det så kallade 

”brytprojektet” som skulle försöka motarbeta den könssegregerade arbetsmarknaden. Jämo 

bildades då i syfte att hålla koll på jämställdhetslagen – att förbjuda könsdiskriminering i 

arbetslivet och arbeta för ökad jämställdhet. Detta sammanföll med en markant ökad 

jämställdhetsforskning och ordet genus skapades i forskarvärlden för att beskriva könet som 

en social konstruktion.
53

 Under 90-talet fick jämställdhetsfrågorna ett stort genomslag inom 

politiken. Frågan om jämställda löner uppkom då, samtidigt som frågan om den kvinnliga 

representationen i styrelser och företagsledningar.   I en särskild kvinnoutredning som 

utfördes 1997-98 lades många forskarstudier fram i syfte att analysera kvinnors makt i olika 

samhällsarenor och deras ekonomiska resurser.  Det här är bara ett fåtal exempel på hur 

jämställdheten i samhället ökade vilket givetvis också fick genomslag i reklambranschen. Det 

förklarar också den minskade kvinnliga närvaron i disk- och tvättmaskinreklamerna. 
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I Bilden finns också konnotationerna av renhet. Bildens färgschema går uteslutande i blått och 

vitt, en pallet som inte abdikerade förrän miljöfrågorna gjorde sitt intrång i reklamen. Precis 

som förut används de vita kläderna som symbol för maskinens rengörande effekt.  

 

5.3.3 Många olika myter 

Visar den här reklamen från Miele några specifika myter? Det är viktigt att kort poängtera att 

den, precis som reklamerna tidigare, visar flera olika myter. Några utav dem har redan 

behandlats flera gånger innan i uppsatsen.  Därför är det mest intressant att se vilka nya myter, 

mer än ”kvinnan som hemmafru”, ”vithet som renhet” och ”myter om teknologisk 

determinism”, som kan utläsas ur reklambilden. En aspekt i bilden, som i det här stadiet i 

uppsatsen är viktig att diskutera, är den blå färgen. Eftersom blått används till stor del i 

bilden, och kommer att användas mycket i reklamerna som följer, är det intressant att se vilka 

myter som den blå färgen kommer beväpnad med. Detta är inte helt enkelt eftersom alla 

böcker som behandlar färgsymbolik inte har några bra förklaringar till hur den blå färgen kan 

associeras till den här kontexten. Det bör därför diskuteras ifall den blå färgen, i likhet med 

vitt, symboliserar renhet eller inte. För mig konnoterar den blå färgen vatten eller vattnets 

renande effekt på kläderna och disken. Blå färg har ingen tydlig symbolism i Nicholas 

Mirzoeffs bok, utöver himmel och hav (vatten). Däremot är det viktigt att poängtera att blå 

färg länge använts både kulturellt och språkligt för att ge uttryck åt känslor. Jämför med 

engelskans ”Feeling blue” (att känna sig nere/deppig). Färgen kan på så sätt konnotera olika 

saker beroende på vilken kontext bilden visas i. Det kan därför diskuteras ifall de blå tonerna i 

bilden skapar myter om blå färg som renhet eller inte. Barthes menade att vilket yttrande som 

helst kan vara en myt. Om man tar  honom på orden innebär det att vilken färg som helst 

skulle kunna konnotera, och visa myter kring, exempelvis renhet. Mytens vara eller icke vara 

beror också på kontexten. I detta fall är kontexten Hus & Hems läsare. Det är därför troligt att 

reklammakarnas föreställningar kring denna grupp påverkar reklamens utseende, mer eller 

mindre. Om man tittar på reklamens utseende och text är det mest uppseendeväckande, 

förutom det röda nagellacket, produkttexten och den blå färgen. Om man låter yttrandet 

”Siemens maskin diskar renare och energisnålare” vara det betecknande i myten och ”den 

blå färgen” vara det betecknade kan man resonera kring hur den blå färgen visade någon myt 

kring renhet eller inte.  Det är viktigt att poängtera att även om den blå färgen konnoterar 

renhet är det inte samma renhet som konnoteras av den vita färgen. Den vita färgen har en 

historia i sig som den blå färgen saknar. I den vita färgen finns en hel del orsaker och 
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förhållanden som gör att den går att använda som ett mytiskt yttrande. Förståelsen av den vita 

färgens betydelse som renhet går långt tillbaka i tiden. Jag vill argumentera för att den blå 

färgens betydelse av renhet föddes i sådana här kontexter. Det är också kort viktigt att 

poängtera hur den vita färgskalan nästan övergår i blått. Något som blir mer uppenbart i 

följande reklambilder.  
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5.6.1 Denotation Whirlpool (1998) 

Reklamen från Whirlpool denoterar en vit tvättmaskin 

längst ner till vänster i bild. Ur den kommer ett långt vitt 

lakan och ridandes på lakandet är en kvinna. Kvinnan har 

en blå klänning och vitt hår som båda ger skenet av att 

vara gjorda av vatten.  Bakgrunden har olika nyanser av 

blått och ovan kvinnan står texten: ”Vit magi? Vi kallar 

det konsumentorientering”
54

 

5.6.2 Konnotation – Tvättguden  

Whirlpools reklam är en knutpunkt för alla de ideal och 

konventioner som tidigare har förekommit i de olika 

reklambilderna. Det tydligaste är att reklamen inte bara 

konnoterar att kvinnan är ansvarig för hushållet, utan att hon blivit enväldig härskare över 

tvätten . Likt en havsgud rider hon på en våg av vita lakan och gestikulerar som om hon sa: 

”Lätt som en plätt”. Hon är inte bara gud över tvätten – hon har även blivit inkorporerad i den. 

