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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion 

I dagens samhälle är sexism och stereotypskildring en aktiv debatt där frågan om vad som 

får och inte får visas i reklam är aktuell hos både privatpersoner och offentliga personer, så 

som politiker. Feminismen i Sverige har ökat de senaste åren och med det har 

jämställdhetsfrågorna blivit ett allt viktigare samtalsämne (svt.se). Aftonbladet publicerade 

en artikel i maj 2014 där Veronica Palm (S), riksdagsledamot, berättade att 

socialdemokraterna planerade att starta upp en undersökning om att lagstadga bort sexism 

och könsstereotypisering i reklam om dessa vann riksdagsvalet. I samma artikel hade 

aftonbladet en omröstning ifall en sådan lag bör införas där NEJ-sidan vann med 65% 

(Aftonbladet, 2014-11-20). Denna omröstning är dock okontrollerad och människor i alla 

åldrar har kunnat rösta, könsfördelningen kan variera och så vidare. Därför är det intressant 

att göra en undersökning om hur människor uppfattar och om de påverkas av 

framställningen av män och kvinnor i reklam och media. 

1.2 Problemformulering 

Frågan om hur människor ska vara och vad som bidrar till formgivningen av dessa 

uppfattningar är väldigt aktuell i dagsläget och en teori är att uppfattningar kring hur män 

och kvinnor ska vara skapas av samhället (Petersson & Günther, 2011:9). Med Shannon 

och Weavers basmodell som grundpelare för kommunikation (Larsson, 2008:48) framgår 

det klart varför media och organisationer som marknadsför produkter och tjänster står för 

en del av de olika intryck och uppfattningar människor tar in på en daglig basis från 

varierande kanaler. Madeleine Kleberg (2006:7) påstår att intryck från media bidrar bland 

annat till skapandet av en verklighet för hur kvinnor och män bör och inte bör se ut. Om 

då samhället, organisationer och media står som förmedlare och skapare för hur människor 

ska vara så bör en intressant fråga vara vad det är för bild av män och kvinnor de faktiskt 

kommunicerar ut. 
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Män och kvinnor framställs på olika sätt i relation till varandra i dagens media, där 

mannen ska representera en gammaldags syn på manlighet och kvinnan ska representera en 

vacker varelse (Petersson & Günther, 2011:4); attribut som pekar mot att en man ska vara 

stor och stark och en kvinna ska vara smal, nätt och mjuk. Bland annat så framställs 

kvinnor som sexobjekt i hälften av all reklam som innefattar kvinnor i tidskrifter riktade till 

både män och kvinnor i USA (Stankiewicz & Rosselli, 2008). Denna typ av reklam är direkt 

åtkomlig från Sverige via Internet och importerade tidskrifter. Om denna sorts reklam är 

rätt eller fel ur ett etiskt perspektiv är dock svårt att avgöra då Sverige inte har specificerat 

vad som är etiskt rätt eller fel när det kommer till framförallt könsdiskriminering inom 

marknadskommunikation. Men inom marknadskommunikation bör mottagaren ha 

förtroende för utsändaren, vilket bygger på att informationen som förmedlas bör vara 

etiskt trovärdig (Hansen & Hellman, 2012: 7, 11). Konsumentverket listar olika punkter 

som kan definieras som könsdiskriminerande. Listan tar upp att reklam där kvinnan 

används som blickfång, sexuella anspelningar, falsk bild om kvinnan eller mannens insats i 

arbetslivet och könsstereotypiseringen i samhället kan anses som könsdiskriminerande 

(Linderoth, 2007:10). Detta är dock endast riktlinjer för att urskilja vad som kan anses vara 

etiskt fel men det finns inget som säger att det är etiskt fel då det inte finns någon lag som 

specificerar vad som är sexistiskt eller könsdiskriminerande i reklam (Konsumentverket, 

2014). Den enda makt som samhället kan utöva emot reklam som anses vara etiskt fel är att 

anmäla reklamen till Reklamombudsmannen. Dock har inte Reklamombudsmannen någon 

befogenhet att bestraffa företaget bakom reklamen om reklamen anses vara 

könsdiskriminerande eller sexistisk men kommer att hänga ut företaget som på så sätt 

skadar företagets image (Reklamombudsmannen, 2014-11-21).  

Eftersom medias framställning av manligt och kvinnlig kan variera så är vi intresserade 

av att ta reda på vilka åsikter som finns gällande kommuniceringen av könen i 

underklädesreklam och huruvida framställningen av könsidealen är etiskt rätt eller fel när 

det kommer till marknadskommunikation. Frågan har ett högt allmängiltigt intressevärde 

då den här undersökningen dels kan ligga som stöd för vidare diskurs i debatten kring 

jämställdhetsfrågor, samt utvecklingen av ett konkret reglemente gällande framställning av 

kön i marknadskommunikation (Petersson & Günther, 2011:5) i Sverige, då Sveriges 
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marknadsföringslag inte på något sätt reglerar vad som är diskriminerande och inte 

diskriminerande (Konsumentverket, 2014).  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att analysera ungas attityder till underklädesreklam och vilken påverkan 

underklädesreklamen har på ungdomars könsuppfattningar. Våra frågeställningar lyder: 

 

 Hur uppfattas manligt och kvinnligt i underklädesreklamen? 

 Hur upplever man att ens könsuppfattningar påverkas av underklädesreklamen? 

 Hur uppfattas underklädesreklamen ur ett etiskt perspektiv? 

2. BAKGRUND 

2.1 Tidigare forskning 

Bilder har en förmåga att uttrycka sociala och psykologiska förhållanden som betraktaren 

kan förhålla sig till; såsom mänsklig närhet, sociala och arbetsrelaterade engagemang och 

social status (Schroeder & Borgerson, 2005:10). Vissa foton bjuder på så sätt in åskådaren 

till ett samspel med personerna och situationerna som utspelar sig i dessa bilder. En blick 

är avgörande för hur åskådaren fastställer sitt förhållande till personen i bilden. Den vinkel 

fotot framställer en person ifrån bygger också ett socialt förhållande med åskådaren. Även 

fast dessa samspel och förhållanden är föreställningar påhittade av åskådaren så ser 

betraktaren på personerna i bilderna som antingen främlingar eller vänner, samt deras 

sociala ställning baserat på personernas blickar och i vilken vinkel personerna är 

fotograferade (Schroeder & Borgerson, 2005:10–11). 

Fortsättningsvis hävdar Schroeder och Borgerson (2005:15–16) att flertalet 

undersökningar visar på ett samband mellan digitalt manipulerade bilder i reklam och 

missnöje med ens egen självbild. Kvinnor som identifierar sig med dessa digitalt 

manipulerade bilder kan ta skada av kroppsidealen som framställs eftersom de bilderna då 

lägger fram föreställningar om kvinnlig identitet, skönhet och vad som anses vara 
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attraherande. I sin analys av idealiserande bilder inom marknadskommunikation och deras 

påverkan så säger Shields och Heinecken: 

There is profound evidence suggesting that girls and young women [in Western cultures] are 

particularly vulnerable to particular kinds of mass media messages: those pertaining to body 

images, size, and appearance. They are not more vulnerable than boys or men because they are 

somehow weaker against the power of these messages. They are more vulnerable because the 

culture they are born into subscribes to the notion that women should be the objects of vision. 

Female bodies are held up to inspection to a much greater degree than are men’s in this culture. 

Women’s worth is judged generally by appearance first and abilities second (Shield and Heinecken, 

2002:xv). 

Förekomsten av idealiserande bilder och dess effekter pekar således mot en bieffekt av 

marknadskommunikationens identitetsskapande då de belyser etiska problem som existerar 

i dagens bilder som används i marknadsföringssyften. 

Även vackra modeller har en påverkan på hur folk tycker och tänker om olika saker 

(Mårtensson, 2008:164). Hon menar att vackra människor har en stark 

övertalningsförmåga, antingen genom att folk är intresserade av vad vackra människor 

säger eller att man hamnar i en bättre sinnesstämning och på så sätt blir mer intresserad av 

produkten. Inte alla faller för denna sorts marknadsföring dock utan vissa blir mindre 

intresserad av produkten om sådan marknadsföring uppvisas (Mårtensson, 2008:164–165).  

Lin och Yeh (2009) menar att produkter sticker ut mer och syns bättre om de 

representeras av en vacker och lockande feminin person på förpackningen. Detta kallar Lin 

och Yeh en lockande framställning och den har sina rötter i sociala, kulturella och 

historiska feminina symboler (Lin & Yeh, 2009:62). Reklam speglar och hjälper till att 

forma människors syn på och association till kroppsform, vad som är skönhet och vad som 

anses vara fysiskt attraktivt. I samband med framställningarna i media beskrivna ovan så 

menar forskning att både unga och äldre kvinnor vilseleds vad gäller den kvinnliga rollen, 

då de blir ledda att tro att objektifiering och sexualisering ger dem makt och social 

framgång (Lin & Yeh, 2009:62). 

Då tidigare forskning inom området genus och könsideal har riktat in sig på vad som är 

stereotypiska ideal så vill vi fokusera på hur genus uttrycks i tryckreklam och hur detta 

uttryck påverkar omgivningens syn på manliga och kvinnliga ideal. Den genusforskning 
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som har vuxit fram är grundad i tidigare forskningsstudier inom kvinnoforskning 

(Petersson & Günther, 2011:11) varvid kvinnoperspektivet har genomsyrat 

forskningsområdet, men samtidigt har forskningen ur ett mansperspektiv tillkommit allt 

mer.  

 Något som man bör ha i åtanke när man diskuterar marknadsföring är etik, ett ämne 

som debatteras flitigt men som också borde debatteras mer enligt Hansen och Hellman 

(2012), då de kom fram till att de företagskommunikatörer som de intervjuade inte hade 

någon större koll på hur etik i marknadsföring gick till. De flesta menade att det var 

naturligt att inte kommunicera ut etiska tveksamheter. Kommunikatörerna menade att etik 

var att följa de lagar och stadgar som finns och samtidigt hade de ingen större koll på vad 

reklamombudsmannens arbete gick ut på. Det var tydligt för Hansen och Hellman att 

ämnet helt klart behöver diskuteras vidare för att utveckla en mer etablerad marknadsetik 

(Hansen & Hellman, 2012:2). 

2.2 Kontextförklaring 

2.2.1 Etik 

Just ordet etik är sprunget ur grekiskans ethikos eller ethos som ungefär betyder 

seder/sedvana. Etik är ett så omfattande område och av sådan stark betydelse för 

människor att den ständigt är närvarande inom de ramar som omger livet (Larsson, 

2002:170). Ytterligare faktorer för omfattningen är att etik är lika gammal som kulturen och 

samhället och innefattar som begrepp en mängd filosofiska frågor som plikt, rättigheter, 

skyldigheter, rättvisa och dygd. Av den anledningen kan etik inte studeras isolerat från 

samhället (Larsson, 2002:170). Etik och moral används idag ofta som synonymer även fast 

det finns många teoretiska skillnader mellan begreppen. Relationskonsulten Hans-Ingvar 

Hansson menar att: 

Etik är resultatet av vår strävan att »analysera, kritiskt granska och systematisera de normer och 

värderingar som kan användas för att försvara eller kritisera människors handlande (Hansson 

1999:38). 
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På ett snarlikt sätt beskrivs ytterligare en syn på etik som: 

Med etik, däremot, avses dels en lära om vad som är rätt eller orätt, dels ett systematiskt studium 

av en sådan lära (Franck 1993:9). 

Kort sagt så sammanfattas definitionerna till att etik förhåller sig till moral som teori 

förhåller sig till praxis (Larsson, 2002:171). 

2.2.2 Marknadsföringslagen 

Marknadsföringslagen skyddar konsumenter mot aggressiv, vilseledande eller annan 

otillbörlig reklam. Det innebär exempelvis att man inte får ljuga om en produkts attribut 

för att öka försäljningen, trakassera eller våldföra sig för att sälja sin produkt. Vad lagen 

inte skyddar mot är reklam som väcker anstöt eller är allmänt olämplig. Så som 

diskriminerande reklam, sexistisk reklam eller stereotypisk reklam. Enligt lagen skall företag 

följa en så kallad “God affärssed”, vilket går att tolka på olika sätt (Marknadsföringslagen). 

Att ha med lagar som skyddar mot diskrimination och sexism i reklam är ingen omöjlighet 

då dessa finns i både Norge och Danmark. Sverige har dock gjort försök att införskaffa en 

lag som skyddar mot diskriminerande och sexistiska reklamer utan framgång på grund av 

att det krockar med andra punkter i marknadsföringslagen (Svensson & Gustafsson 

1996:25). 

