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Hur hanteras genus i modebranschens marknadsföring? De senaste åren har det funnits en påtaglig 

strävan mot ett mer genusmedvetet, jämlikt och jämställt samhälle. Vissa forskare menar att de har 

märkt en ökad sexualisering av utbudet i media och att medierna spelar stor roll för hur samhället 

definierar kvinnligt och manligt. Ökar den könsstereotypiska reklamen eller är det vi som blivit mer 

kritiskt tänkande? Syftet med denna uppsats var att undersöka hur modeföretag gestaltar genus i sin 

marknadsföring samt hur företag kan arbeta med att motverka könsstereotypisk reklam. För att 

besvara syftet användes teoretiska modeller som behandlar olika form av kommunikation och hur 

den förhåller sig till kundens känslor och behov. Det empiriska materialet bestod av två intervjuer 

och en granskning. Först utfördes en granskning av olika tryckta annonser, som fått mycket 

uppmärksamhet i media under de senaste två åren. Senare utfördes en intervju med Production 

Manager på Nelly,com och till sist genomfördes en intervju med en genusforskare vid Göteborgs 

Universitet.  

 

Företag har alltid ett motiv med sitt budskap. Budskapen och känslorna som företag spelar på verkar 

vara ganska övergripande och lika för de flesta modeföretag. Det är viktigt att tänka på att vi hela 

tiden utsätts för olika typer av budskap och ideal och att modebranschen bara är en av många 

sändare. Modebranschen blir speciellt utsatt för att den framför allt är så synlig. När vi började 

skriva uppsatsen hade vi en bild av vad genus var, men insåg under arbetets gång att det är mer än 

bara en diskussion om kvinnligt och manligt. Genus visade sig vara mycket bredare och djupare än 

vad vi från början hade kunnat ana.  

 

Ideal finns överallt, de ändras hela tiden och de kommer alltid att finnas. Som teorin säger tror vi att 

opinionsbildarna har stor betydelse för hur budskap uppfattas och att det har stor betydelse för hur 

en reklam vinklas och skrivs om i media. Så länge reklamen är provocerande och ges publicitet 

genom att spela på gamla könstereotypiska roller, kommer den typen av reklam kanske alltid att 

finnas. Vi hoppas att en förändring är på väg och att den nya generationen av människor som stiger 

in i modebranschen kommer att arbeta för långsiktighet och kritiskt tänkande med sin 

marknadsföring. Att vi alla kan hjälpas åt att arbeta med detta som en etisk och moralisk fråga inom 

företag. Vi måste alla ställa oss frågan; vilken värld vill vi leva i? 
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet kommer att introducera en överblick och problematisering av 

forskningsämnet. I kapitlet kommer även syfte och frågeställningar att presenteras samt 

definition av begrepp, tidigare forskning och avgränsningar.  

 

Hur hanteras genus i modebranschens marknadsföring? De senaste åren har det funnits en 

påtaglig strävan mot ett mer genusmedvetet, jämlikt och jämställt samhälle. Länsstyrelsen 

(2005) beskriver jämlikhet som människors lika värde oavsett kön, ras, religion, social 

tillhörighet etc. Josefson (2005) beskriver jämställdhet som jämlikhet mellan män och 

kvinnor. Begreppen är ständigt omdiskuterade, inte minst i modebranschen. I denna bransch 

är det tydligt hur företag riktar sig till olika målgrupper genom att använda olika typer av 

marknadsföring för att förmedla ett visst budskap och känsla.  

 

Madeleine Kleberg (2006), som är docent, medieforskare och lärare vid Stockholms 

universitet, beskriver en ständig ökning av forskning kring genus, men poängterar även att 

den genusrelaterade medieforskningen trots det står för mindre än tio procent av den totala 

svenska medieforskningen. Författaren skriver även i en artikel att hur kvinnor och män 

framställs i media bidrar till föreställningar om hur de förväntas vara och se ut för att bli en 

del av den verklighet som värderas högt i samhället. Detta arbete kommer att rikta 

uppmärksamhet mot hur genustänket hanteras och diskuteras i modebranschen. Kommer de 

könstereotypa rollerna i samhället att försvinna? 