Hennes kläder och hennes hår består av skummande tvättmedel och vatten. Orden ”vit magi” 

späder på konnotationen av kvinnans gudomliga kraft ytterligare. Bara hon kan, så 

ansträngningslöst som hennes kroppsspråk visar, få tvätten så magiskt vit. Själva 

tvättmaskinen lyser nästan av vithet och konnoterar även den att resultatet man får av att 

använda den ger vit och ren tvätt. Det som är intressant med färgsättningen i den här bilden är 

att den nu, för första gången, visar på vilket sätt de blå och vita färgerna kan förknippas med 

bildens budskap. När kvinnan har antagit formen av en tvättgud är det lätt att konnotera den 

blå bakgrunden till hennes domäner. Den blå bakgrunden symboliserar därför inte bara 

vattnets rengörande effekt utan även själva tvättstugan där tvättmaskinen är högsätet. I 

tvättstugan – kvinnans blåvita domän – är hon inte bara kvinna, utan gud. Hon är dessutom 

inte en tråkig hemmafru längre. I Mieles reklambild från 1994 kunde man se en kvinnlig arm 

med vit skjorta och rött nagellack. Den nya kvinnovarianten i denna typ av reklam blir där ett 

faktum. Whirlpools reklambild konnoterar även den att kvinnan fortfarande är ansvarig för 

tvätten, men hon är inte låst vid den eller påtvingad sitt ansvar. Hon är en självsäker kvinna 

som har utmanande kroppsformer, rött läppstift och rött nagellack. Hon vill vara mästaren på 

att tvätta eftersom det är där hennes värde och makt ligger.          
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5.6.3 Myt om männens inkompetens i tvättrummet 

Går det att utläsa några särskilda myter ur Whirlpools reklam från 1998? Kvinnans nya roll 

som diskuterades i konnotationen är en utav de viktiga faktorerna när det gäller reklamens 

mytiska yttrande. Jag vill argumentera för att det betecknande, ”En kvinna bestående av 

vatten rider på ett lakan som kommer ut en tvättmaskin”, och det betecknade, ”Kvinnan är 

självutnämnd härskare över tvättrummet”, konstigt nog visar myter om män snarare än myter 

om kvinnor.  I dessa två yttranden finns flertalet värden som blir tydliga i specifika sociala 

och kulturella kontexter. Utifrån bildkomponenterna förstår man den historia som bilden hade 

med sig.  Man förstår att kvinnan traditionellt sett fått sköta hushållssysslorna, oavsett om hon 

ville eller inte. I detta accentueras också 

heteronormativitet, men inte den vanliga patriarkala 

sorten. Kvinnan i reklamen är som sagt ingen 

hemmafru. Hon är en självsäker kvinna som visar att 

hennes expertis i tvättstugan inte är nonsens, utan 

viktiga och ovärderliga kunskaper. Hennes gudomliga 

skepnad visar här en överlägsenhet, inte 

underlägsenhet som hushållsarbetet tidigare var 

förknippat med. Utifrån det resonemanget skulle 

mannen inte ens få bidra med tvätten om han ville det 

eftersom det skulle likställas med att göra intrång på 

hennes revir. Detta är ett ständigt återkommande tema 

inom disk- och tvättmaskinsreklam. Bilden av 

mannen som frånvarande eller totalt okunnig om tvättkonst. I en reklambild från Miele från 

början av 90-talet (som jag sparade för att exemplifiera denna myt)blir detta uppenbart. 

Mannen är i tvättstugan, men enbart för att hämta en nytvättad (givetvis vit) skjorta. I 

Tvättstugan får han inte tvätta – men gärna använda telefonen för att ringa sin arbetande fru 

och tacka för att hon tvättat hans kläder. Reklamen representerar på så sätt en ny syn på de 

könsroller som varit mycket tydliga innan. Myten om mannens inkompetens i tvättstugan.  
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5.7.1 Denotation Miele (2001) 

Reklamen från Miele denoterar en diskmaskin. Den står 

centralt i bilden och är fylld med vitt porslin och bestick. 

Ovanpå diskmaskinen står två glas, en karaff och en 

kopp. Koppen står i sin tur ovanpå tre fat i olika 

storlekar. Reklamens färgsättning går i ljusblå och vita 

toner. Ovan diskmaskinen står texten ”Unna dig en 

diskmaskin från Miele”. På bilden finns också Mieles 

logotyp och en symbol för deras kvalitetsbevis. I det vita 

fältet under bilden står det skrivet: ”Unna dig det allra 

bästa. Unna dig kristallklara glas och blänkande rent 

porslin år efter år efter år… Mieles diskmaskiner har en 

unik besticklåda med plats för över hundra bestick. Tillsammans med den ställbara 

mellankorgen ger det en extra rymlig diskmaskin. Unna dig det bästa, det lönar sig i längden. 

När du köper en diskmaskin från Miele får du dessutom ett kvalitetsbevis värt 1000:- vid 

eventuell reparation inom 10 år. Miele har Sveriges mest nöjda kunder. Unna dig att bli en av 

dem.”
55

  

5.7.2 Konnotation – Sociala förändringar ledde till stilbrott 

I förhållande till de andra bilderna i uppsatsen konnoterar reklamerna från 2001 och 2004 

framförallt en socialhistorik förändring. I början av 2000-talet pågick debatten om kvinnors 

representation och sexualisering i media och regeringens arbete började alltmer involvera 

jämställdhetsfrågor. Den moderna jämställdhetsdebatten började kulminera och debatten om 

föräldraledigheten blev aktuell. Man ville få pappan att ta ut mer av sin föräldraledighet vilket 

bland annat ledde till att 20 procent av den samlade tiden blev öronmärkta för var förälder. 