2.2.3 Reklamombudsmannen 

I och med att marknadsföringslagen blev besvärlig att ändra så startades istället en stiftelse 

som kallas Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannens syfte är att upprätthålla en 

hög etisk nivå i svensk marknadsföring utan att ändra på marknadsföringslagen 

(Reklamombudsmannen 2014-11-25). Genom att granska marknadsföring som 

privatpersoner, organisationer eller på eget initiativ anmäler ser stiftelsen till att försöka 

hålla en hög etisk nivå i svenska medier. Reklamombudsmannen utbildar dessutom 

företaget, myndigheter, organisationer och andra som kan behöva utbildningen i 

marknadsföringsetik.  
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Reklamombudsmannen har inga juridiska befogenheter och kan på så sätt inte vidta 

rättsliga åtgärder mot företag eller organisationer som bryter mot marknadsföringsetiken 

men offentliggör fällande domar på deras hemsidor och/eller pressmeddelanden för att 

upplysa om företag som utövar en oetisk marknadsföring och på så sätt ger företaget ett 

dåligt anseende bland konsumenter. Stiftelsen utgår från Internationella 

Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadsföring. 

3. TEORI 

3.1 Genusteori 

Genus ersätter begreppet kön som vardagligt används för att urskilja mannen och kvinnan 

på ett fysiskt plan (Ostberg, 2010:53). Vanligtvis likställs även begreppet kön med 

psykologiska och kulturella skillnader mellan män och kvinnor (Connell, 2009:9). 

Begreppet genus används som ett neutralt ord för att kunna undkomma manliga och 

kvinnliga attribut i diskussioner. Det skapar en diskussion om individen istället för könet 

(Butler, 2007:56–57). 

Kvinnan definieras av hennes utseende medan mannen inte alls behöver tänka på sitt 

yttre då han ses som den kompletta människan (Butler, 2007). Mannen ses som mer än sin 

kropp där fokus inte alls ligger på utseendet. Mannen är, utan att anstränga sig, maskulin 

medan grunden i att vara en kvinna är att vara feminin till utseendet (Rohlinger, 2002:62). 

Det har dock funnits beskrivningar av kvinnor som maskulina och män som feminina 

genom tiderna vilket innebär att både män och kvinnor kan anses vara maskulina eller 

feminina (Connell, 2009:6). 

En människa föds inte med förutbestämda manliga eller kvinnliga egenskaper utan de 

formas under personens uppväxt. Dessa egenskaper formas utefter vad samhället säger är 

rätt och fel för dig, bereonde på vilket kön du föds med (Connell, 2009:10–11; Butler, 

2007:55–56). På så sätt har genus skapats i den sociala strukturen i samhället och 

definitionen har påverkats av omgivningen. Genus framställs dock olika beroende på vilken 
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omgivning man kommer till och kan på så vis uppfattas olika beroende på situation och 

plats.  

Biologiska skillnader mellan män och kvinnor förekommer av reproduktionsskäl. 

Däremot ses kroppen på två olika sätt; antingen som en skapare av könsskillnader eller så 

ses den som ett tomt blad där det är kultur som målar en bild av könen (Connell 2009:53). 

Oavsett synsätt så är kroppar sociala sammanslutningar och genus är en särskild social 

struktur som inkluderar särskilda kroppsliga drag (Connell, 2009:68). Mänsklig 

reproduktion ses därför enligt Connell som en funktion av genus och gäller särskilda 

kroppsliga drag. Denna funktion inkluderar också socialt samspel. Människors beteende 

när det gäller reproduktion kan således formas om av sociala processer eftersom vi som art 

har med tiden utvecklat komplicerade sociala strukturer utifrån just mänsklig reproduktion 

(Connell, 2009:68–69). 

Genus skapas alltså genom inverkan av ett antal faktorer i omgivningen, som enkelt kan 

översättas till en social konstruktion (Connell, 2009:95). Det bör tilläggas att skapandet av 

genus handlar i synnerhet om sociala relationer individer emellan samt mellan individer och 

andra grupper eftersom lärandet - och därav skapandet - av genus är en aktiv process. 

Detta innebär att den enskilde individen har möjlighet att påverka omgivningens 

uppfattning om denne, vilket slutligen innebär att framställningen av begreppet genus 

påverkas av den enskilde individen (Connell, 2009:96–98). 

3.2 Objektifieringsteori 

Sexuell objektifiering har av forskare definierats som separationen av en persons kropp, 

kroppsdelar eller sexuella funktioner från en persons identitet, vilket förminskar personen 

(han eller henne) till samma status som ett objekt (Daniel & Bridges, 2009:33). 

Objektifieringsteori hävdar att västerländsk kultur lär ut (medelst socialisering) till tjejer och 

kvinnor att de ska se sig själva som objekt på väg att bli utvärderade, i synnerhet baserat på 

utseende istället för personlighet då deras kroppar konstant underkastas andra människors - 

främst mannens - blickar och bedömningar (Daniel & Bridges, 2009:33). Tjejer och 

kvinnor som tar del av den västerländska kulturen internaliserar bedömningar av sina 

kroppar, varpå en ökning av medvetet upptaget fokus på sitt eget utseende sker 
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(självobjektifiering) som resultat av att de har reducerats till objekt. En ökad 

självmedvetenhet och bevakning av ens utseende, ätstörningar och låg självkänsla är några 

av konsekvenserna som självobjektifiering leder till (Daniel & Bridges, 2009:33). 

Även män behöver fortgå en ständig övervakning av sina prestationer och uträttanden 

samt undvika och förkasta alla sorters beteenden associerade med femininitet för att 

säkerställa en tillräcklig maskulin nivå (Rohlinger, 2002:62). Kroppens utseende och 

användning symboliseras hierarkiskt och sträcker sig från det starka maskulina till det svaga 

feminina. Eftersom maskulinitet enligt viss forskning tros uppstå baserat på en mans kropp 

och sättet män och deras kroppar rangordnas och bedöms av samhället baserat på dess 

atletiska förmåga och utseende menar Rohlinger (2002:62) att den manliga kroppen 

används medvetet som ett manipulativt redskap för att uppnå en könslig identitet (Ostberg, 

2010:51–52). Sexualitet är således ett område där maskulinitet är stadgat och därav förses 

ett maskulint uttryck av sexualitet. Trots att objektifieringsteori ursprungligen lades fram 

för att förklara bekymmer kring föreställningar av den kvinnliga kroppen så hävdar 

forskare att den är också att applicerbar för bekymmer kring föreställningar av den manliga 

kroppen, eftersom män likt kvinnor också bombarderas av kroppsideal och sexuellt 

objektifierande bilder i media (Daniel & Bridges, 2009:33; Rohlinger, 2002:72). 

3.3 Marknadskommunikationens samhällseffekter 

Marknadskommunikationen påverkar vår kultur och världsbild och påverkar på så vis vilka 

sorts upplevelser vi är mottagliga för och vilka vi är mindre mottagliga för (Rosengren & 

Sjödin 2011:111). De uttryck och värderingar som utgör dagens kultur påverkas och 

förstärks av kommunikation från exempelvis media. Marknadskommunikation är således 

ett kraftfullt verktyg som påverkar vardagssynen på ideal vilket i sin tur påverkar hur vi ser 

på exempelvis kvinnor och män. Marknadskommunikationen utgör och förmedlar alltså 

samhällskulturen (Rosengren & Sjödin 2011:112–113). Om media målar upp en bild av ett 

av könen i en viss aktivitet, exempelvis en kvinna som inte jobbar utan är hemma och 

städar eller som står i köket och sköter tvätten så stärks könsrollerna. Det som förmedlas 

via reklam och PR påverkar på så vis hur vi ser på verkligheten vare sig det handlar om att 

förstärka könsroller eller försök till att minska på könsrollerna. Hur vi ser på saker och ting 
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fungerar på samma sätt oavsett vad det handlar om. Vid olika fynd eller rent ut sagt vanliga 

nyhetssändningar så skapas vår uppfattning om ämnet beroende på hur media förmedlar 

och hur det är man vinklar informationen (L’Etang & Pieczka 2008:217).  

Media förmedlar att kvinnan bör fokusera på sig själv under sin fritid medan samma 

sorts media förmedlar att männen bör aktivt utöva olika hobbyer (Ekman, 1999:57). 

Tidningar som vänder sig mot kvinnor är oftast fyllda av hud-, hår- och kroppsvård och 

menar att kvinnan bör ta hand om sig själv när hon väl har tid medan mannen 

motsvarighet till tidningar är mer inne på motorsport, fiske eller storbröstade kvinnor. 

Ekman menar då att mannens fritidsintressen inte påverkar mannens självkänsla utan mer 

påverkar mannens syn på exempelvis kvinnor. Kvinnan ska dock inte ha några 

fritidsintressen förutom att ta hand om sig själv och sin kropp för att se så bra ut som 

möjligt vilket i sin tur påverkar hela kvinnans syn på sig själv (Ekman 1999:57). Enligt 

Ekman handlar det om att kvinnor måste vara snygga och sexiga för hävda sig medan 

mannen helt enkelt kan vara en man (Ekman 1999:58). 

Allt som oftast är det kvinnor som får en mer utpräglad roll i olika medier och 

framförallt reklam menar Madeleine Kleberg. Reklamen är inte bara generaliserande utan 

den är dessutom väldigt löjligt stereotypisk jämfört med tidigare. Kleberg menar att 

utvecklingen förlöjligas istället för att förbättras (Ekman 1999:104–105). Kvinnor 

representeras på ett stereotypiskt och nästan kränkande sätt i media och reklam enligt 

Ekman. Vanligtvis brukar kvinnor stämplas som offer och kvinnor som försöker bryta sig 

ur offerstämpeln blir nonchalerade och sedan fortsätter det som vanligt (Ekman 1999:117). 

3.4 Etik 

3.4.1 Analyserande etik 

Studiet av etik och moral skiljs vanligen åt mellan tre studieinriktningar, varav metaetiken - 

den analyserande etiken - är den inriktning som är mest frekvent använd för 

undersökningar relaterat till reklam. Metaetik används för att studera olika etiska begrepp 

utifrån dess struktur och logik och analyserar begreppens innebörd. Analyser av vad som är 
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rätt och fel läggs åt sidan för analyser om varför något anses vara rätt eller fel (Larsson, 

2002:171). Jesper Falkheimer (2002) menar att etik kan beskrivas som systematiserad moral 

och att det är ett ord som vanligen förekommer inom forskning såväl som praktik och att 

det finns effektiva granskningsmöjligheter av reklam eftersom organisationen eller 

föreningen bakom reklamen är öppen med källor och avsikter (Larsson, 2002:30). 

3.4.2 Etik och marknadskommunikation 

I frågan om vad som är rätt eller fel inom etik och marknadskommunikation så berör man 

begrepp som legitimitet och trovärdighet, då dessa är centrala för etikens avsikt (Larsson, 

2002:173). Om det som ett företag förmedlar inte inger mottagarna förtroende för 

företaget så har kommunikationen i allra minsta grad varit bristfällig. En teori som har 

diskuterats är den om att en persons inställning till en organisations eller ett företags 

externa kommunikation kan spilla över till personens inställning gentemot det varumärke 

eller produkten som kommuniceras (Dahlen, 2003:92). Från ett etiskt perspektiv bör därför 

företag kommunicera avståndstagande från oetiska grunder kontinuerligt för att bibehålla 

en positiv relation med konsumenten som annars kan förknippa företaget eller 

organisationen med negativa värderingar (Dahlen, 2002:93). 

4. METOD 

I metodkapitlet förklarar vi hur vi har lagt upp inför och utfört vår studie. Här går vi grundligt igenom vår 

vetenskapliga inriktning, vårt urval och urvalsprocessen, planering inför intervjuer med fokusgrupper och dess 

stadier och hur dessa genomfördes. Kapitlet avrundas med en diskussion kring tillförlitlighet för och kritik mot 

vår studie och metod. 

4.1 Angreppssätt 

För denna studie så valde vi att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Vårt fokus 

hamnade på att reda på hur verkligheten ser ut ur ett särskilt perspektiv för en mindre 

grupp människor istället för att försöka förklara varför verkligheten ser ut som den gör 

(Esaiasson et. al., 2007:42). Vi valde dessutom att använda oss av ett fenomenologiskt 
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perspektiv för denna studie, som kort kan beskrivas i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009:42) som ett intresse av att komma underfund med sociala fenomen utifrån de 

inblandades perspektiv och att beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet 

att den relevanta verkligheten enligt dessa aktörer är vad den uppfattas som. En kvalitativ 

fokusgruppsintervju ur ett fenomenologiskt perspektiv handlar om studiet av upplevelsen, 

medvetandet och den mänskliga livsvärlden (Kvale & Brinkmann, 2009:41), samt fokuserar 

på bestämda teman och består till viss grad av en förbestämd struktur; alla aspekter 

närvarande vid genomförandet av vår studie. Kunskapen som frambringas ur 

fenomenologiska intervjuer genom det interpersonella samspelet mellan intervjuare och 

intervjuobjekt kan upplysa och även berika en upplevelse för intervjuaren som på så sätt 

kan framkalla nya insikter om dennes och andras livssituationer (Kvale & Brinkmann, 

2009:42–43), i detta fall hur etik och marknadskommunikation kan sammankopplas. 