 

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Kleberg (2006) poängterar att hon som forskare under senare år har märkt en tilltagande 

sexualisering av utbudet i media. Författaren menar att medierna spelar stor roll i hur 

samhället definierar kvinnligt och manligt och att de bidrar till att ge normativa idealbilder av 

genus. Vad betyder det egentligen att se på saker ur ett genusperspektiv? De som för 

diskussionen måste ha en gemensam definition och bild om vad genus och jämställdhet 

egentligen är. Författaren Nordberg (2005) menar att jämställdhet inte handlar om att göra 

männen kvinnliga eller kvinnor manliga. Det handlar snarare om att ifrågasätta vad som är 

manligt och kvinnligt, med hänsyn till de normer och de ideal som existerar i samhället. Detta 

leder vidare in på frågan hur modeföretag hanterar genusfrågor i sin marknadsföring och 

reklam. Vilka attityder har modeföretag kring marknadsföring av kvinnor och män och hur 

speglas dessa i reklamen?  

 

Tidigare författare talar om att medier har stor effekt på vilka ideal kvinnor och män har. 

Många forskare frågar sig till hur stor del samhället egentligen speglas av media i förhållande 

till hur stor del media speglas av samhället. Vad är det egentligen som styr idealen i 

samhället? Strömbäck (2004) skriver att, i enlighet med en vanligt förekommande metafor, 

representerar medierna en spegelbild av verkligheten, men att det samtidigt inte finns något 
stöd för det i forskningen. Vidare tar författaren upp att medier inte bör ses som spegelbilder 

utan som rekonstruktioner av verkligheten. Strömbäck (2004) menar också att 

marknadsföringen påverkas direkt eller indirekt av bland annat sociala och kulturella 

värderingar, samt av konkurrensen och de önskade mottagarnas intressen och smak. I 

motsättning till vad Strömbäck (2005) har att säga, anser Jarlbro (2006) att om reklam skulle 

fungera som en sorts spegel skulle det betyda att reklamen spelar en passiv roll i 
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samhällsutvecklingen. Istället framhåller han reklamens funktion och roll som spegling av 

samtidens skönhetsideal. Jarlbro (2006) ser marknadsföring som en typ av övertalning, som i 

sin tur bygger på att vissa saker framhävs framför andra, vilket gör att den kan framhålla eller 

dölja aktuella samhällsförhållanden.  

 

Hur män och kvinnor framställs i reklamvärlden kan ständigt undersökas med hjälp av bland 

annat tryckta annonser och reklam. Precis som Jarlbro (2006) understryker, håller vi med om 

att diskussionen, om huruvida reklamen speglar samhällsutvecklingen i stort, inte är avslutad 

och det finns heller inget entydigt svar.  

 

Vad vi kan se är att det råder delade meningar kring hur genus exponeras, genom reklam och 

annan marknadsföring, samt hur dessa uttryck påverkar konsumenten och samhället i stort. 

Hur modeföretagen väljer att använda sig av genus i marknadsföringen, kan få ett negativt 

eller positivt genomslag i konsumentledet. Dessa problematiseringar och diskussioner kring 

genus, samt hur det hanteras inom marknadsföring leder oss in på vårt syfte. 

 
 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur modeföretag gestaltar genus i sin marknadsföring samt hur företag 

kan arbeta med att motverka könsstereotypisk reklam. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Vilka ideal och budskap förmedlar modeföretagen genom sin reklam? 
 

 Hur skiljer sig idealen mellan kvinnor och män i reklamen? 

 

 Vilken betydelse har gestaltningen av genus för varumärkets budskap?  
 

 

1.4 Definition av begrepp 

 

1.4.1 Vad är genus? 
 

Genus är ett begrepp som lanserades i Sverige 1988 av professor Yvonne Hirdman. Begreppet 

grundades i 50-talets psykologi om teorier, där skillnaden mellan kön och genus var klara 

eftersom kön ansågs vara något självklart och naturligt (Genusfokus, 2013). Tidigt sågs genus 

även som en fråga om kroppsliga skillnader, alltså ett biologiskt perspektiv, men idag används 

begreppet istället för att beskriva manligt och kvinnligt ur ett socialt, kulturellt och historiskt 

perspektiv (Genusfokus.se, 2013). Detta förklaras som att människor inte blir män eller 

kvinnor av sig själva, utan påverkas av det samhälle de lever i och av den kultur de är en del 

av. Josefson (2005) menar, till exempel, att genus innebär att människor ”görs till sitt kön”. 