Insatser vad gällde löner tilltog också eftersom lönegapet, där kvinnor tjänade cirka 83 

procent av männens löner vid heltidsarbete, varit detsamma sedan 80-talet.
56

 Detta fick 

genomslag även inom reklambranschen. Dessa attityder och ideal inom reklamen blev starkt 

påverkade av sin socialhistoriska kontext vilket ledde till att kvinnan började försvinna ur 

reklamen i början av 2000-talet. Människors vana att titta på bilder och avkoda dem kritiskt 

torde också ha ökat markant sedan början av 80-talet i och med den tekniska utvecklingen. 

Digitalfoto och bildredigeringsprogram i varje hem gjorde de trick, som tidigare varit 

                                                 
55

 Hus & hem 7/2001 
56

 http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi.asp 2009-03-29 

http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi.asp


43 

 

exklusiva för fotostudios, uppenbara för gemene man. Det är därför troligt att specifika 

bildkomponenter, som exempelvis kvinnor i disk- och tvättmaskinreklam, kommer 

genomskådas och tolkas ofördelaktigt idag. Jag vill argumentera för att detta i sig leder till att 

produktens eget värde ökar. Denna bild konnoterar på grund av ovanstående resonemang inga 

stereotypa könsroller, utan fokuserar mer på varan den försöker sälja. Innebär detta att det inte 

finns några sociala eller kulturella värden i bilden? Vilka människor riktar sig reklamen till? 

Givetvis kan konnotationer av klasstillhörighet och etnicitet framhållas om man tittar på 

kontexten bilden visades i och de övriga bildkomponenterna. Vad säger exempelvis vinglasen 

om konnotationen av klasstillhörigheten på den tänkta målgruppen? Vad innebär det att denna 

bild visades i tidning Hus & Hem 2001? Svaren på dessa frågor berör med största sannolikhet 

alla de konnotationer som gjorts innan. För att undvika upprepning vill jag slutligen påpeka 

att bilden också har de tidigare exemplifierade konnotationerna som det blåvita färgschemat 

för med sig. De blå tonerna är i denna bild övervägande ljusa och glider ofta över i den vita 

färgskalan. Något som under denna tid börjar bli naturligt eftersom de blåvita tonerna 

börjarförsvinna mer och mer ju längre in i 2000-talet man kommer.   

Försäljningsargumenten fokuserade på kvalitet. Miele menar inte bara att diskmaskinen ska 

hålla ”år efter år” utan även att om den går sönder inom 10 år få man med ett kvalitetsbevis 

värt 1000: - som ska bekosta reparationerna.  Miele skrev också att de har Sveriges mest 

nöjda kunder och uppmanade läsaren till att ansluta sig till dessa kunder. Jag vill argumentera 

för att den här typen av försäljningsargument är ett resultatet av en ökad medvetenhet hos 

konsumenterna. Det var vid den här tiden inte lika lätt att använda en kvinna för att legitimera 

att konsumenterna skulle köpa diskmaskinen. Detta i sig var ett resultat av den beskrivna 

jämställdhetsdebatten och fotografiets utveckling och lättillgänglighet.   

5.7.3 Myten om teknoligisk determinism i uppsatsens egen kontext 

Vid det här läget är de tidigare beskrivna myterna redan tillräckligt utredda för att poängtera 

sin relevans i analysen. Av den anledningen blir det inte lika spännande att granska 

reklambilden från 2001. Bilden representerar många utav de tidigare beskrivna myterna, 

exempelvis, ”vithet som renhet” och ”myter om teknologisk determinism”. Däremot är det 

viktigt att poängtera att reklambilden konnoterade olika saker i uppsatsens egen kontext – 

exempelvis ökad jämställdhet. I denna kontext skulle den teknologiska determinismen, tanken 

att tekniken påverkade sociala och kulturella förändringar, visa myter om jämställdheten som 

ett resultat av den tekniska utvecklingen.      
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5.8.1 Denotation Cylinda (2004) 

Den här reklambilden denoterar en tvättmaskin från Cylinda. 

På bilden visas panelen på maskinen i högupplösning längst 

ner i bild och maskinen i sin helhet presenteras centralt till 

vänster. Tvättmaskinen är fylld med blå- och vitrandiga 

skjortor och färgsättningen går i ljusblå, mörkblå och vita 

toner. Högst upp står det med stor text ”Oslagbart” och under 

står det: ”Sveriges mest lätthanterliga tvättmaskiner. Slut på 

krånglet med att hitta rätt inställning på tvättmaskinen. De 

nya tvättmaskinerna från Cylinda är utvecklade i samråd 

med konsumentverket och gör det mycket enkelt att hitta rätt 

inställningar. Tvättmaskinerna är tillverkade i Sverige för svensk vatten. De har dessutom fått 

högsta tvättbetyg och sköljer bäst (superskölj) enligt konsumentverket! Kan det bli bättre?” 

5.8.2 Konnotation – Det svenska vattnets betydelse 

Den här reklambilden från Cylinda är en förlängning av reklamen från 2001. Det är i kontrast 

till de andra bilderna i uppsatsen som den här reklamen konnoterade de socialhistoriska 

förändringarna - som ledde till att fokus lades mer på produkten än, exempelvis, familjeideal. 