4.1.1 Undersökningsansats 

Detta arbete klassificeras som en fallstudie utifrån tillvägagångssätt, metod och population. 

Resultaten går inte att generalisera på en större population i helhet då den har valts 

strategiskt. Däremot går det att analytiskt generalisera en eller flera av de teorier som 

används i denna studie för att påvisa väsentliga allmängiltiga aspekter om populationen och 

dess närliggande fall (Esaiasson et. al., 2007:182). 

4.2 Metodval 

För att på bästa sätt komma åt den data vi behövde för studien så valde vi att använda 

halvstrukturerade fokusgrupper som metod. Då målet inte är att mäta frekvens eller 

enheter utan just åsikter och mening så lämpade sig fokusgrupper mycket väl för att kunna 

besvara våra frågeställningar om vilka manliga och kvinnliga aspekter som kommuniceras i 

underklädesreklam, samt huruvida underklädesreklam påverkar könsuppfattningar. Detta 

för att komma åt människors attityder, känslor, erfarenheter och information om världen 

de lever (Kvale & Brinkmann, 2009:15), vilket är grunden för att lära känna andra 

människor och deras uppfattningar. Att kunna ta del av så många intryck och upplevelser 
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av verkligheten som möjligt på en och samma gång är inte möjligt om man enbart skulle 

utgå ifrån en enkätundersökning (Wibeck, 2010:75). Svaren kan variera beroende på vem 

som ställer frågan och det ville vi undvika (Kvale & Brinkmann, 2009:263). 

Fokusgrupper ger en djupare förståelse för ämnet och ger deltagarna en chans att 

upptäcka vad de själva verkligen tycker och utvecklar nya idéer. (Wibeck, 2010:149). Att vi 

valt att göra en fokusgruppsstudie med ett ämne som kan vara känsligt är oftast ett mer 

relevant tillvägagångssätt än andra metoder, då känsliga ämnen öppnar upp för en aktör att 

få förklara sin ståndpunkt som går emot normen om man till exempel har varit med om 

något liknande. På så sätt rycks resterande aktörer i gruppen med för att försvara eller hålla 

med, vilket kan leda till intensiva diskussioner (Wibeck, 2010:150; Esaiasson et. al., 

2007:363). I enlighet med Esaiasson et. al. (2007:362) så skulle vi observera och samla in 

data utan att påverka intervjuobjekten. Deltagarna skulle kunna styra samtalen till stor del 

utan påverkan och/eller influens åsiktsmässigt av oss som intervjuare efter att ha blivit 

ställda en huvudfråga. Vår styrande roll hölls därför till ett minimum för att gruppens 

impulser och reflektioner skulle vara så genuina som möjligt. 

Ett alternativ till att använda sig av fokusgrupper är att använda sig av 

samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer har sina fördelar över fokusgrupper, speciellt då ämnet 

som diskuteras är ett känsligt ämne vilket kan medföra att svaren blir lidande av rädsla för 

att stöta sig mot någon annan (Larsson 2010:85). Samtidigt så fokuserar samtalsintervjuer 

på den enskildes svar och åsikter utan att ifrågasättas jämfört med fokusgrupper där 

deltagarna diskuterar ett särskilt ämne sinsemellan och tänker igenom sina svar och 

slutligen kommer fram till vad de verkligen har för åsikter och värderingar om ämnet 

(Esaiasson et. al., 2007:319). 

4.3 Urval 

Valet av population var strategiskt utefter kriterier baserat på viss tidigare forskning där en 

något yngre population har använts. De kriterier vi utgick ifrån var att informanterna i 

fokusgrupperna skulle vara studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall och att de var 19-30 

år gamla. Motiveringen till att vi valde en populationen bestående av universitetsstudenter 

var för att jämföra hur deras syn på vilka manliga och kvinnliga framställningar som 
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kommuniceras skilde sig från varandra inom grupperna men också huruvida de 

överensstämmer med tidigare forskning och teori kring marknadskommunikation, genus 

och etik. Eftersom vi var ute efter att få utvecklade åsikter från fokusgrupperna så valde vi 

att använda oss av heterogena grupper där hälften av deltagarna är män och andra hälften 

är kvinnor. Vi var ute efter framdiskuterade svar av deltagarna där heterogena grupper är 

överlägset homogena grupper då diskussionen gärna blir kortvarig samt att deltagarna är av 

samma åsikt kring ämnet inom homogena grupper (Wibeck 2010:63). Totalt så ingick tolv 

deltagare i studien, dessa var uppdelade i tre olika fokusgrupper där varje grupp bestod av 

två kvinnor och två män. Vilket institut eller vilken utbildning på universitet dessa deltagare 

kom ifrån var inte intressant. 

Vi uppmärksammade en artikel (feministisktperspektiv.se) som blivit delad i sociala 

medier gällande sexistisk reklam som ställer H&M:s och American Apparels 

marknadsföringssätt mot varandra. Både H&M och American Apparel hamnade i 

blåsväder efter att ha använt sig av vad som kallades provocerande bilder på kvinnor vilket 

gjorde oss nyfikna på att forska vidare i ämnet kring marknadskommunikation och dess 

påverkan på könsuppfattningar. För att i jämförande syfte se om den sortens provocerande 

bilder som kan finnas i American Apparel och H&M så hade vi med ytterligare två företag 

som inte har varit i blåsväder för sexuellt provocerande bilder. Varken Twilfit eller Björn 

Borg är kända för att anspela på sex i sina kampanjer samt att båda företagen erbjöd ett 

brett sortiment av underkläder som ackompanjerades av diverse kampanjbilder för de 

aktuella produkterna. 

Bilderna som användes i undersökningen slumpades fram utifrån företagens aktuella 

underklädeskampanjer för både män och kvinnor som gick att nå via deras hemsidor. 

Bilderna fick inte vara rörliga eller innefatta mer än en man eller kvinna per bild. Utifrån 

dessa kriterier slumpande vi fram åtta bilder till fyra olika set. Ett set per företag och varje 

set innefattar en bild på en man i underkläder och en bild på en kvinna i underkläder. 

Anledningen till att vi valde att använda annonser istället för Tv-reklam är att aspekterna 

framställda i exempelvis en tidningsannons är konstanta och ändras enbart i samband med 

en ny tidningsannons, till skillnad från en Tv-reklam med rörliga bilder där de framställda 

idealen, om annonsören så önskar, kan ändras från reklamens början tills att reklamen är 
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slut. Exempelvis så är en modell i en annons antingen sminkad eller osminkad men kan i en 

Tv-reklam framställas på båda sätten. 

4.4 Undersökningsinstrument 

4.4.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden stod som en riktlinje för hur fokusgrupperna skulle hanteras och vilka 

frågor informanterna skulle diskutera, eftersom en mer strukturerad manual hade inneburit 

att vi hade antagit en allt för ledande roll och metoden hade liknat vad som används vid en 

enskild samtalsintervju.  

4.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

Fokusgruppsintervjuerna gick till som så att intervjuledaren inledde samtalen med att 

genom en kort introduktion presentera oss som utför studien och därefter gjorde även 

deltagarna en kort introduktion av sig själva. Därefter presenterade intervjuledaren den 

första samtalspunkten till deltagarna genom att visa en bild och sedan ställa tillhörande 

fråga, för att på så sätt skapa en diskussion då en av grundpelarna för studien är att ta reda 

på vad populationen associerar bilderna med (Wibeck, 2010:75). Skulle diskussionen stanna 

av för tidigt eller lämna ämnet så tog intervjuledaren tag i diskussionen väldigt kort för att 

ställa en följdfråga som kom att återuppliva diskussionen (Wibeck, 2010:83). 

För att rekrytera informanter till fokusgrupperna använde vi oss av en öppen ansökan 

där vi erbjöd fika i samband med att de deltog i någon av fokusgrupperna. Med syfte att 

undvika en överrepresentation av individer som redan var väl insatta i ämnet valde vi att 

inte gå ut med för mycket information om vad fokusgruppen handlade om utan endast att 

den handlade om män och kvinnor i reklam (Wibeck 2010:81).  

För att samla in materialet använde vi oss av ljudinspelning då gruppen inte bör bli 

distraherad mer än nödvändigtvis. Det kan vara svårt att förstå vem det är som pratar 

under diskussionen och på så sätt användbart att använda sig av en filmkamera istället. Vi 

valde dock att inte göra så då vi har en flerkönad grupp vilket gör det enklare att hänga 
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med vem som pratar. Att spela in med en filmkamera kan dessutom göra gruppen stressad 

och nervös och på så sätt påverka vad som sägs i gruppen (Wibeck, 2010:91). 

Vi valde att göra en nivå tre transkribering vilket innebar att vi gick efter vad som sades 

och inte vilket tonläge som användes, omsägningar eller avbrott i resonemangen. Det som 

var av största vikt var det huvudsakliga innehållet vilket innebar att en nivå ett eller nivå två 

transkribering endast skulle medföra tidsslöseri då det skulle ta mycket längre tid att 

transkribera (Wibeck 2010:96).  

4.6 Analys av data 

Bearbetningen och analyseringen av den data vi samlade in skedde genom användning av 

hermeneutisk meningstolkning, där delar hjälptes åt att tolka helheten, som i sin tur hjälpte 

till med vidare tolkning av nya delar som kunde relateras till helheten. Vi talar alltså om den 

hermeneutiska spiralen (eller cirkeln) (Kvale & Brinkmann, 2009:226). Genom nyttjandet 

av detta tolkningssätt kunde vi identifiera återkommande uppfattningar och beskrivningar i 

informanternas svar, vilket gav oss ungefärliga direktiv till hur våra frågeställningar kunde 

besvaras och vad vi behövde se till utav den teoretiska referensram vi byggt upp. Trots att 

vi har behandlat ett visst tema, vilket vanligtvis kan möjliggöra viss färgning av tolkningen 

av en text (Kvale & Brinkmann, 2009:228–229), så satte vi tolkningen av intervjuerna i den 

sociala kontext de föddes ur för att svetsa samman en helhetsanalys utifrån våra 

gemensamma tolkningar, varpå vi slutligen kunde redogöra för hur fokusgrupperna ser på 

könsframställningar ur ett etiskt marknadskommunikativt perspektiv. 

4.7 Reliabilitet och Validitet 

Eftersom vi valde att använda en kvalitativ metod så frångick vår studie möjligheten att 

statistiskt kunna generalisera framkomna resultat (Esaiasson et. al., 2007:180), men då 

strävan i kvalitativa metoder är att finna ett djup och förståelse för ett visst ämne så lämpar 

sig det bättre för denna studie (Larsson, 2010:54). Då studien genomfördes med 

fokusgrupper så blev reliabiliteten bristfällig, då reliabilitet i princip innebär replikerbarhet. 

Vad detta innebär är att en kvalitativ studies resultat kan variera beroende på när den görs, 
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vilka som är med i studien och vem som gör studien, vilket slutligen betyder att om någon 

forskare skulle försöka återskapa studien hade resultatet med stor sannolikhet blivit 

annorlunda. Eftersom vi redogjort noggrant om vår metod, urvalet samt genomförandet så 

ökar ändå reliabiliteten något. Att vi dessutom valde att endast en av oss ställer frågor i alla 

fokusgrupper ökar trovärdigheten på svaren då rapport byggs mellan intervjuledaren och 

deltagarna. För att försäkra oss om att vi mätte det vi påstår oss ha mätt lade vi fram frågor 

och gjorde en intervjuguide som skulle besvara syftet och frågeställningen (Kvale & 

Brinkmann, 2009:267). Vi använde oss dessutom av begrepp såsom genus, kön, manligt 

och kvinnligt. Dessa begrepp definierades i enlighet med det teoretiska materialet vi lyfte 

fram för att frågeställningen skulle gå att besvaras och även valideras. 