En kulturell uppfattning av hur människan förväntas uppfattas som man eller kvinna. 

Attityderna och åsikterna om vad som anses manligt och kvinnligt är många. Det finns 

flertalet föreställningar och perspektiv angående vad som anses vara ett manligt respektive 

kvinnligt beteende, samt hur dessa grupper bör agera i olika situationer. Josefson (2005) 

menar att genus inte bara handlar om individen, utan att föreställningar om vad som är 

manligt och kvinnligt även påverkar hur samhället är uppbyggt. Forskning om genus har dock 
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visat att människor inte helt och hållet kan särskiljas från sin sexualitet, etnicitet eller klass, 

men betonar även att genus kan framträda på olika sätt, kvinnor och män sinsemellan 

(Genusfokus.se, 2013). Ett annat stort område i genusforskningen är det maktförhållande som 

finns, som kan definiera kvinnor och män och deras roller och status i samhället. 

Sammantaget handlar genus om i vilket typ av samhälle vi lever i och kan även ge 

indikationer om i vilken riktning vi är på väg. I den här uppsatsen kommer genus att 

definieras och tolkas som ett begrepp för hur människor förväntas bete sig, se ut och 

behandlas i olika situationer, framförallt beroende på vilket kön man har. 

 

1.4.2 Vad innebär ett ideal?  
 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) beskrivs ett ideal som något önskvärt, förebildligt och 

ofta ouppnåeligt. I vardagsspråk kan ordet ideal användas om något konkret eller verkligt 

(Nationalencyklopedin, 2014). I teoretiska sammanhang avses dock vanligen något icke fullt 

förverkligat (Nationalencyklopedin, 2014). Strömberg
1
 menar att ett ideal även skulle kunna 

beskrivas som en normativ uppfattning om hur något ska vara för att uppfylla förväntningar 

och kulturella värderingar. I den här uppsatsen definieras ett ideal som en upphöjd bild av 

någon eller något. En gemensam föreställning av samhället om hur kvinnor och män helst ska 

se ut och vara. 

 
 

1.5 Tidigare forskning 
 
De svenska medieforskarna Nowak och Andrén (1981) gjorde ett försök att studera 

variationer och varaktighet i svenska populärpressannonser mellan åren 1950-1975. 

Undersökningarna omfattade runt 2300 annonser och fördelningen var ca 90 annonser per år. 

Den huvudsakliga frågeställningen i studien var att undersöka huruvida det fanns ett samband 

mellan förändringar i samhället och förändringar i reklamens innehåll. En av de förändringar 

som de studerade var hur framställning av män och kvinnor ändrats under 25 år, i reklamen 

och i samhället. Slutsatsen de drog var att reklamen inom det området hade haft en 

återhållande effekt på samhällsutvecklingen, istället för en stärkande effekt som reklamen 

hade inom övriga områden (Nowak & Andrén, 1981).  Forskarna menar alltså att 

framställningen av män och kvinnor i reklamen inte gick i takt med samhällets utveckling så 

som det speglades i annan typ av reklam. 

 

År 2005 undersökte Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet svenskars 

inställning till reklam i olika medier. Enligt undersökningen uppfattades svenskarnas 

inställning som sval i de olika reklamformer som undersöktes. Jarlbro (2006) skriver att 

samhällsdebatten varit intensiv under 2000-talet gällande reklam som innehåller mycket hud 

och könsstereotypa inslag, och ifrågasätter om reklam se ut hur som helst? Lagen för 

kommersiell information är marknadsföringslagen (Jarlbro, 2006). Detta innebär att 

könsdiskriminerande reklam inte regleras i marknadsföringslagen. Det finns dock regler som 

till exempel ICC (International Code of Advertising) som säger att reklam inte får ge uttryck 

för någon form av diskriminering.  