Det intressanta med bilden är också att den blå färgen får ytterligare konnotationer. 

Tvättmaskinen är tillverkad i Sverige för svenskt vatten. På bilden ser man hur vit- och 

blårutiga skjortor hänger ut ur cylindern samtidigt som bakgrunden nästan liknar vatten och 

vågor. Den blå färgen representerar det svenska vattnet som Cylindas tvättmaskin var 

anpassad till. I förlängningen av det resonemanget kan det diskuteras ifall färgsättningen 

också konnoterar det svenska vattnets renhet eftersom tvättmaskinen marknadsfördes med 

hjälp av tvätt- och sköljeffekten.  Dessutom konnoterar bildtexten att tvättmaskinen är 

skonsam mot det svenska vattnet eftersom den utvecklats tillsammans med konsumentverket i 

syfte att fungera ihop med just svenskt vatten. Detta i sin tur konnoterar också skillnaden på 

vatten och vatten. Eftersom bilden är publicerad i en tidning som reklam är den också menad 

att konnotera något med namnet Cylinda. Det kan därför diskuteras om Cylinda gav i uppdrag 

att utforma bilden på detta vis för att påvisa att de som köper maskinen också värnar om det 

svenska vattnet.  På så sätt visar också Cylinda att de bryr sig om Sveriges vatten och miljö. 

Camilla Hermansson skrev i sin text att genomslaget för denna typ av marknadsföring beror 
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på att på att människor i väst blivit mer medvetna om vilka följder deras handlande kan få. 

Det leder till ökad efterfrågan på produkter som är skonsamma mot miljön.
57

  

 

5.8.3 Myten om ekologisk modernisering  

I förhållande till de andra reklambilderna visar reklamen från Cylinda en liten utveckling 

gentemot miljöfrågorna. Disk- och tvättmaskinernas energiförbrukning har varit en fråga i 

några utav av de tidigare reklambilderna men det är först här som vattnet används som 

symbol för miljö och inte renhet. Det är viktigt att poängtera att konnotationen av Cylindas 

värnande om det svenska vattnet först och främst blir aktuell i uppsatsens egen kontext.  Så 

här långt in i uppsatsen har redan de två största trenderna inom disk- och tvättmaskinreklam 

exemplifierats. Kvinnans roll i reklamen har kommit och gått och denna bild är den sista 

anhalten för den starka trenden av blå- och vittonade reklambilder. Om man tittar på det 

betecknande i myten, ”Cylindas maskin är skonsam mot svenskt vatten”, och det betecknade, 

”Svensk vatten är utsatt för hot”, förstår man den historia som Barthes menade att det 

betecknande i myten kom beväpnad med. Utifrån det yttrandet förstår man att disk- och 

tvättmaskiner inte varit utvecklade för att fungera med det svenska vattnet. Man förstår också 

att denna utveckling är ett resultat av att det svenska vattnet på ett eller annat sätt tagit skada. 

Precis som i fallet med Grummes reklam för tvättsåpa, som illustrerades i uppsatsens början, 

vädjar Cylinda till sina konsumenter att tänkta på att vattnet är en del av Sverige och därför 

behöver preserveras. Ur det resonemanget vill jag argumentera för att miljödiskursen 

framträder. Här syns nämligen den tydliga skillnaden mellan gårdagens nedsmutsande teknik 

och den ”nya” miljövänliga tekniken. Tvättmaskinen blir på så sätt en del av den ekologiska 

moderniseringen – det är den nya tekniken som är skonsam mot det svenska vattnet.  Denna 

tankekedja kan givetvis diskuteras, men faktum kvarstår att miljö blev nästa starka trend inom 

reklamen. Inom många olika typer av reklamer som exempelvis bilar och tvättmedel hade 

företag redan haft en lång historia av att sälja med hjälp av miljöargumentation. 
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5.9.1 Denotation Siemens (2007) 

Den här reklamen denoterar en Siemens diskmaskin som 

står centralt till vänster i bild. Maskinen står i ett inglasat 

rum - som högst upp till vänster i bild avgränsas av en 

bjälke. I Rummet finns en brunaktig matta, ett träbord och 

blomma i en svart kruka som står ovanpå bordet. I 

Diskmaskinen finns det vitt porslin och bestick. Ovanpå 

diskmaskinen står tre vinglas och en träslev. I bakgrunden 

syns himmel, vattenfall och omliggande natur. Texten 

högst upp lyder: ”När framtiden flyttar in kan du glänsa 

med ren disk snabbare än någonsin”. Nere i det vita fältet 

stod det: ”För dig som vill ha ren disk rekordsnabbt 

erbjuder vi nyheten speedMatic. En helt ny generation 

diskmaskiner som är världens snabbaste. Innovativ teknik gör att en redan kort disktid 

minskas med upp till 18%. För optimal renhet ser den smarta doseringsassistenten till att 

diskmedlet fördelas ut i hela diskmaskinen. Och tack vare en tredje lagningsnivå, där du 

placerar bestick och mindre porslin, frigörs extra utrymme och ger dig plats att diska 14 

kuvert samtidigt. Framtiden flyttar in.”
58

 

5.9.2 Konnotation – Tydlig bild av den ekologiska moderniseringen  

Vad visar Siemens bild från 2007, Vilka kulturella och sociala ideal går att utläsa? Vem är 

reklamen riktad till? Vilken samhällsklass talar reklamen till? Det är framförallt två 

konnotationer jag vill redogöra för. Dels är det konnotationen av maskinens kraft, snabbhet 

och förmåga att rengöra. En kraft som i detta fall liknas mer vid naturen och vattenfallets 

ohämmade styrka, än den vita eller blå färgen.  Dels är det konnotationen av miljövänlighet. 