4.8 Metodproblem 

När vi påbörjade arbetet med studien hade vi inte klargjort vad vi skulle använda för 

bildmaterial mer än att det skulle vara annonser funna i magasin, på skylttavlor eller på 

Internet. Urvalsprocessen för bilderna blev komplicerade då vi inte hade en klar definition 

av vad som var vad. Vi var därför tvungna att använda oss av en slumpmässig metod 

istället för en strategiskt utvald metod för att plocka fram bilderna. Det innebar dessutom 

att vi behövde ha kriterier för vart dessa bilder slumpades fram ifrån och det visade sig vara 

lättare sagt än gjort. Annonser med kvinnor på bilder fanns det gott om men annonser med 

män var svårare att få tag på. För att kunna motivera bilderna som valdes krävdes det 

dessutom en klar motivation av företaget bilden var plockad från. Alla fyra företag kräver 

en motivation som stämmer in på samtliga företag utan att det blir irrelevant för studien.  

Likaså uppstod problem med att människor som kunde tänka sig att delta i 

undersökningen föll bort med kort varsel. Människor som hörde av sig till oss för att de var 

nyfikna på vår undersökning och som vi hade kommit överens med om tid och plats för 

deltagande hörde kort inpå mötet av sig för att ändå tacka nej till deltagande. Det framgick 

att så nära inpå juletider var många studenter i full fart med att avsluta årets sista kurser i 

form av examinationer och projektarbeten, samt att vi var en av många grupper 

uppsatsforskare som skulle använda fokusgrupper som metod. Vi antog att detta var 

anledning till att människor valde att tacka nej till vår undersökning, vilket ledde till en 
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något mindre svarsfrekvens än vi hade väntat oss, vilket uppenbarligen har en viss inverkan 

på undersökningsresultaten. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenteras våra fokusgruppers syn på manliga och kvinnliga framställningar, ifall könsuppfattningar 

påverkas av underklädesreklam och huruvida underklädesreklam förhåller sig till vad som anses vara 

etiskt rätt eller fel. Vår analys grundar sig i den insamlade data som kontextuellt kopplas till vår 

teoretiska referensram för att kunna besvara våra frågeställningar. I och med detta presenteras kapitlet som 

tre teman utifrån våra frågeställningar: manliga och kvinnliga framställningar, påverkan av 

könsuppfattningar och etiska förhållningssätt inom underklädesreklam. 

5.1 Synen på mannens och kvinnans framställning 

5.1.1 H&M:s framställningar 

Överlag så är alla deltagarna ur fokusgrupperna överens om framställningen av den 

kvinnliga och den manliga modellen. De påpekar att mannen framställs som hård och tuff 

medan kvinnan framställs som mer sensuell och mjuk. Alla fokusgrupper är också överens 

om att kropparna som modellerna visar upp är vad media målar upp som dagens ideal och 

att det som syns är realistiskt och uppnåeligt av gemene man och kvinna, samtidigt som de 

påpekar att fotoredigeringsprogram används som hjälpmedel för förstärka och förtydliga 

vissa områden av modellernas kroppar. Följande citat förtydligar deltagarnas synpunkter: 

Det här är väl det manliga.. eller vad som anses vara det manliga idealet. [...] och det där anses väl 

vara det kvinnliga idealet. Sen har väl alla olika åsikter. Men det här är väl liksom nån slags.. såhär 

vad media anser vara idealet iallafall. - Johanna 

– Jag skulle gissa att båda (bilderna) är photoshoppade på olika sätt. 

– Jag skulle gissa att allt är photoshoppat. Faktiskt. Rakt av. - Linus och Emma 

[...] äter du hyggligt och går till gymmet ett par gånger i veckan så når du ju dom där resultaten till 

slut. Det finns ju ingen som kan säga såhär att det där är onaturligt. - Niklas 
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Mannens och kvinnans framställning upplevs av deltagarna som manliga och kvinnliga ideal 

som skapas av media oavsett om de kroppar som visas upp är äkta eller digitalt manipulerade. 

Grupperna menar att media skapar idealen med hjälp av digital manipulation men att resultaten 

av dessa manipulationer är fullt uppnåeliga om man lägger ner tid och energi på att ta hand om 

sin kropp. Alla ser inte ut som människorna på bilderna och inte alla kan få kroppar som på 

bilderna men samtidigt så menar dom att de flesta kan uppnå likvärdiga resultat. 

Deltagarnas åsikter om medias handhavande i skapandet av ideal stämmer överens med 

Connells påstående om att genus är sociala konstruktioner. Omgivningen har i det fallet 

definierat vad som är verklighet i vår kultur genom att framställa mannen och kvinnan 

enligt en viss beskrivning (Connell, 2009: 95). Det framgår även i fokusgruppernas 

diskussioner att frågan om vad som är manligt och kvinnligt baseras på biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Vissa deltagares påståenden om att kvinnan är mer 

naturlig och att mannen är hård och maskulin och har arbetat hårt för att uppnå ett manligt 

yttre som anses attraktivt och eftersträvat härrör vid Connells (2009: 68-69) teori om att 

genus är en särskild social struktur som utgår ifrån särskilda manliga och kvinnliga aspekter, 

vilket i synnerhet påverkar arenan för reproduktion som Connell också påstår kan formas 

av komplicerade sociala processer. 

Att mannens framställning enligt fokusgruppernas deltagare är väldigt tuff och 

maskulin är en subjektiv bedömning och även på så vis en sorts rankning av mannen 

utifrån deltagarnas egna värderingar om den manliga kroppen och dess utseende och 

egenskaper:  

– Största skillnaden är väl att killen har tatueringar och är mer- 

– Hård, typ- 

– Ja, så. Medans tjejen är mer- 

– Hon är mer naturlig.. 

– Tjejen håller sin kost men killen håller ett stenhårt kostschema och tränar fem gånger i veckan. - 

Sebastian, Johanna och Niklas. 

– Kvinnan är lite mer sensuell. Mannen är mer.. 

– Maskulin.. 

– Ja eller.. mindre sensuell. 

– Nä.. jag tycker han ser lite.. han är ju maskulin på grund av muskler och tatueringar. Men han 
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står ju inte och flexar precis.. Hon står lite “business” med handen och han står och håller sig på 

kuken.. Gud vad sensuellt! - Felix och Jenny. 

– Ja.. med kvinnan så är det ju mer att man ska kolla på henne medan hans bild ska man se 

kalsongerna. 

– Det tycker inte jag riktigt.. Jag som kvinna tittar ju inte på hans kalsonger. Men det gör väl ni 

som inte ser hans kropp som ett sexobjekt. Men jag kan ju göra det.. För jag kanske tilltalas mer av 

hans kropp. Medans jag inte gör det på kvinnan eftersom jag är heterosexuell. - Mattias och Jenny. 

Denna syn på vad som kan anses vara en rak motsats till femininitet passar således in enligt 

Rohlingers (2002: 62) beskrivning av maskulinitet och könslig identitet hos män. Dessa 

diskussioner förstärker bilden av att sexuell objektifiering av män också förekommer då 

mannen framställs på ett sätt som bidrar till en bedömning baserat på dennes utseende. 

Om man ser till de beskrivningar Daniel och Bridges (2009: 33) använt för 

objektifieringsteori så kan den teorin antas applicera även på män enligt fokusgruppernas 

svar. 

5.1.2 American Apparels framställningar 

Genomgående ringande svar från alla grupper är att kvinnan framställs mer som ett objekt 

både utseendemässigt och utifrån fotografiskt arrangemang medan mannen framställs som 

feminin och icke-sexuell. De menar att mannen är en motsats till vad media målar upp som 

ett manligt ideal och att det fotografiska arrangemanget är upplagt i en vardaglig eller 

skämtsam situation, till skillnad från kvinnan som de menar har framställts med en extrem 

sexuell anspelning. 

Nu kommer vi tillbaka till manligt och kvinnligt. Det här känns ju inte som en jättemanlig position 

att ligga och sälja underkläder i, om man nu ska sälja det. Eller om man ska sälja sig själv så är det 

inte heller en så jävla manlig position. - Johanna 

– Han känns mer normal, det kan vara taget ur ett vardagssammanhang. 

– Det är ju inte naturligt att stå på tå och tråna som hon gör. Men han är ju liksom som varje kille 

som vaknar på morgonen. Inte så vanligt att man tar på sig stayups och band till trosorna.. sådana 

här underkläder används mest inom bröllopsnätter eller burlesque världen. Det är ju inte direkt 

normala underkläder för en tjej medans killens underkläder är väl mer normala. - Felix och Jenny. 
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– Den här killen känns ju sjukt androgyn alltså. 

– Han känns väldigt asexuell på något sätt. 

– Det skulle nästan ha kunnat vara en tjej. - Linus och Mikael. 

Grupperna upplever att både den kvinnliga och den manliga modellen framställs som 

väldigt feminina. Fortsatt så tycker grupperna att den manliga bilden anspelar på en 

alldaglig situation och går ifrån idealen helt och hållet. Deltagarna upplever att samtidigt 

som den manliga bilden inte anspelar på ideal så är den kvinnliga bilden anspelad alldeles 

för mycket på sex och blir nästan provocerande. Det deltagarna antyder i diskussionen 

kring fotografiska arrangemang mellan bilden på mannen och kvinnan är att tiden som 

disponerats till bilden på kvinnan är högre än för bilden på mannen och att det är viktigare 

att framställa kvinnan som attraktiv. 

Deltagarnas åsikter gällande mannen och kvinnan på bilderna återspeglar det Butler 

(2007) säger om att män är den universella sanna människan medan kvinnan för att hävda 

sig måste definieras utifrån sin skönhet.  

Mannen på bilden ansågs inte vara speciellt maskulin och ansågs ta avstånd från det 

manliga idealet och därför antogs han vara androgyn, asexuell eller nästan en kvinna även 

fast han samtidigt ansågs vara som en normal kille. American Apparel har med den här 

bilden valt att strunta i vad deltagarna anser vara det manliga idealet men konsekvensen av 

det är då att mannen inte anses vara manlig. Att män kan betraktas som mer feminina är 

dock inget ovanligt menar Connell (2009:6) utan femininitet och maskulinitet kan 

appliceras på både män och kvinnor. Att mannen direkt blir antagen att vara något som 

han möjligtvis inte är ses inte heller som något ovanligt då män förväntas vara på ett visst 

sätt enligt Rohlinger. Mannen döms ut som feminin helt och hållet på sitt utseende och 

enligt dessa kriterier så går objektifieringsteorin att applicera (Rohlinger 2002:62).  

Bilden är varm och han ligger där helt normalt och jämför det med förra bilden som var svartvit, 

aggressiv... Här framställs han lite som en mjukis då bilden är varmare. - Mattias 

Objektifieringsteorin går dessutom att applicera på kvinnan. Kvinnan blir, enligt deltagarna, 

väldigt exponerad som ett sexobjekt av deltagarna. Enligt objektifieringsteorin bör kvinnor 

se sig själva som objekt för att bli utvärderade av männen (Daniel & Bridges, 2009:33). Ifall 
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kvinnan på bilden ser sig själv som ett objekt kan vi omöjligt svara på, däremot framställs 

kvinnan mer som ett objekt än en person enligt deltagarna.  

Nä, men det är ju klart att det här är något slags sexobjekt. - Johanna 

Han är mer avslappnad, hon är mer.. har munnen öppen och anspelar mer på sex. Smeker sig på 

låret, putar fram tuttarna... - Jenny 

Men det är väl lite för att det är meningen att det ska vara lite sex act. - Jonna 

Hon säljer mer sig själv än kläderna. - Emma 

Den är lite mer porrig. - Mikael 

Att kvinnan porträtteras på detta vis menar genusteorin för att kvinnan bedöms utifrån sitt 

utseende och på så sätt sexualiseras (Butler, 2007). Att American Apparel väljer att 

arrangera och framhäva kvinnan på detta vis bidrar endast till att den sociala strukturen för 

kvinnor fortsätter att utvecklas åt det sexualiserade hållet (Connell, 2009:68–69).  

5.1.3 Björn Borgs framställningar 

En genomgående beskrivning av både mannens och kvinnans framställning var enligt 

deltagarna avsaknaden av sexiga anspelningar och en allmänt neutral och nära inpå tråkig 

stämning i bilderna. Från utgångspunkten att sex är ett säljande koncept så kan påståenden 

om mindre intressanta bilder tolkas som trovärdiga om bilderna ifråga anses anspela 

mindre på sex, något som ligger i linje med Rohlingers (2002:51–52) teori inom 

objektifiering att den manliga kroppen är ett redskap som används manipulativt för att 

skapa en könslig identitet och således manliga ideal:  

– Fast dom ser ju väldigt tråkiga ut. Det är ju ingen av dom som ser sexig ut. 

– [...] 

– Det blir lite torrt samtidigt, det berättas ingen historia, det är verkligen bara produktuppvisning. - 

Niklas 

– Bilderna var väldigt tråkiga... 

– Intetsägande om något. 