 

 

 

 

                                                 
1
  Lars G. Strömberg, Universitetslektor på Textilhögskolan, mailkontakt den 19 maj 2014. 
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1.6 Avgränsningar 
 

Uppsatsen utgår ifrån företagens perspektiv och undersöker inte ämnet ur kundens eller 

konsumentens perspektiv. I det empiriskt insamlade materialet avgränsar sig uppsatsen till en 

intervju med en person från ett modeföretag. Modeföretaget valdes utifrån kriterierna att det 

skulle syssla med marknadsföring av både män och kvinnor, samt ha marknadsföring i 

katalog. Ytterligare en avgränsning var att enbart utföra en intervju med en forskare, där 

kravet var att hon eller han skulle bedriva forskning kring genus. Totalt skulle tre empiriska 

insamlingsdelar, två intervjuer och en granskning genomföras, för att ge uppsatsen en så 

allmän och samhällsenlig vinkel som möjligt. Den teoretiska referensramen fokuserade på 

modeller och teorier som behandlar kommunikation, vikten av budskap och dess effekter samt 

teorier om varumärke, behov och känslor. Modellerna valdes på grund av dess relevans för 

uppsatsens analys och för att kunna besvara syftet på ett trovärdigt sätt.   

 

 

1.7 Företagspresentation – Nelly.com 

 
Nelly.com startades upp år 2003, är ett detaljhandelsföretag som bedriver sin försäljning via 

nätet och är en ledande aktör i Sverige inom mode på nätet (Nelly.com, 2014). Företaget 

beskriver sin målgrupp på sin hemsida som; mode- och skönhetsmedvetna tjejer och killar 

mellan 18 och 35 år. De bedriver försäljning av både externa och egna varumärken och säljer 

idag kläder, kosmetika och skor till människor över hela världen. Företagets vision är att; 

Nelly skall bli nummer ett i världen inom mode online för ungdomliga, trendiga och 

utåtriktade tjejer och killar genom att förse dem med ett brett utbud av de senaste trenderna 

inom mode (Nelly.com, 2014).  
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2. Material och Metod  
 

För att kunna besvara vårt syfte har vi använt oss av olika undersökningsmetoder, vilka 

presenteras under detta kapitel. 
 

2.1 Primärdata 

 

Primärdata består av material som kan användas som empiriskt underlag, genom att samla in 

informationen direkt från den ursprungliga källan (Harboe, 2013). Vi har valt att använda oss 

av två olika sorters primärdata: två personliga intervjuer och granskning av tryckt material i 

media och modebranschen. Personliga intervjuer ger enligt Harboe (2013) djupa och 

utforskande svar, vilket avgjorde vårt val av metod.  

 

2.1.1 Intervjuer 
 

För att få ett företags perspektiv på ämnet kontaktade vi olika modeföretag som driver 

marknadsföring mot både män och kvinnor. Ett företaget som både hade tid och intresse i att 

hjälpa oss med vårt arbete, samt uppfyllde våra krav, var Nelly.com. Genomfördes med Tobias 

Guldstrand, Production Manager på Nelly.com. En Production Managers uppgift på 

Nelly.com är att ansvara och övervaka produktionen av det visuella materialet, både för 

hemsida och kataloger. Målet med intervjun var att ställa frågor om hur de arbetar och tänker 

kring genusfrågor och hur detta förmedlas via deras marknadsföring.  

 

För att ge en mer allmän och professionell synvinkel kontaktade vi även en genusforskare, för 

att hjälpa oss föra en bättre diskussion kring hur genus förmedlas och hanteras inom reklam 

idag. Intervjun genomfördes med Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid 

institutionen för kulturvetenskap på Göteborgs Universitet. Målet med intervjun var att dels få 

svar på frågor om genus och dess roll i samhället, och dels att diskutera intervjun som 

genomfördes med produktionsansvarig på Nelly.com. Det ville vi göra för att kunna göra en 

mer vetenskaplig analys och diskussion.  