Det måste sägas att denna maskin aldrig gjort uttryckliga anspråk på att vara miljövänlig. Men 

med tanke på hur bra det gick att sälja med hjälp av miljöförstöringen 2007, var det 

förmodligen svårt för Siemens att inte underförstått tillägga bildkomponenter som skog, 

blommor, vatten och himmel som skulle föra våra tankar till den miljödebatt som inverkar på 

hela vår värld. I denna reklam framstår aldrig naturen som någonting som är utsatt för 

miljöförstöring. Miljöproblemet gestaltas inte i själva bilden på något sätt, och det är just det 

som är själva poängen. Istället för att bildmässigt belysa miljöproblematiken kan bilden 

återkopplas till begreppet ”ekoligisk modernisering”, att ny teknik och ekonomisk tillväxt 
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kommer vara nödvändig för att stävja miljöförstöringen. Istället för att ha en gammal maskin 

som slösar med el och tvättmedel, belyser Siemens att deras diskmaskin inte bara är snabb 

och modern, den är också en utav de potentiella lösningarna till det tilltagande miljöproblemet 

utan att explicit uttala det. Generellt sett känner konsumenterna redan till sätten som 

människan hade påverkat på naturen och miljön. Anledningen till att man får konnotationen 

av att diskmaskinen är miljövänlig ligger därför inte bara i bildens komponenter utan också i 

miljödiskursens innehåll. Ordet ”miljöproblem” kom här rustat med bilder av smältande isar, 

nerhuggna skogar, oljeskadade fåglar och svarta oljepumpar i röd solnedgång. 

Miljöproblemen är för oss reella och konkreta, problemlösningarna är inte det. Därför kan 

denna typ av konnotation inte bara konnotera en miljö i fara utan också lösningen till 

problemet. Bildtexten ”när framtiden flyttar in” ger med detta i åtanke en konnotation av en 

ljus framtid fri från miljöförstöring samtidigt som vi har den ekologiska moderniseringen att 

tacka för detta. När framtiden flyttar in ska det finnas plats för rent vatten och orörd natur som 

lever av egen kraft. I Centrum för detta står Siemens diskmaskin och de människor som valt 

att köpa den.  Ur detta resonemang växer konnotationen av ansvar fram. Vi som lever idag bär 

ansvar för miljöförstöringarna och borde istället förvalta naturen för kommande generationer 

(jämför med Grumme). Detta gör vi enklast genom att investera i den nya tekniken. Det blir 

förståeligt hur den ekologiska grundsynen som växt sig stark leder fram till att konnotationen 

av miljövänlighet automatiskt blir överlagd till den här typen av bild. Dessutom ger det 

faktum att detta är en reklam bilden ett till stadium av konnotation. Den här bilden är 

meningen att förmedla något med namnet Siemens och i sin tur de produkter de säljer. Jag vill 

argumentera för att Siemens valde den här typen av bild för att belysa miljöproblematiken och 

visa att de är ett företag som bryr sig om dessa frågor. På så sätt blir produkten också riktad 

till de konsumenter som bryr sig om miljöförstöringen och andra miljöfrågor.                

5.9.3  Myten om ekologisk modernisering # 2 

Det som är intressant med reklamen är hur starkt den konnoterar miljöfrågorna. Miljöfrågan 

är givetvis inte uttalad direkt. Bilden förutsätter på så vis konsumenternas miljömedvetenhet, 

eller rättare sagt, förmåga att konnotera miljömedvetenhet eftersom miljöargumentationen 

inte är särskilt tydlig. Som sagts tidigare är reklamens komponenter ofta utstuderade efter de 

livsstilar och ideal som för tiden är attraktiva bland majoriteten av den tänkta målgruppen. 

Precis som Camilla Hermansson menade i texten om den Ekologiska moderniseringen, får 

den kommersiella kraften i livsstilsargumentationen i Siemensreklamen sin styrka genom att 

knytas till symboler som alla kan relatera till. Miljöfrågorna är ofta symbolladdade och dessa 
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symboler anknyter ofta till den inverkan som miljöförstöringen har på människan. Här är det 

naturen i sig med det forsande vattnet och de grönskande skogarna som fungerar som implicit 

symbol för att Siemens värnade om miljön och framtida generationer. Siemens visar myten 

om ”ekologisk modernisering”. Tanken att dagens miljöproblem antas ha sin grund i den 

tekniska och ekonomiska utvecklingen har genom all modern nyhets- och riskrapportering 

gjorts globalt underförstådd. När ordet ”miljöförstöring” än yttras och debatteras, förs tanken 

till vår västerländska livsstil med alla de tekniska förnödenheterna vi besitter. I Siemens 

reklam påvisas att tekniken är en del i att återigen få naturen på fötter. Precis som 

Hermansson skrev har de teknikpositiva och tekniknegativa attityderna skiftat till och från i 

miljödiskursen vad gäller dessa frågor. Siemens bild distanserade sig ifrån den gamla 

tekniken i och med sitt anspråk på att vara en del av framtiden och den framtida lösningen.  