– Men jag tycker det är skönt när det är ganska cleant. - Mikael, Emma och Martine. 
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Samtliga deltagare hävdar att mannen framställs som tuff och maskulin och att kvinnan 

framställs som varm, inbjudande och feminin. Deltagarna diskuterar huruvida bilderna 

framställer mannen och kvinnan i enlighet med ett ideal om att vara smal och vältränad 

eller om bildernas påstådda neutrala stämning bidrar till foton utan vare sig explicita eller 

implicita ideal: 

– Han flexar musklerna lite grann, eller han visar dom iallafall tydligt. 

– Det är ganska bestämt att stå med händerna så här. 

– Mm, och just det att man skjuter upp hakan och sen öppen mun- 

– det ser lite cocky (kaxig, självsäker) ut. Och hon är mer ‘kom och ta mig’. 

– Lite mer förförisk. - Felix och Jenny. 

– Det här är bra. För här ser man vad det är för produkter man vill visa. Allting är neutralt och 

inget är några ideal eller någonting. 

– [...] 

– Fast det är ändå ideal, dom skulle ju inte ställa fram vem som helst på bilderna. Samtidigt är 

bilderna väldigt neutrala. 

– [...] 

– Men det är ju ingen som är för fet eller för smal. 

– Nej precis men det är ju det här som är idealen, vältränad, smal, vältränad. Det är ju idealen. Sex 

säljer. 

– Men alltså, att vara tjockis kommer aldrig att vara ett ideal. 

– Nej precis, men idealen står ändå ut lite granna. Men här fokuserar man på produkten.”- Martine 

och Emma. 

Deltagarna menar här att bildernas arrangemang och digitala redigering är renare i en 

klinisk benämning än de tidigare bilderna och att framställningen av mannen och kvinnan 

är mer neutral än övriga bilder. Så som deltagarna beskriver mannens och kvinnans 

framställning kan det tolkas som att mannen står högre upp än kvinnan i en hierarkisk 

struktur (Rohlinger, 2002: 62), då kvinnan definieras utav sitt yttre (Butler, 2007) som 

beskrivs synonymt med avvaktande istället för självsäkert och bestämmande, vilket är 

beskrivningen deltagarna gav mannen. Majoriteten av deltagarna fokuserar på produkten 

som presenteras och spenderar inte lika mycket tid på att begrunda framställningen av 

mannen och kvinnan. Framställningen av mannen och kvinnan som vältränade och aktiva, 

enligt fokusgrupperna, står av den anledningen i kontrast mot fokusgruppernas påpekande 
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att bilderna överlag inte är spännande. Detta kan tolkas som att bilderna framhäver vissa 

manliga och kvinnliga aspekter för att skapa specifika ideal (Ekman, 1999: 117) men att 

dessa inte medvetet uppmärksammas (Rosengren & Sjödin, 2011: 111) på grund av ett 

fotografiskt arrangemang som inte är provocerande. 

5.1.4 Twilfits framställningar 

Samtliga deltagare konstaterade att den kvinnliga modellen är en så kallad plus-size modell 

medan mannen är väldigt objektifierad som ett sexobjekt. Ena gruppen föreställer sig 

honom i en dålig porrfilm men alla är genomgående överens om att fokusen ligger på hans 

kropp och inte produkten. Till skillnad från kvinnan där hela fokusen anses ligga på 

produkten istället för utseendet.  

Det här är ju en så kallad Plus-size modell. Som egentligen inte är himla plus-size. Alltså, skulle du 

träffa henne i verkligheten så hade du inte tänkt att hon var en plus-size modell. - Johanna 

Men han är ju superporrig. Det där är direkt hämtat ur en dålig porrfilm. - Niklas 

Det där är mer fokus på hennes underkläder, tycker jag. På Calvin Klein-bilden då är kalsongerna 

nästan inte ens med i bild, dom är lite på väg ut. Det är han och hans hår och hans bröstmuskler. - 

Felix 

Att kvinnan är en plus-size modell konstateras direkt men samtidigt så försvinner fokus 

från henne och mest fokus läggs på den manliga bilden. Grupperna reagerar starkt på att 

den manliga modellen är så extremt utblottad och objektifierad.  

Han är ju rejält porrig! Hon känns inte alls så... - Niklas 

Men han är jättevältränad och sådär och hon är liksom lite mer rundare, mjukare former. - Jenny 

Det är väl såhär man ser ut om man inte kräks upp lunchen. - Johanna 

Jag drogs faktiskt direkt till hans ansikte, inte kallingarna. Han säger mer med blicken än med 

kallingarna. - Emma 

Han ser lite kåt ut skulle jag säga! - Linus 

Deltagarna ur samtliga grupper reagerade direkt på kvinnans form som en så kallad plus-

size modell men därefter avtog intresset för den bilden. Daniel och Bridges (2009:33) 
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menar att kvinnor objektifieras utefter deras utseende och några av dessa konsekvenser är 

just att kvinnor utvecklar olika besvär så som exempelvis ätstörningar. Plus-size modeller 

kan i dessa fall bryta på den normen och mena på att man kan se bra ut även om man inte 

är pinnsmal. Dock så var deltagarna mycket mer intresserade av att diskutera mannen som 

enligt deltagarna är väldigt objektifierad och nästan plockad ur en porrfilm. Att kvinnan 

försvann ur diskussionen har med marknadskommunikationens samhällseffekter att göra. 

För att som kvinna kunna hävda sig och få uppmärksamhet bör kvinnan vara snygg och 

sexig enligt Ekman (1999:117 samt att kvinnor som försöker bryta på normer inom media 

nonchaleras (Ekman, 1999:117) och det är precis det som skett omedvetet.  

Istället ligger större delen av diskussionen på mannens översexualiserade utseende. 

Deltagarnas diskussioner om mannens utseende stämmer överens med Rohlingers 

(2002:62) definition av maskulinitet vilket kan delvis förklara varför diskussionen så fort 

lämnade henne och fokuserade på honom. Rohlinger (2002:62) menar att maskulinitet ger 

en hög hierarkisk styrka vilket innebär att nu när mannen är typiskt maskulin och kvinnan 

går emot det typiska sexiga utseendet så är intresset för mannen helt enkelt högre då kravet 

på mannen är att han endast är man medan kvinnan bör vara snygg och sexig för att få 

uppmärksamhet (Ekman, 1999:58).   

5.2 Synen på hur underklädesreklam påverkar könsuppfattningar 

5.2.1 H&M:s påverkan 

Det samtliga deltagare är överens om är att bilderna har en påverkan men att det svåra är 

att peka ut mer specifikt vad som det är som påverkar och vilka som påverkas. Våra 

manliga deltagare säger att de själva inte känner ett behov av att göra en utseendemässig 

eller beteendemässig omställning efter att ha studerat bilden av mannen:  

– Jag ser ju hellre ut som henne än att se som mig själv. Det är ju klart man dras till idealen lite 

grand. Eller? 

– [...] 

– Visst, det gör väl en viss skillnad om man skulle vara smal och ha tvättbräda och så vidare, men 

jag menar.. jag skulle inte säga att det är något jag drömmer om direkt. - Emma och Mikael. 
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– Ja, det är väl ett känt faktum att man jämför sig med kvinnor på bilder. Men alltså, hon kanske 

inte alls ser ut såhär. Hon är väl retuscherad ganska ordentligt. Tagit bort det mesta ‘dåliga’ [...]. 

– Jag tror att den påverkar mer er än den påverkar män. 

– Nu vet inte jag om ni ser upp till honom men om han skulle vara en förebild.. Han ser väl 

schysst ut o så... 

– Njae.. men visst, han ser ju bra ut och jag hade väl inte haft något emot att ha en sån kropp men 

samtidigt känner jag inte att jag måste hem och banta.” - Jenny och Felix. 

Inte värt att förändra hela sin livsstil bara för att se ut sådär. Man kan ju alltid tycka att någon har 

en snygg kropp eller en snygg bil men det betyder inte att man måste göra exakt samma sak. - 

Mattias. 

Diskussionen fortsätter och deltagarna rör vid en självmant framdiskuterad fråga om 

huruvida kvinnor påverkas av kvinnors framställningar i större grad än vad män påverkas 

av en mans framställning: 

Men det är väl också lite den där bilden på män [...] Dressmann-reklamen är ju alltid snygga män 

med skägg och vältränade kroppar. Det är ju inte Göran 55 år med ölkagge som går fram och 

tillbaka. Så egentligen framställs väl män likadant som kvinnor men ni kanske inte tar åt er på 

samma sätt som vi kvinnor gör. Det finns säkert killar som tycker att det är jättejobbigt med sån 

här reklam också, som tränar allt man kan på gymmet för att bli som David Beckham.. Det finns 

det säkert men kanske inte lika vanligt som för kvinnor. - Jenny. 

– Jag vet inte riktigt, det kanske är mer tjejer som attraheras av det här än vad killar gör. 

– Det känns inte som att killar är lika påverkade av den här (bild 1) som tjejer är av den här (bild 

2). - Martine och Emma. 

Men jag tror nog mer att tjejer tänker mer på hur man ser ut utåt än killar gör. - Jonna. 

Att de manliga deltagarna säger att de själva inte påverkas av bilderna kan tolkas enligt 

Ekmans resonemang (Ekman, 1999:57–58) som att manliga framställningar inte är lika 

uttrycksfulla och provocerande som kvinnliga framställningar. De kvinnliga deltagarna 

anser också att de själva och andra kvinnor är mer mottagliga för vad som har lagts fram av 

media som ett kvinnligt ideal, en syn på sig själv och omvärlden som ligger i linje med 

Daniel och Bridges (2009:33) objektifieringsteori. Å andra sidan kan deltagarnas 

påpekanden som noterats ovan tolkas utifrån Butlers (2007) och Rohlingers (2002:62) teori 

om skildringen mellan könen där mannen avspeglas som kroppsöverskridande och inte 
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påverkningsbar av yttre faktorer. Det är mannen som är den sanna människan som 

definierar omvärlden och kvinnan är den som definieras av omvärlden. I samband med 

dessa teorier går det också att bekräfta eller avslå Connells (2009:9) teori om att begreppet 

kön är sammanknutet med psykologiska och kulturella skillnader utifrån premissen att de 

människor som inte låter sig påverkas av könsliga ideal har en stark individuell identitet och 

låter sig således inte definieras utifrån sitt kön. 

5.2.2 American Apparels påverkan 

Deltagarna är överens om att framförallt framställningen på kvinnan ger en dålig syn på 

kvinnor då American Apparels framställning på kvinnan är grovt sexualiserad till den grad 

att kvinnan skulle kunna vara prostituerad. Mannen uppfattas som töntig och väldigt 

asexuell. Inga av deltagarna påverkades nämnvärt av bilderna. 

Negativt är väl på henne på den röda bilden... Att hon ska se porrig och sexig ut. - Jenny 

Kvinnor är sexiga - män är töntiga. - Niklas 

Det känns lite som ’jag har inte råd att betala hyran’ lite så. Det är ju inte en bra syn på kvinnan. 

Inte kvinnor generellt men... - Emmie 

Men den där (bild 3) känns inte ens sexuell, fast han har lika lite kläder på sig som Beckham. Dom 

har ju samma outfit, så att säga. - Emma 

Jag gillar inte den röda bilden. Ingen av dom tilltalar mig alls... - Jenny 

Diskussionerna kring bilderna är till större delen negativ där deltagarna menar på att båda 

bilderna gav en missvisande bild på hur män och kvinnor ser ut och agerar i 

vardagssammanhang. Däremot är bilderna negativa åt olika håll då kvinnan är 

översexualiserad medan mannen är överdrivet avsexualiserad. De kvinnliga deltagarna 

menar dock att mannen fortfarande kan vara söt även fast han inte är sexig. 

Kvinnan är ju mer uppklädd och ska vara sexig och fin och måste ha dom här sakerna för att vara 

det. Medans han bara ligger där i sina kallingar och ska vara.. han kanske ska vara tänkt som sexig. 

Jag vet inte... - Emmie 
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För det där är ju en kvinnlig pose, skulle jag påstå. Och det blir väl liksom bara tramsigt när en 

man gör en kvinnlig pose. Skulle han stå sådär som hon gör också skulle det också bli jättetöntigt. 

- Niklas 

Om hon hade legat i hans ställning så tror jag att det hade varit mer jämförbart medans om han 

hade stått i hennes ställning så hade det bara blivit mera komiskt. - Felix 

Deltagarnas diskussioner om att mannen inte är speciellt sexig i sin position och framstår 

som töntig är ett resultat av medias utmålning av att män ska vara muskulösa (Rohlinger 

2002:62). Mannen ses som töntig och inte alls seriös vilket kan ha att göra med att mannen 

då inte ses som den typiska mannen. Enligt Ekman (1999:58) krävs det för en man som vill 

hävda sig att helt enkelt vara en man men om mannens utseende och tillvägagångssätt inte 

alls stämmer överens med vad som anses vara manligt så blir effekten av mannens bild 

endast löjlig och motsträvande. Dock kan det krävas bilder av det här slaget för att ändra 

just denna syn då medias utmålning av könen blir den sanna synen (L’Etang & Pieczka, 

2008:217). Till skillnad från mannen så anser deltagarna att kvinnan är extremt utblottad 

och sexualiserad vilket får stöd av Ekmans (1999:58) teori om att kvinnan måste vara snygg 

och sexig för att hävda sig.  