 

2.1.2 Granskning av tryckt material i media och modebranschen. 
 

Vi valde att genomföra en kvalitativ granskning. Det innebar att vi studerade och undersökte 

ett fenomen eller en relation med en selektiv analytisk blick (Harboe, 2013). Granskningen 

bestod av att göra en komparativ jämförelse av olika tryckt reklam ur media och 

modebranschen. Den fokuserades kring att undersöka och analysera marknadsföring som 

väckt reaktioner i media och modebranschen under år 2013-2014. Reklamkampanjerna är 

aktuella och utvalda efter storlek på uppmärksamheten som de fått i media. Vi har försökt att 

hitta de kampanjer som under det senaste året varit mest omdiskuterade. Granskningen bestod 

av att leta efter likheter och skillnader i hur genusperspektivet och därmed hur kvinnor och 

män framställts inom modebranschen, samt undersöka vilka känslor som väckts när vi tittat på 

bilderna. Vi valde att göra en kvalitativ granskning för att komplettera informationen från 
intervjuerna. Kompletteringen ansåg vi vara relevant för att ge ytterligare empirisk grund för 

vår analys. Syftet med granskningen var också att, genom uppmärksammade 

reklamkampanjer och marknadsföring, få en uppfattning om hur framställningen av ideal och 

budskap i reklam kan påverka känslor och attityder. Som en förlängning av granskningen, och 

för att kunna jämföra hur situationen ser ut när det gäller framställningen av kvinnor och män 

under olika tidsperioder, genomförde vi även en granskning av äldre och nyare reklambilder.   
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2.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är dem information som har format vår teoretiska grund i arbetet. Den består 

främst av uppgifter från vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och övrig litteratur som berör 

ämnet genus och kommunikation. Vi kommer även att använda oss av lämpliga Internetkällor 

som kan stödja våra modeller och teorier.  

 

 

2.3 Metodkritik 

 

Harboe (2013) menar att två centrala begrepp är centrala när vid val av metoder och 

tillvägagångssätt för sin undersökning; validitet och reliabilitet. Validitet innebär att alla faser 

i undersökningen bör vara giltiga och relevanta i förhållande till problemformuleringarna 

(Harboe, 2013). Reliabiliteten i undersökningarna innebär att de data man samlat in är 

tillförlitlig (Harboe, 2013).  

 

Vi anser att validiteten, när det gäller de utförda personliga intervjuerna, är hög. Det är 

definitivt relevant för undersökningen att intervjua personer som arbetar med genusforskning. 

Dessutom anser vi att det är relevant att prata med en person som arbetar med marknadsföring 

på ett modeföretag. Vi anser även att reliabiliteten är hög eftersom intervjupersonerna har 

önskvärda befattningar för vår undersökning. Eftersom intervjun med modeföretag endast 

kommer att bestå av ett företag och en person så svarar intervjun givetvis inte för alla 

modeföretag, men ger oss en chans att diskutera ämnet och få en inblick i hur modebranschen 

arbetar och tänker kring vårt ämne. 

 

Granskningarna anser vi vara relevant eftersom den består av ett flertal mindre observationer 

där vi tittat på hur dagens reklam är utformad och hur den tas emot av media. Validiteten i 

granskningen av komparativt material är hög eftersom det korresponderar med vårt syfte och 

forskningsfrågor. Det är svårt att kommentera reliabiliteten i denna typ av undersökning, 

eftersom våra egna subjektiva åsikter kan ha format utfallet av undersökningen. 

Validiteten i sekundärdatan vi samlat in anser vi vara hög, eftersom den information vi använt 

oss av är relevant för ämnesområdet. Reliabiliteten är av hög nivå eftersom vi varit noga med 

att kontrollera tillförlitligheten av författare och utgivare. Detta kan i vissa fall vara svårt och 

kan i värsta fall leda till lägre reliabilitet. De teoretiska modellerna är väl etablerade och 

grundar sig i trovärdiga referenser och vi anser därför att även dem håller hög reliabilitet och 

validitet. 
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska modeller som kommer att användas vid analyseringen 

av resultatet.   