Det som är intresseväckande i konnotationen av Siemens reklambild är därför att de inte har 

valt att bryta mot den gamla tanken om konstant teknologisk utveckling, men har istället valt 

att förändra sin livsstil. Annonsen problematiserar inte förhållandet mellan den tekniska 

utvecklingen och miljöproblemen lika mycket som den framförhåller densamma. Bilden kan 

sägas avspegla en skillnad i värderingar mellan 

gårdagens maskiner som smutsat ner miljön och de 

nya. Miljöanpassningen av gammal teknik blir i den 

här kontexten essentiell för att lyckas stävja 

miljöröstöringen. Myten om den ekologiska 

moderniseringen är från denna stund och framåt 

nästintill konstant. Det intressanta är därför att se den 

ökade utvecklingen av dessa ideal och vilka 

proportioner de kommer anta. Detta blir extra tydligt 

när Siemens drygt två år senare publicerade den här 

reklambilden i Elle Interiör.
59

 På en denotativ nivå 

liknar den här reklamen från Siemens deras tidigare 

bild från 2007. De är i princip likadana fast den från 2009 har genomgått några viktiga 

förändringar. Denotationen av den här reklambilden kommer därför att fokusera på de saker 

som har lagts till eller tagits bort. Framförallt har produkttexten förändrats. Överskriften är 

utbytt från ”När framtiden flyttar in kan du glänsa med ren disk snabbare än någonsin” till 

”speedMatic. Det går fort. Det blir skinande rent. Och du sparar energi.” Bilden har också 

förskjutits en del. Nu syns mindre av själva diskmasken, glasväggen är borta och vattenfallet 
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tar större plats. Det står dessutom två vinglas på diskmaskinen istället för tre och på träbordet 

ligger nu en serveringsbricka. Jag vill argumentera för att denna förskjutning mot en tydligare 

miljöargumentation beror på ett stort globalt intresse för miljöfrågorna. Var man vid den här 

tiden inte med på det ”gröna tåget” hade man med största sannolikhet svårt att hävda sig på 

konsumentmarknaden.  

I likhet med det som Mattias Martinsson skrev i sin doktorsavhandling torde ökningen av den 

här typen av reklam berott på den stora globala riskrapporteringen. Det finns inte bara ett 

ansvarskännande hos konsumenterna utan också ett 

stort tryck på dem att värna om miljön.  

Även fast den ekologiska moderniseringen var väl 

uttalad i bildernas komposition kan det framåt slutet av 

2009 diskuteras om det rörde sig om ett paradigmskifte 

från de tidigare trenderna helt och hållet.  Det brittiska 

reklambolaget ”Shaw & Todd” hade fått i uppgift av 

Miele att utforma en reklam för deras nya diskmaskiner 

som skulle börja användas under 2009-2010.
60

 På deras 

hemsida finns dessa bilder presenterade i deras 

portfolio. Även här finns den ekologiska 

moderniseringen i betydande drag. Det som är 

intressant med bilderna från Mieles nya kampanj är inte 

bara det uppenbara. Martinsson skrev att den politiska 

hanteringen av globala miljöfrågor är speciell eftersom 

det finns ett så stort behov av vetenskaplig kunskap. 

Han menade att miljöproblemen i många fall är osynliga 

och dunkla vilket i sin tur leder till att åtgärderna mot 

problemen inte anses effektiva såvida de inte baserades 

på ett ordentligt kunskapsunderlag. 
61

 Han skrev att det 

är genom vetenskapens förmedling som miljöfrågorna 

framträder och ges form som risker i en social kontext. I 

dessa bilder från Miele kan man klart se detta resonemang. Det är inte bara tekniken som ska 

rädda miljön utan även naturvetenskapen är en avgörande faktor.   Bilden av 
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vetenskapsmannen som mäter äpplen och träd för att komma fram till sina slutsatser om 

diskmaskiner är dessutom den största bildkomponenten i reklamen. Själva produkten är synlig 

i en liten ruta nere i vänstra hörnet vilket känns som en avgörande värdering i reklamens 

försäljningsargument. Det är inte själva produktens kvaliteter man ville visa i den här bilden 

utan snarare en miljösyn som korrelerar med konsumenternas miljömedvetenhet. Som ett 

avslut på analysen är det intressant att poängtera den förändring i disk- och tvättmaskinreklam 

som har skett under en relativt kort tid. Energifrågan är närvarande i reklamen redan under 

slutet av 80-talet men miljöproblematiken accentueras inte fullt ut i reklamen förrän i mitten 

av 2000-talet. Bilderna visar i det hänseendet inte bara att det finns en underliggande 

miljöproblematik utan också hur snabbt den har slagit an en sträng i det globala medvetandet.  
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6. Diskussion 

När jag började skriva uppsatsen var målet att visa hur olika företag använde sig av 

miljöargumentationen i sin marknadsföring. Min tanke var att först titta på flera olika 

produkter, exempelvis bilar och batterier. Efter besöket på tidningsantikvariatet såg jag dock, 

efter mycket bläddrande, en förändring i reklam för disk- och tvättmaskiner. Förändringen var 

nödvändigtvis inte en utveckling mot miljö men det intressanta var att det fanns en omväxling 

i reklambilderna som behövde utredas. Själva analysen bestod av totalt 14 bilder varav 12 var 

direkt urklippta och scannade ur tidningar från tidningsantikvariatet. Analysen var på så sätt 

inte särskilt utförlig utan snarare övergripande. Det är viktigt att poängtera detta eftersom 14 

bilder omöjligtvis kan, med 100 procents klarhet, bevisa mina resonemang och tolkningar. En 

mycket större utredning skulle därför kunna ha utvecklat mina diskussioner ytterligare och 

möjligtvis fört dem i en ny riktning.  Analysen ska därför, i största möjliga mån, ses som en 

subjektiv tolkning. Detta innebär, precis som den teoretiska grunden för arbetet påvisar, att du 

som läsare kan ha tolkat reklamerna och resonemangen i mottsatts till min tolkning på grund 

av din egna sociala och kulturella bakgrund och kontext.  