Jag tänker mer på porrindustrin och sådana saker när jag ser den där... - Jonna 

Jag vet inte.. jag gillar inte att hon har munnen öppen och… - Jenny 

Säger ju det, porrindustrin! Som att hon är redo typ. - Jonna 

Men bilden på kvinnan blir överdrivet sexig, anspelar för mycket på sex och utspelar sig 

mer i en porrfilm än på en reklamkampanj vilket är en utveckling av reklam som Ekman 

(1999:104–105) menar har vuxit fram till att nästan bli löjligt stereotypiskt och kränkande i 

media. Att American Apparel nästan målar upp kvinnan som en porrskådis som trånar 

efter sex skapar en bild av att kvinnor ska vara sexiga för mannen (L’Etang & Pieczka 

2008:217) som i sin tur skapar ett ideal som inte alla kvinnor vill eller kan vara.  

5.2.3 Björn Borgs påverkan 

Majoriteten av de kvinnliga deltagarna talar om bilden på kvinnan i vad som kan anses vara 

ett positivt ljus. De säger att kvinnan uppfattas som stark och självsäker, beskrivningar som 
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kan antas luta mer åt ett positivt håll i motsats till beskrivningar som att kvinnan skulle 

uppfattas som svag och rädd för att bli dömd av andra: 

– Fast jag gillar ändå den här framställningen av tjejen... [...] hon står inte bara och åmar sig på nått 

sätt... som nån stolpe... 

– Nej, dom brukar ju stå på sidan så man ser rumpformen. Att det ska se snyggt ut.” - Johanna 

och Emmie. 

Jag tycker han utstrålar självförtroende och hon självkänsla. Hon är säker i sig själv och han är 

mer.. han ser ut som att han hävdar sig. - Emma. 

Fast den där tycker jag är ganska positiv, det är inget sexualiserat och hon ser ganska bestämd ut. - 

Martine. 

Det man kan tolka av de angivna exemplen är att det saknas en betoning på objektifierad 

och sexuell framställning och att kvinnan framställs mer som en person som är säker i sig 

själv och inte behöver ge efter för hur andra tycker att hon borde vara. Enligt denna 

tolkning kan det ses som att bilden skapar ett nytt ideal, nya värderingar och uttryck, som 

har en godartad påverkan på mottagaren. Enligt Rosengren och Sjödins (2011:111–113) 

teori om marknadskommunikation och dess samhällseffekter gör detta mottagaren öppen 

för nya upplevelser ur ett annorlunda perspektiv. 

Trots ovanstående exempel och tolkning så var det en grupps kvinnliga deltagare som 

uppfattade kvinnans framställning som mer negativ än positiv även fast de tidigare påpekat 

att bildens sexuella anspelning är lika med noll: 

Men alltså, det är alltid, alltid, kvinnan som ska kolla in i kameran. Här tittar han också bort, som 

Beckham gjorde. Det blir liksom mer objektifiering. - Jenny. 

En tolkning av exemplet ovan är att trots avsaknaden av explicita sexuella anspelningar så 

framhävs vissa objektifierande undertoner. Bilder som dessa förlöjligar utvecklingen istället 

för att förbättra den då den fortfarande är generaliserande i framställningen av kvinnor, 

något som stämmer överens med Ekmans resonemang om kvinnors roller i reklam 

(1999:104–105). Samma tolkning går däremot att applicera på mannens bild i samhörighet 

med Rohlingers (2002:62) och Ostbergs (2010:51–52) resonemang angående 

objektifieringsteori där mannen används i ett idealskapande syfte: 
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– Men det här är ju inte lätt att få till på grabbarna. Det är ju barbiedocka-kropp. 

– Precis, [...] på Beckham (bild 1), då var det inte såhära.. det var hyfasde liksom ben och det här. 

Beckham, det var mer som en sån här, en sån här kropp kan du få utan att döda dig själv i 

gymmet. Den här killen (bild 5) har tränat ganska hårt för det där, han. - Jenny och Mattias. 

[...] det är betydligt mer fokus på hans kropp (bild 5) än hennes (bild 6) skulle jag säga. - Felix. 

Och om man ställer upp det så är det betydligt färre som tränar än dom som inte tränar. Så dom 

når ju ut till flest människor med den här bilden (bild 5). - Mattias. 

Dessa uttalanden talar emot Ekmans resonemang om att det är kvinnan som ska ta hand 

om sig själv och arbeta på sin kropp (1999:57–58) när det framstår som att mannen är den 

som lägger ner mest tid på sig själv och sin kropp. Utifrån dessa exempel kan man också 

tolka Connells diskussion kring framställningen av genus som begrepp (2009:96–98) som 

sanningsenlig. Om den enskilde individen har möjlighet att påverka omgivningens 

uppfattning om denne utifrån sociala relationer så påverkar också individen uppfattningen 

om genus och framställda ideal, varför individen skapas utifrån sin egen självbild och lär 

andra grupper och individer om olika slags ideal. 

De manliga deltagarna säger däremot att bilden av mannen inte påverkar dem vare sig i 

positiv eller negativ bemärkelse men att uppfattningar som förekommer är bland annat att 

ett välskött fysiskt yttre har en påverkan på andra: 

Det är ju återigen ett ganska högt ideal att sikta på, han har ju gjort sina knäböj. - Niklas. 

[...] när man börjar träna vet man inte vad man tycker om och så lär man sig vilken sorts träning 

man tycker om. Jag kanske tycker om att vara starkare, [...] Men för dom som inte är så bra tränade 

som ser den här bilden, dom kanske känner större press på sig. Det skulle jag tro. Jag skulle kunna 

säga såhär att hade jag sett den här bilden och jag inte hade tränat lika mycket, eller hade varit lika 

van vid träning, då skulle jag ha tagit åt mig mer av den här bilden. För det gjorde jag innan jag 

började träna. - Mattias. 

Det som inte framgår är ifall framställningen om att vara vältränad som man påverkar 

människors uppfattning om sig själva och andra män som positiv eller negativ. Det man 

däremot kan tolka av detta är antydan att en vältränad kropp är något som påverkar 

uppfattningar om både män och kvinnor utifrån ett objektifierande perspektiv eftersom 
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både män och kvinnor framställs som objekt av och i media (Daniel & Bridges, 2009:33; 

Rohlinger, 2002:72). 

5.2.4 Twilfits påverkan 

Deltagarna ansåg att det är positivt att man valt att använda sig av en modell större än de 

vanliga modellerna men samtidigt varnar för att konsekvenserna av att använda sig av 

modeller som inte är supersmala är att tjejer som nu råkar vara smala blir istället det 

ohälsosamma idealet som ingen bör sträva efter. Mannen anses vara ett sexobjekt som 

antagligen inte skadar killas självförtroende direkt utan mer skadar killars syn på hur tjejer 

förväntar sig att killar ska se ut. 

Ja med kvinnan så är det ju att fler kan acceptera det här. Det är inte en jättesmal tjej och vi tycker 

om det här märket just därför. - Emmie 

Vilket egentligen är konstigt för då säger man ju att folk som är smala, att dom har fel. Ni tillhör 

ett ideal som inte är bra. - Johanna 

Jag tycker det är lite ombytta roller. Jag tycker hon är positiv. Killar ska väl inte bli sexobjekt bara 

för att kvinnor har blivit det, som nån hämnd av något slag.. Jag tycker det inte är särskilt bra 

heller att.. för vissa killar som ser det där och tar illa upp. Jag tycker det var en mer positiv 

underklädesreklam för kvinnor iallafall. - Jenny 

Jag tror det påverkar mer, iallafall på killar, i andrahand att vi tror att tjejerna tror att vi ska se ut 

sådär. Inte att jag tror att jag ska se ut sådär. För jag vet att jag inte ser ut så, jag är nöjd som jag ser 

ut ändå. - Felix 

Deltagarna anser att skildringen av kvinnan är ett positivt initiativ men menar samtidigt att 

man bör vara försiktig så att det inte blir överdrivet åt andra hållet. Man ska inte byta ett 

dåligt ideal till ett annat. På samma sätt bör man inte översexualisera mannen för att jämna 

ut sexualiseringen av kvinnor menar deltagarna.  

Då blir det lite såhär som.. var det kappahl som drog in plus-size dockor? - Niklas 

Ja, då måste dom ju överdriva åt andra hållet för att det ska bli OK. - Johanna 

Ja och då vart det ju så här att nu har dom feta dockor. Är det ett bra ideal? Såhär övervikt... - 

Niklas 
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Diskussionen kring kvinnans storlek fokuserades på huruvida sådana bilder skapar en 

överdrift åt andra hållet av ohälsosamma ideal. Grupperna menar att det blir en 

överkompensation och dumt i slutändan. Att diskussionen landar på att plus-size modeller 

är riskabla att använda sig av i media kan kopplas till Ekmans (1999:117) teori om att 

kvinnor nonchaleras när de försöker bryta ett mönster. I det här fallet nonchaleras hon och 

endast möjliga negativa konsekvenser diskuteras.  

Men liksom om man typ går på stranden så tror alla att man ska ha ordentliga bröst och synliga 

muskler på magen, liksom. Men jag tror på tjejsidan att kvinnorna själva bryr sig om hur dom ser 

ut och sen i andrahand vad killarna tycker om dom. Jag vet inte... - Felix 

Vi själva bryr oss inte så jättemycket. - Mattias 

Alltså... påverkas.. inte så mycket, utan mer att man får väldigt många intryck. - Mikael 

Männen i diskussionerna kände sig själva inte speciellt manade att förändra sin kropp men 

menar samtidigt att för att få uppmärksamhet så kanske det krävs att kroppen är vältränad 

och maskulin som på bilden. Männen menar här att andra är mer intresserade av hur de ser 

ut än de själva. Rohlinger (2002:62) menar att viss forskning pekar på att som man skall 

man vara vältränad för att vara maskulin. Männen får en viss konfirmation av kvinnorna ur 

grupperna att det är betraktarna som bryr sig om huruvida mannen är maskulin eller inte då 

det var kvinnorna som reagerade på att mannen såg extremt sexualiserad ut. Att männen 

inte ser det som att dom måste skaffa dessa kroppar kan ju anses positivt men samtidigt så 

blir det problematiskt för kvinnor som då omedvetet skaffar sig fullkomligt orealistiska 

standards för hur de vill att sina män ska se ut.  

5.3 Synen på underklädesreklam och etiska förhållningssätt 

5.3.1 Hur H&M:s bilder anses förhålla sig till etik 

När det kommer till etiska förhållningssätt för detta bildpar skiljs diskussionerna åt 

nämnvärt. Ena gruppen säger att det helt och hållet beror på vad syftet är med bilderna, om 

det är personen eller produkten man vill visa upp, samtidigt som en annan grupp avser 

avgöra ifall en bild sticker ut mer än andra vad gäller sexuella anspelningar: 
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Det beror lite på vad de vill nå ut med bilderna. Är det för underkläderna eller för personen i sig? 

Då tycker jag det är okej. Men är det liksom att hon ska göra reklam för julklappar (bild 2) och han 

(bild 1) vet jag inte vad han gör reklam för. - Johanna. 

Det första angivna exemplet kan tolkas som att företagets kommunikation inte är 

tillräckligt tydlig i vad det är som faktiskt marknadsförs. Deltagaren menar dock här att så 

länge bilder upplevs kommunicera vad de ämnar kommunicera (Larsson, 2002:30) så är det 

etiskt rätt. I detta fall antas det vara just det då det deltagaren ser underkläder som säljs och 

visas upp av en faktisk person och istället för att se resultatet av någon som har ett 

reducerats till ett objekt för att ge företaget uppmärksamhet. Även i det andra angivna 

exemplet kan syftet med kommunikationen tolkas som att det är oklart vad som säljs om 

det inte handlar om sex: 

– Jag tycker den här (bild 1) är mer sexualiserad än tjejbilden (bild 2). Han står och tar sig på ballen 

liksom. Han gör ju det! Hon har en väldigt neutral min, jag tycker inte hon- 

– Hon ser väldigt oberörd ut- 

– Ja, hon har inte värsta kåtblicken liksom. Sen har du en svartvit Beckham som kommer ut ur 

duschen och tar sig på könet. Det är mer sex på den här bilden (bild 1) än det är på hennes (bild 

2). 