3.1 Kommunikationsprocessen 

 

Företags gestaltning och kommunicering av genus bör grundas i budskapet som de vill 

förmedla. De vill troligtvis förmedla ett visst ideal eller en känsla som ska locka kunderna till 

att besöka deras butiker och vilja köpa deras produkter. Kommunikationsprocessen är en 

teoretisk modell som behandlar ett företags sätt att gå tillväga, från att forma ett genomtänkt 

budskap till att sedan förmedla det till kunderna och till sist mäta effekten av det levererade 

budskapet. Eftersom modellen behandlar kommunikation så är det relevant för uppsatsens 

syfte, som till stor del består av att undersöka kommunikation i form av budskap och dess 

betydelse.  

 

Modellen kallas kommunikationsprocessen (se figur 1) och används enligt Gezelius och 

Wildenstam (2011) framför allt för att visa de olika delarna som företag bör kontrollera vid 

planering och genomförande av marknadsföring. Falkheimer (2001) belyser dock att modellen 

först kan uppfattas som nästan för enkel och att man därför missar att reflektera kring den och 

att det viktigaste med modellen är att medvetandegöra de olika aspekter som påverkar 

processen.  

 

Sändaren är företaget, eller personen, som vill förmedla något slags budskap (Gezelius & 

Wildenstam, 2011). Falkheimer (2001) tar upp att sändaren har olika intentioner eller någon 

slags avsikt att övertyga mottagaren att uppnå avsedd effekt. Författaren berättar vidare att det 

är avgörande vem som är sändare eller uppdragsgivare och att det, beroende på vem sändaren 

är, bör ställas olika frågor kring budskapet som ska formuleras. Han beskriver frågor som; 

Vilka etiska regler finns och hur följs dessa? Vilka värderingar finns i reklambranschen?  

 

Falkheimer (2001) beskriver att det alltid finns ett motiv bakom meddelandet och menar att 

meddelandet eller budskapet kan ses som ”en väv av betydelser”, eftersom det inte bara kan 

uttryckas i tal eller skrift, utan även via bilder eller filmer. Han forsätter med att förklara att 

vissa menar på att allt omkring oss kan fungera som budskap. 

 

Media identifieras, enligt modellen, som sättet budskapet ska förmedlas på och mottagaren är 

kunden eller den personen/gruppen som budskapet landar hos (Gezelius & Wildenstam, 

2011). Media är kanalen där innehållet mellan sändare och mottagare förmedlas (Falkheimer, 

2001). Författaren menar att media kan bestå av till exempel en röst och kropp, böcker, 

målningar eller radio och TV. Med effekt menas reaktionen från mottagaren, vilken sedan 

helst, enligt Gezelius och Wildenstam (2011), bör återkopplas till sändaren för att kunna 

analyseras och leda till att budskapen i framtiden förbättras. Störningarna, eller bruset som det 

ibland kallas, menar författarna står för mängden reklam och marknadsföring som ständigt 

omger oss och som man som sändare måste ta sig förbi för att nå fram med sitt budskap, och 
få det att på något sätt bli minnesvärt. Författarna beskriver att sändaren noga måste överväga 

vad och hur denne vill förmedla sitt budskap. Företaget bör tänka igenom vilka effekter de vill 

uppnå och även gå igenom hur kommunikationen efteråt ska återkopplas och utvärderas.  

 

Falkheimer (2001) berättar att en del forskare menar att kommunikationsprocessen styrs av 

mottagarens behov, val och de funktioner som mediekommunikation har för dem. Han 
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förklarar också att vissa menar att processen styrs av sändarna eftersom meddelandena har 

långsiktiga och ideologiska effekter på samhällen och individer.  

 

Författaren Åke Edfeldt (1992) ifrågasätter de tidiga kommunikationsmodellerna och menar 

att de, redan på empirisk grund, avvisats som orimliga och att de inte stämmer överens med 

grundläggande iakttagelser som kan göras av både lyssnare och läsare. Edfeldt (1992) tror 

ändå på någon form av teoretisk modell för kommunikation och håller då med om teorin som 

Falkheimer (2001) tidigare gav exempel på, alltså att det är mottagaren som styr inom 

kommunikationen. Att det är mottagaren som gör ett urval av det som olika medier erbjuder, 

utifrån sina egna motiv.  