En annan intressant aspekt av uppsatsarbetet var att den ursprungliga idén, att avslöja hur 

företag använde sig av miljö i sina reklamer, bara blev en liten del av uppsatsen. I huvudsak 

utvecklades uppsatsen istället mer i riktning mot att diskutera sociala konstruktioner som 

exempelvis genus. Detta beror givetvis på att jag inte hade förutsett de starka denotativa 

dragen som involverade framförallt kvinnor i reklamerna. Det var till en början också 

komplicerat att reda ut förändringen mot de mer vit- och blåtonade reklambilderna. Jag kunde 

inte föra ett resonemang kring denna starka trend förrän jag läste om Nicholas Mirzoeffs 

historiska beskrivning av vita färger och ljus. Det var därför tvunget att sägas att diskussionen 

av vitt och blått som mytiska yttranden var ett resultat av studerandet av olika färgscheman 

och historiska betydelser. Det var därför viktigt att komma med nya infallsvinklar på vad 

dessa reklamer kunde konnotera i andra kontexter. Hur skulle exempelvis dessa reklamer 

uppfattas i kulturer där vitt och blått inte hade samma symbolvärde som i västvärden? I den 

frågan blev mytens syfte också väldigt aktuell eftersom den visade hur specifika mytiska 

yttranden verkligen var för särskilda grupper.  

Det var också viktigt att under arbetets gång granska de källor som användes. Det fanns 

flertalet internetkällor som användes med försiktighet. De sidor som tillslut användes som 

källhänvisningar tyckte jag var vederhäftiga eftersom de ofta redogjorde för sina egna källor. 

Exempelvis hänvisade många utav hemsidorna för de statliga institutionerna till specifika 
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texter eller forskare.  Den teoretiska grunden för uppsatsarbetet var hämtad ur framförallt tre 

böcker: Samlingsvolymen ”visuella spår”, Mattias Martinssons doktorsavhandling 

”ozonskiktet och risksamhället” och ”An introduction to visual culture”. Dessa böcker var 

viktiga för att göra relevanta poänger och föra resonemang utifrån men det kan diskuteras om 

det inte fanns annan litteratur som kunde ha vidareutvecklat diskussionerna eller kommit med 

andra intressanta infallsvinklar. Det var också betydelsefullt att poängtera att metoden inte var 

en redan existerande vetenskaplig metod. Istället skräddarsydde jag en egen metod som bättre 

kunde appliceras på mitt arbete. Den metoden i sin tur bestod av frågor som väckts inom de 

vetenskapsfält som låg till grund för de teoretiska avsnitten i uppsatsen.  

Slutligen ville jag också understryka att uppsatsens syfte inte var att få fram ett särskilt 

resultat. Syftet var istället att visa hur en kedja av händelser ledde till förändringar inom 

specifika reklambilder. Det skulle därför vara intressant om någon granskade de poänger som 

gjordes i analysen och drog egna slutsatser av antingen uppsatsarbetet eller reklamens 

utveckling. 
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7. Slutdiskussion 

En intressant diskussion som uppstod efter slutopponeringen var hur utvecklingstrenden 

skulle kunna tänkas se ut för tvätt- och diskmaskinreklam i framtiden. Går det att förutspå 

vilken trend som kommer att följa miljötrenden genom att titta på hur reklamerna ser ut i det 

föregångna och idag? I uppsatsen har det tydligt framgått hur reklamens utseende påverkas av 

de rådande samhällsklimaten, både de globala och nationella. För att locka så många 

konsumenter som möjligt att köpa produkten använder man sig av olika livsstilsargument. I 

början av 1980-talet var det könsargumenten som försökte dra till sig köpare genom att rikta 

sig direkt till kvinnorna. Tittar man längre tillbaka i tiden på reklam från 1970-, 60- och 50-

tal, märks det att den innehållsmässiga utvecklingen av dessa produktreklamer stått still fram 

till 80-talet. Det var dessutom inte förrän i slutet av det sistnämnda årtiondet som reklamen 

ändrades i en annan riktning.  Försöken att motarbeta den könssegregerade arbetsmarknaden, 

lagar som stiftades mot könsdiskriminering och ökad forskning var alla stora händelser som 

gjorde att varureklamens innehåll var tvunget att förändras. Under denna tid dök även män 

upp i reklamen och kvinnan avpersonifierades. Tillslut försvann den mänskliga närvaron helt. 

Vad var det då som hade inträffat och påverkat den innehållsmässiga utvecklingen? Om man 

tittar på reklamerna från 2000-talet, tänker på Grummes tvättsåpa och beräknar de 

samhälleliga effekterna av miljödebatten är det lätt att se detta framåtskridande som en 

utveckling av absolut renhet. I analysen visades med tydlighet hur 1980-talets reklamer 

använde sig av starka familjeideal och tydliga människobilder, 90-talets reklamer visade en 

teknisk utveckling och ett stereotypt färgutseende och 2000-talets reklamer visade en tydlig 

miljödiskurs. Det blev tydligt att man under 1990-talet och framåt ansåg att man inte kunde 

ha, exempelvis, brunt kakel i reklamerna eftersom det ställde sig på kant mot det nya 

renhetsidealet. I miljödiskursens terminologi kom begreppen ”renhet” och ”miljö” att 