– Det här (bild 2) är mer reklam, det här är mer att han säljer sig själv (bild 1). Är det vad du 

menar? 

– Ja, typ. Han säljer mer sig själv, att han ska vara sexig. Den är ju mer sexuellt framtonad också 

skulle jag säga. - Linus och Emma. 

För att kunna göra en distinktion om huruvida deltagarna uppfattar kommunikationen 

antingen som en positiv och negativ upplevelse så kan Daniel och Bridges (2009:33) 

definition av sexuell objektifiering tas i beaktning. Om bilderna upplevs kommunicera en 

negativ syn på människor, vilket kan antas vara fallet om personen på bilden separeras från 

kroppen som visas upp, så kan det antas att det är mindre etiskt rätt (Larsson, 2002:171) att 

använda sådana bilder för sin kommunikation sett utifrån Dahlens (2002:93) resonemang 

om att bibehålla en positiv relation med konsumenten. 
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5.3.2 Hur American Apparels bilder anses förhålla sig till etik 

Grupperna anser att huruvida den kvinnliga bilden är etiskt fel eller inte beror på vilket 

sammanhang bilden visas. Dock säger deltagarna att hennes bild ändå är på gränsen till att 

vara för sexualiserad, oberoende av situation. Bilden på mannen ansågs inte alls vara 

moraliskt fel och diskussionen kring honom blev kort.  

Hon (bild 4) ser ju lite ut som att hon säljer sig själv. - Sebastian 

Ja, den är på gränsen till moraliskt fel. Det beror på sammanhang. - Johanna 

Tycker det beror på sammanhanget tycker jag. - Felix 

Nä men jag tycker hursomhelst att det är för mycket. Just för att hon putar ut med brösten och 

rumpan. Hon ler inte utan det är mer det porriga uttrycket i ansiktet. - Jenny 

Jamen etiskt.. jag vet inte. Näe, det här känns lite overkill. Den där (bild 3) är väl inte ett dugg 

utmanande. - Johanna 

Deltagarna menar i sin diskussion att om framförallt bilden på kvinnan hade funnits i ett 

sammanhang som fokuserar på sex så som en sexbutik eller porrsida så hade det varit mer 

okej men samtidigt menar att bilden möjligtvis är gränsfall till att vara för mycket anspelad 

på att sälja sig själv. Bilden på mannen diskuteras knappt då ingen ansåg att det var något 

kontroversiellt etiskt fel med bilden utan menar direkt att bilden är väldigt rumsren.  

American Apparels sätt de har valt att kommunicera ut bilden på framförallt kvinnan 

skapade en negativ diskussion om hur hon framställs vilket enligt Dahlen (2002:93) får 

konsumenter att koppla samman organisationen med negativa värderingar. Kvinnan är, 

enligt deltagarna, väldigt objektifierad och på sätt bygger vidare på att kvinnor måste vara 

snygga och sexiga för att hävda sig (Ekman 1999:58). Deltagarna anser att det är fel att en 

kvinna ska behövas objektifieras på detta vis och på sätt skadat sin egen trovärdighet 

(Larsson, 2002:173).  

5.3.3 Hur Björn Borgs bilder anses förhålla sig till etik 

Deltagarna förklarar enligt nedan angivna exempel att framställningarna av mannen och 

kvinnan i bilderna från Björn Borgs kampanj håller en etisk nivå som de anser vara mer rätt 
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än fel, även fast det påpekas under diskussionen mellan deltagarna i de olika grupperna att 

det kan förekomma viss digital manipulering som påverkar hur realistiska framställningarna 

faktiskt är: 

Jo men de här tycker jag är rumsrena. [...] Dom här säljer ju produkten, inte personen. - Johanna 

Förutom den alldeles för uppenbara redigeringen, [...] men det är inte så mycket ‘nu ska vi sälja 

tjejen’ utan det är för att man ska kolla på kläderna. - Mattias 

Men dom känns ju mer rätt än dom andra bilderna som vi totaldissat förut. Eftersom dom känns 

mer alldagliga liksom, det går ju faktiskt att uppnå. - Jonna 

Jag vet inte, hon är ju fortfarande retuscherad. Det är väl säkert han också. - Jenny. 

Det här skulle kunna vara i vilken katalog som helst. Tycker inte alls att det är något konstigt med 

bilderna. - Emma. 

Sett ur Larssons beskrivning av ett metaetiskt perspektiv (2002:171) så innebär de rumsrena 

framställningarna i dessa bilder att de kan användas av företaget i olika 

marknadskommunikativa sammanhang utan några som helst etiska komplikationer. Ifall 

bilderna har manipulerats digitalt för att framhäva särskilda aspekter av mannen eller 

kvinnan kan det tolkas som idealskapande, i vilket fall en negativ uppfattning om de 

skapade idealen också kan påverka företaget i form av negativa konnotationer (Rosengren 

& Sjödin 2011:112–113). Vad gäller dessa bilder så har deltagarna tidigare nämnt att 

bilderna uppfattas som mer neutrala, vilket kan tolkas som att negativa aspekter skyms 

undan och att företaget tar avstånd från vad som kan uppfattas som oetiska framställningar 

(Dahlen, 2002:93).   

5.3.4 Hur Twilfits bilder anses förhålla sig till etik 

Deltagarna var eniga om att bilderna i fråga inte alls kunde anses vara etiskt fel. Att Twilfit 

använde sig av en modell som inte var supersmal för kvinnan tycker framförallt deltagarna 

är något bra för att visa att man inte behöver vara supersmal för att anses vara snygg.  

Etiskt rätt tycker jag att hon är mest neutral och därför känns det mer etiskt rätt... - Mikael 

Det är väl inget etiskt fel på något av dom. - Linus 
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Det kan tänkas att fler tycker att det är moraliskt rätt att använda en större person som där på den 

bilden. Att fler kan säga att det här är bra gjort. - Emmie 

Folk skulle gilla bilden, men inte reagera på bilden. - Niklas 

Tjejens tycker jag är bra för där visar dom liksom att man kan vara större och ändå se bra ut. - 

Jonna 

Deltagarna anser att det är bra att framförallt kvinnan framställs såhär men menar samtidigt 

att folk kanske inte reagerar så himla mycket om ingen påpekar det då hennes storlek är 

mest naturlig och inte alls drar till sig så mycket uppmärksamhet. Diskussionen kring 

mannens utseende blev fåordig vilket kan tolkas som att det inte finns så mycket att säga 

om honom då han inte stack ut på något speciellt vis.  

Och utan att liksom stå i en konstig pose egentligen där man skjuter fram rumpan och brösten. - 

Felix 

Hon står inte och bresar eller lutar sig fram utan hon står mer rakryggad med händerna bakom 

ryggen lite stolt sådär, ser glad ut. Hon tittar inte in i kameran. - Jenny 

Att kvinnan inte väcker negativ uppmärksamhet har att göra med att bilderna går emot det 

Ekman (1999:117) menar med att framförallt kvinnor blir stereotypiskt utmålade i media. 

Att man som organisation då väljer att använda sig av bilder som går emot en negativ 

objektifiering kan ses som en smart kommunikationsstrategi då konsumenter kopplar att 

organisationen förespråkar etiska metoder över oetiska vilket skapar en god relation till 

organisationen (Dahlen 2002:93).  

Och sen lite det vi sa förut, det är inte lika hård press på den manliga sidan att det ska vara icke-

sexobjektifierat. - Felix 

Att mannen inte väcker uppmärksamhet handlar på samma sätt om att han inte alls blir 

överdrivet sexualiserad även fast han stämmer överens med Rohlingers (2002:62) kriterier 

för att klassas som maskulin. Samtidigt så menar några deltagare att som man så finns det 

inte riktigt samma press som på kvinnor att se ut på ett visst sätt. Rohlinger (2002:72) 

påpekar dock att män har bekymmer på samma sätt som kvinnor när det gäller 

objektifieringen även fast kanske inte alla män påverkas av det.  
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5.3.5 Lagstiftning kring etik 

Deltagarnas åsikter kring lagstiftning och etik är samstämmiga i att det bör finnas en gräns 

för vad som är tillåtet och inte i marknadsföring, men hur denna gräns ska utformas och 

implementeras är inte alla deltagare helt överens om: 

– Nej! Jag tror att det skulle bli hämmande. Det var väl något förslag om man skulle förbjuda 

sexualiserad reklam men vart ska du dra gränsen? Branschen gick i taket. 

– Det kan vara svårt att liksom vart går gränsen för vad som är okej och vad som inte är okej utan 

dom lagar som faktiskt finns. - Niklas och Emmie. 

– Det är ju en bra tanke med lagar och regler men frågan är ju hur de skulle se ut, för vi måste 

samtidigt kunna använda media och reklam och så vidare för att kunna skapa debatt. Det är ju det 

det är till för. Det är just därför vi sitter här nu. 

– Det skulle bli så mycket byråkrati kring reklam… 

– Ja, det skulle hämma reklamen. Sen så är det klart att reklamen kan gå överstyr på många sätt 

och vis men jag tror inte att man kan bryta ideal genom att sätta upp en lag som säger att du inte 

får utnyttja dig av ideal. - Johanna och Niklas. 

Det som framgår av diskussionerna är att lagstiftning skulle vara hämmande för 

marknadskommunikatörer i den mening att vad som får och inte får visas i reklam skulle 

bli väldigt begränsat jämfört med idag. Reglering skulle baseras på abstrakta definitioner 

och en fällning skulle innebära böter eller fängelse och en stämpel som brottsling medan 

vad som kan anses som oetiskt förfarande i marknadskommunikation i dagsläget kan leda 

till upprörda konsumenter. Båda situationerna kan tolkas som negativa enligt Dahlen 

(2003:92), men enbart ena situationen leder till en konkret straffbar åtgärd gentemot 

företaget.  

En lagstiftad systematiserad moral kan också tolkas utifrån Jesper Falkheimers 

(Larsson, 2002:30) resonemang att ett företag som är öppet med sin kommunikations 

intentioner är enklare att granska, varpå strikta definitioner skulle underlätta granskning då 

det finns mindre rum för egen tolkning. Sett ur detta tolkningsperspektiv bekräftas Dahlens 

teori om ett företags avståndstagande från oetisk kommunikation som sanningsenlig då 

chansen är större att företag följer rådande lagstiftning, vilket i sin tur leder 

konsumenternas syn på företaget i en positiv riktning (Dahlen, 2002:93). 
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6. SLUTSATSER 

6.1 Vilka manliga och kvinnliga framställningar kommuniceras 

Det resultaten pekar mot är att män och kvinnor har specifika manliga och kvinnliga 

aspekter som framförallt reklambranschen och media i allmänhet målar upp som dagens 

ideal. Något som också konstateras är att med hjälp av digital manipulering så förstärks 

vissa aspekter av både män och kvinnor, men dessa förstärkta framställningar tycks inte 

vara överdrivna utan de tycks snarare vara verklighetstrogna så länge man har tid att 

disponera åt att ta hand om sin kropp. Det innebär alltså att idealen inte på något sätt är en 

omöjlighet att uppnå även fast det som sagt kan krävas tid och engagemang för att uppnå 

dessa ideal.  

Beskrivningarna av män och kvinnor skiljer sig åt markant då kvinnor förväntas vara 

varma, inbjudande, sexuellt attraherande och slanka medan män ska vara bestämda och 

atletiska. Däremot pekar beskrivningarna mot vad som kan konstateras vara dagens ideal 

som målas upp i reklam och media, vilket är vältränade kroppar hos både män och kvinnor. 

Det visade sig framförallt att det manliga idealet är förankrat hos deltagarna när den 

manliga bilden från American Apparel dök upp. Modellen i fråga gick emot vad deltagarna 

ansåg vara det typiska manliga idealet och modellen blev ifrågasatt sin maskulinitet och 

kallad asexuell, androgyn och kvinnlig. I kontrast till American Apparels bild på mannen så 

konstateras det även av deltagarna att männen på de andra bilderna framställs som 

maskulina och tuffa och de blir således objektifierade. 
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Likt män så säger resultaten att även kvinnor blir objektifierade. Det framgår likaså att 

graden av sexuella anspelningar som tar vid i bilderna är en påverkade faktor av 

objektifiering av personen i fotot. Detta uppmärksammas vid jämförelse av American 

Apparels bild på kvinnan som enligt deltagarna är den bild som anspelar mest på sex och 

framställer kvinnan i allra högsta grad som ett objekt, medan exempelvis Björn Borgs bild 

på kvinnan konstateras i större grad sakna sexuella anspelningar samt hålla en neutral ton 

vad gäller arrangemang och framställning av kvinnliga aspekter. 

6.2 Underklädesreklamens påverkan på könsuppfattningar 

Resultaten för hur könsuppfattningar påverkas skiljer sig åt mellan män och kvinnor utifrån 

hur de har resonerat i fokusgrupperna. Slutsatsen som går att dra är att kvinnorna som 

deltagit i studien påverkas av både bilder på kvinnor och bilder på män medan männen 

som deltagit inte alls påverkas av bilderna oavsett kön på modellerna. Deltagarna menade 

att kvinnors syn på hur de själva ska se ut påverkas utefter hur media framställer dom 

samtidigt som kvinnors förväntningar på männen påverkas utefter framställningar på 

männen medan män själva inte alls påverkas av hur de framställs.  

Ytterligare en slutsats som går att dra från resultaten är att samhället har en viktig roll i 

hur de vill att män och kvinnor ska framställas, något som bekräftas av teorier att 

framställningen av vad som är en man och en kvinna skapas i sociala strukturer och 

relationer. Det innebär att både reklam- och mediebranschen har en inverkan på vilka 

framställningar som visas men att det är vi som individer som i slutändan påverkar hur 

dessa framställningar uppfattas av oss. Resultaten säger att männen inte påverkas av några 

manliga framställningar, men vad som också framgick var att det som framställs som 

manligt - att vara vältränad, tuff och i helhet personifiera maskulinitet - var det som 

accepterades mest och genererade en positiv diskussion kring livsstil och hälsa. Jämför det 

med diskussionsresultatet för bilden på en man som inte ansågs maskulin, som istället blev 

ifrågasatt sin manlighet och utskrattad. Slutsatsen är således att maskulina ideal påverkar 

hur män ser på andra män. Denna slutsats är dock endast ett fall av en grupp av 

mittuniversitetets studenters syn på könsuppfattningar. Att generalisera resultaten för en 

större grupp utifrån denna studies population är inte möjligt. 
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6.3 Etik inom marknadskommunikation 

Att avgöra huruvida en bild är moraliskt rätt eller fel i marknadskommunikation visade sig 

vara svårt eftersom det helt beror på vilket sammanhang bilderna visas i. Exempelvis ansåg 

deltagarna att American Apparels bild på kvinnan hade varit okej i en porrbutik men inte 

alls på en H&M butik. Av samma anledning blev det svårt att avgöra om det krävs 

lagstiftning kring etik i marknadskommunikation. Att sätta upp lagar och regler kring vad 

som får visas och inte visas ansåg grupperna endast skulle försvåra arbetet i helhet med 

marknadskommunikation. Eftersom många butiker är olika och fokuserar på olika 

användningsområden av exempelvis underkläder så blir det svårt att avgöra om bilden 

används oetiskt. Branschen skulle bli lidande av sådana lagar även fast vissa bilder och 

framställningar möjligtvis hade försvunnit. Att definiera restriktioner och vad som slutligen 

är tillåtet under en sådan lag utan att exempelvis de bilder som ansågs vara godkända skulle 

bli på gränsfall till olagliga eller kanske till och med olagliga hade varit svårt. Slutsatsen som 

dessa resonemang utifrån resultaten pekar mot är att en lag kring etiska förhållningssätt 

inom marknadskommunikation skulle vara hämmande för branschen i synnerhet och 

samhället i allmänhet. 
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7. EGNA REFLEKTIONER 

I detta kapitel lyfter vi fram våra egna reflektioner kring vår studie och ämnet vi har 

behandlat, samt hur framställningar och påverkan av könsuppfattningar kan förändras och 

även föreslå hur vidare forskning bör ta vid. 

7.1 Tankar om studien och ämnet 

Under arbetet med studien så har vi stött på motgångar och mött framgång. De 

frågeställningar vi haft kring manliga och kvinnliga ideal har vi kunnat besvara gediget 

samtidigt som vi haft möjligheten att studera ett extraordinärt komplicerat 

samhällsfenomen. Framställningar och könsuppfattningar ligger och gror i människors 

medvetna och undermedvetna och kommer alltid att ha en inverkan på våra liv. Vi kan 

dock omöjligen säga med säkerhet på vilket sätt våra liv kommer eller redan har påverkats 

av dessa sociala konstruktioner. Med det sagt så påbörjade vi studien med en något 

förutfattad mening kring hur man ser på män och kvinnor i samhället. Studiens resultat har 

dock gett oss nya perspektiv på hur saker och ting kan uppfattas.  

Vår förväntning var nästan att kvinnor i överlag ansågs vara mer sexualiserade än män. 

Resultatet har frångått detta antagande någorlunda. Både män och kvinnor ansågs vara 

jämlikt sexualiserade fast på olika sätt. Däremot så fick vi en väldigt oväntad reaktion när 

sexualiseringen försökte brytas. Som kvinna blev man hyllad när man försökte bryta idealet 

med att vara snygg och slank men när en man inte var stor och stark blev han direkt hånad 

vilket vi tyckte var en väldigt konstig reaktion. Det skulle kunna ha att göra med att kvinnor 

generellt sett ses mer som utsatta i samhället medan män inte alls verkar ha det trycket på 

sig, även fast forskning pekar på att både män och kvinnor har ett enormt utseendemässigt 

tryck på sig i samhället. Männen i våra fokusgrupper påpekade dock att de inte alls kände 

sig påverkade av några bilder.  

Att männen som deltog i studien säger att de inte påverkas åt något håll av de bilder vi 

visat är en hållpunkt vi har diskuterat innebörden av fram och tillbaka i många omgångar. 

Kvinnorna säger att de påverkas av bilder på både män och kvinnor, i föreställningar av sig 

själv samt hur de föreställer sig män, vilket också borde vara fallet för män i någon som 

helst grad. Däremot så kan innebörden av omgivningens påverkan på män och kvinnors 
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självbild och föreställningar ligga i objektifieringsteori och människans historia där kvinnan 

har varit undergiven mannen så pass länge att de först i kommande generationer inte 

behöver dras med dömande ögon och kan bortse från andra tycker om dem i större 

utsträckning, så som männen i studien påstår att inte berörs av andras omdömen. 

Diskussionen kring etik inom marknadskommunikation är undermedvetet ständigt 

aktuell på grund av de uppfattningar och framställningar som existerar kring manligt och 

kvinnligt och vad som är förefallande godkänt att visa upp inom reklam och media. Frågan 

är så pass känslig och initialt subjektiv att det är nästintill omöjligt att bestämma vilken 

definition av olämpligt innehåll som skall användas som kommunikativ gräns. 

Reklambranschen skulle om än kunna antas bli mer ren från implicita och explicita sexuella 

anspelningar, som många anser kränkande, samtidigt som kreativa uttryck skulle hämmas 

och skjutas åt sidan. För att inte tala om vilka kulturella implikationer definitiva etiska 

gränser skulle ha världen över. Det som är klart för oss efter arbetets gång är att frågor om 

etik, könsliga framställningar och uppfattningars påverkan på samhället är för komplicerade 

för att kunna få definitiva svar i en kandidatuppsats. 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Framtida studier inom området bör fokusera på en större population för att få en bredare 

samt mer applicerbar syn på hur reklam påverkar människor. Huruvida människor av alla 

slag påverkas av sådan reklam kan vara av intresse för framförallt butikskedjor som 

fokuserar på lite mer lättklädda modeller då konsekvensen av deras modellval kan påverka 

hur synen på organisationen är men även för beslutsfattare huruvida det behöver lagstadgas 

om etik eller inte.  

Något som bör tas i åtanke är att eventuellt utföra forskning på reklamkampanjer med 

modeller i allmänhet och inte begränsa sig till en kategori för att på så sätt få en mer bred 

syn på framställningen av kvinnor och män i reklambranschen i allmänhet. Här passar även 

forskning om genusteori in i benämningen att man tar reda på till vilken gräns människor 

anser manliga och kvinnliga framställningar sträcker sig. Det vill säga: när slutar en man att 

uppfattas som manlig och en kvinna som kvinnlig? Vilka framställningar uppfattas som 

positiva och negativa och i vilka samband ser man dessa uppfattningar? Ett företags 
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kommunikativa syfte framgår därav mycket enklare om missuppfattningar går att skölja 

bort ur meddelandet. Det man kan säga är att den forskning som borde bedrivas är den 

som bidrar mest till främjandet av en positiv social samhällsstruktur.  
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HM 

Man 

http://www.hm.com/josh/media/sys_master/localized_media/comp_000000826A/9379288

645662/Beckham_HM_Online_Campaign6.jpg (Hämtad 2014-12-13) 

 

Kvinna 

http://www2.hm.com/content/dam/Campaign%20Ladies%20S00/3YK%20Holiday%20und

erwear/3YK_GOE_CampaignPage_02.jpg (Hämtad 2014-12-13) 

 

American Apparel 

Kvinna 

http://i.americanapparel.net/flash/src/auto/2877/26180.jpg (Hämtad 2014-12-13) 

 

Man 

http://i.americanapparel.net/flash/src/auto/2992/26980.jpg (Hämtad 2014-12-13) 

AA motivering/avgränsning: Annonsbilder underkläder, aktuellt urval 

 

Björn Borg 

Kvinna 

http://www.bjornborg.com/media/wysiwyg/Img_09_0012_montage_low_cubes.jpg (Hämtad 

2014-12-14) 

 

Man 

http://www.bjornborg.com/media/wysiwyg/Img_05_0132_1_montage_low_cubes.jpg 

(Hämtad 2014-12-14) 

 

Twilfit 

Kvinna 

http://cdn.twilfit.se/client/twilfit/dynamic/drive/billboard_freya_v38_8024.jpg (Hämtad 

2014-12-13) 

 

http://www.hm.com/josh/media/sys_master/localized_media/comp_000000826A/9379288645662/Beckham_HM_Online_Campaign6.jpg
http://www.hm.com/josh/media/sys_master/localized_media/comp_000000826A/9379288645662/Beckham_HM_Online_Campaign6.jpg
http://www2.hm.com/content/dam/Campaign%20Ladies%20S00/3YK%20Holiday%20underwear/3YK_GOE_CampaignPage_02.jpg
http://www2.hm.com/content/dam/Campaign%20Ladies%20S00/3YK%20Holiday%20underwear/3YK_GOE_CampaignPage_02.jpg
http://i.americanapparel.net/flash/src/auto/2877/26180.jpg
http://i.americanapparel.net/flash/src/auto/2992/26980.jpg
http://www.bjornborg.com/media/wysiwyg/Img_09_0012_montage_low_cubes.jpg
http://www.bjornborg.com/media/wysiwyg/Img_05_0132_1_montage_low_cubes.jpg
http://cdn.twilfit.se/client/twilfit/dynamic/drive/billboard_freya_v38_8024.jpg


 

 

Vem skapar oss? – En kvalitativ studie om män och kvinnor i underklädesreklam. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

47 

Man 

http://cdn.twilfit.se/client/twilfit/dynamic/drive/billboard_calvin_5070.jpg (Hämtad 2014-

12-13) 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide för fokusgrupper 

Vi börjar med att ställa en introduktionsfråga för att lätta på stämningen. 

Vad heter ni och vad studerar ni? 

 

Innan vi visar några bilder så ställer vi en fråga vi vill ha ett kort svart på: 

Vad är manligt/kvinnligt? 

 

Efteråt så visar vi ett bildpar i taget där varje bild diskuteras gruppen emellan i drygt tio 

minuter enligt frågorna nedan. Om diskussionen avslutas i förtid av gruppen så kommer 

interjvuledaren hoppa in med en följdfråga för att starta diskussionen på nytt. 

 Hur framställs mannen/kvinnan på bilden? 

o Finns det några framstående drag av mannen/kvinnan? 

o Finns det någon skillnad i framställningen mellan mannen/kvinnan? 

o Hur verklighetsförankrade (realistiska?) är framställningarna? 

 Hur påverkas synen på mannen/kvinnan genom denna bild? 

o Vilken uppfattning får ni av mannen/kvinnan? 

o Skapar bilden en negativ/positiv syn på mannen/kvinnan? 

o Hur påverkas ni av bilderna? 

 Hur tycker ni att bilden förhåller sig till etik? 

o Är det moraliskt rätt eller fel att framställa kvinnan/mannen på detta 

sätt? 

 

Efter vi har visat alla bilder och gruppen har diskuterat dessa så ställer vi två avslutningsfrågor. 

 Bör det finnas lagar kring etik inom marknadskommunikation? 

 Är det något ni vill tillägga i diskussionen? 
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BILAGA 2 – H&M 
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BILAGA 3 – AMERICAN APPAREL 
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BILAGA 4 – BJÖRN BORG 
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BILAGA 5 – TWILFIT 

 