nästintill bli synonymer med varandra. Att den innehållsmässiga framställningen av detta blev 

en ökad mänsklig frånvaro och ökad maskinell närvaro blir lättare att förstå om man tittar på 

innebörden av den ekoligiska moderniseringen. Där finns distinktionen mellan den gamla 

tekniken som smutsar ner miljön och den nya som är absolut nödvändig för att kunna göra 

miljön ”ren” igen. På det viset blir inte miljödiskursen enbart en samling miljöfrågor och 

miljöproblem utan också en teknikdiskurs. I ljuset av denna teknikdiskurs, som i stora drag 

innebär att ”maskinvärlden är för ren för människan”, finns bara plats för maskinen och något 

som konnoterar det nya livsstilsargumentet. Vi såg det redan i Whirlpools reklam från 1998. 
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Då gestaltades människan inte längre som en levande varelse utan som ett övernaturligt väsen. 

Maskinvärlden är för ren för människan. 

Men i detta finns också en paradox. För hur ska maskinen passa in i en miljödiskurs som 

kräver det naturliga och ekologiska? Målet för företagen och reklammakarna under tidiga 

2000-talet var att förena dessa motpoler under ett och samma livsstilsargument. För givetvis 

vill inte företagen att vi ska ändra livsstil, de vill ju att konsumtionen ska öka. Det är först här 

man kan se hur de olika tidstypiska dragen för tvätt- och diskmaskinreklam gick in i varandra. 

Genusfrågan har egentligen inte försvunnit, bara blivit mindre tydlig. I och med teknifiering 

försvinner kvinnan men mannen blir på ett konnotativt plan mer närvarande. Det är han som 

sitter och jämför priser på nätet och installerar maskinen när den kommer till hushållet. På det 

sättet kommer en outtalad genusfråga fram genom att lyfta fram tekniken. Miljöargumentet 

får du på köpet och företagen slipper bli anklagade för att använda billiga könsargument.  

 

Vad kan tänkas komma efter ”miljö” i frågan om livsstilsargumentationen? Vad kommer 

framtidens reklam för tvätt- och diskmaskiner innehålla rent bildmässigt? Eftersom emfasen 

har varit stor på miljö under en relativt kort tid tror jag att en mer miljömedveten 

livsstilsargumentation kommer att användas även i framtiden. Jag tror dock att människans 

roll i reklamen kommer att komma tillbaka. De sista bilderna i uppsatsen visar exempelvis hur 

en ”forskare” mäter olika frukter och träd för att komma fram till sina slutsatser om hur vi ska 

rädda miljön. Jag tror att ”information” och ”kunskap” kommer vara nästa stora tema inom 

tvätt- och diskmaskinreklam. Den naturvetenskapliga forskningens roll för miljöns framtid 

kommer, med stor sannolikhet, därför påverka utseendet för generell produktreklam. I en 

sådan reklam kommer en vetenskapsman att vara lika mycket orsak till att köpa produkten 

som kvinnan var på 80-talet. Naturvetenskapen kommer i reklamen att ses som pålitlig och 

kommer att hjälpa konsumenterna att legitimera sina köpesvanor. I skuggan av det tror jag att 

stöttepelarna för hur produktreklamen har sett ut se senaste åren kommer att finnas kvar i 

periferin. Ännu är inte könsargumenten borta.   
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http://www.electrolux.se/node38.aspx?productid=3957
http://www.epa.gov/oar/urbanair/so2/
http://www.internetit.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/Miljoargument_livsmedelsreklam.pdf+icc+handelskammaren+milj%C3%B6reklam&hl=sv&gl=se&sig=AHIEtbS4hda15-9avxNoML64uhWoKbCoUg
http://www.internetit.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/Miljoargument_livsmedelsreklam.pdf+icc+handelskammaren+milj%C3%B6reklam&hl=sv&gl=se&sig=AHIEtbS4hda15-9avxNoML64uhWoKbCoUg
http://www.internetit.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/Miljoargument_livsmedelsreklam.pdf+icc+handelskammaren+milj%C3%B6reklam&hl=sv&gl=se&sig=AHIEtbS4hda15-9avxNoML64uhWoKbCoUg
http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi.asp%202009-03-15
http://www.merriam-webster.com/dictionary/nuclear%20family
http://www.miele.se/se/hushall/home.htm%202008-12-01
http://www.shawtodd.com/portfolio.php?client=Miele
http://www.siemens-hushall.com/?25=5481&29=9
http://www.sweden.gov.se/sb/d/8827/a/79672%202008-11-25
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Bilder/ I deltagande ordning 

 Elle interiör 4/2009 

 Elle interiör 4/2009 

 Elle interiör 4/2009 

 Elle interiör 10/2008 

 http://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/parismatch_files/image002.jpg 2008-12-22 

 Bo bra 8/1981 

 Allt i hemmet 10/1983 

 Hus & hem 07/1986 

 Bo bra 9/1991 

 Hus & hem 6/1994 

 Hus & hem 9/1998 

 Hus & hem 11/1990 

 Hus & hem 7/2001 

 Elle interiör 3/2004 

 Elle interiör 5/2007 

 Elle interiör 3/2009 

 http://www.shawtodd.com/portfolio.php?client=Miele 2009-04-09 

 http://www.shawtodd.com/portfolio.php?client=Miele 2009-04-09 

  

http://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/parismatch_files/image002.jpg%202008-12-22
http://www.shawtodd.com/portfolio.php?client=Miele
http://www.shawtodd.com/portfolio.php?client=Miele
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