 

 
Figur 1: Kommunikationsprocessen, Shannon-Weaver model  
 
3.2 Image – Profil - Identitet 
 

En fråga som författarna Gezelius och Wildenstam (2011) ställer sig i koppling till 

kommunikationsprocessen är; stämmer önskan av vad företaget vill ge för budskap överens 

med det som kunderna upplever (effekten)? Detta leder in på nästa teoretiska modell som 

behandlar ett företags/sändares förmåga att ge rätt uppfattning om sig själva till 

kunderna/mottagarna. Modellen behandlar de tre delarna image, identitet och profil. Modellen 

är användbar för att kunna analysera kring hur varumärke och framställning av genus 

samspelar och vilket budskap det sänder ut. Modellen handlar om att få de tre delarna att 

överlappa varandra (se figur 2). Det vill säga att målgruppens uppfattning stämmer överens 

med hur företaget själva uppfattar varumärket och hur de vill att det ska uppfattas av kunderna 

(Gezelius och Wildenstam, 2011). Författarna skriver att varumärket är viktigare än någonsin 

och menar att ett starkt varumärke har flera funktioner och är till hjälp för både kund och 

leverantör. De berättar vidare att alla åtgärder som ett företag vidtar påverkar upplevelsen av 

företagets varumärke och att marknadskommunikationen därför är väldigt viktigt. De tar dock 

upp att reklam aldrig kan kompensera för brister eller negativa upplevelser, utan endast 

förstärka en positiv bild av varumärket. Något annat som författarna specifikt poängterar är att 

det är oerhört viktigt att kunden gör rätt associationer till 

företagets varumärke, samt att varumärket är välkänt, det vill 

säga att det har en hög varumärkeskännedom. De menar alltså 

att det inte räcker med att vara välkänd, utan att det även krävs 

att kunderna har en positiv inställning till varumärket.  

Figur 2: Image, profil och identitet, enligt Olof Holm. 
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3.3 Injektionsteorin 
 

Fram till ungefär 1940-talet kretsade forskningen kring mediernas effekt på folkmassan och 

individen. Forskningen berörde bland annat ifrågasättningar kring mediernas allsmäktiga 

position i samhället. Forskare trodde att medierna hade förmågan att påverka individen totalt, 

utan att individerna gjorde egna reflektioner (Gripsrud, 2002). En teori av det här slaget kallas 

injektionsteorin. Den innebär att det var möjligt att injicera attityder, budskap och 

handlingssätt i publikens mentalitet (Gripsrud, 2002). Denna teori kan för övrigt liknas med 

Pavlovs stimulus – responsmodell. Modellen innebär att ett visst stimuli gav en viss respons, 

vilket följaktligen skulle innebära att publiken omedvetet skulle upprepa det de sett och hört i 

media, utan att själva reflektera över det (Gripsrud, 2002).  

 

Injektionsteorin kan kortfattat förklaras som att mottagarna av ett budskap är passiva. De 

deltar inte i mottagandet av budskapet utan tar emot det likt robotar, och tolkar den fakta som 

de mottagit precis så som den skickats (McQuail, 1997). Hur mottagarna tolkar budskapet 

påverkas inte alls av social eller kulturell bakgrund (McQuail, 1997).  

 

Denna teori om att en sändare direkt kunde påverka publiken genom media, följdes senare av 

en annan modell som kallas tvåstegshypotesen. 

 

 

3.4 Tvåstegshypotesen  
 

Tvåstegshypotesen är en modell som kan stödja vår uppsats på så sätt att den visar hur åsikter, 

information och idéer som når oss genom olika media, kan skapa reaktioner i det sociala 

samhället. Modellen påvisar att det budskap som sänds ut genom en mediekanal inte 

nödvändigtvis tolkas direkt av en individ, utan går oftast genom en så kallad opinionsbildare 

(Falkheimer, 2001). På det sättet blir det en slags indirekt påverkan på de individer som nås av 

budskapet. Hänsyn bör alltså tas till den sociala biten när man utformar och sänder ut ett 

budskap, information eller idéer på marknaden. Tvåstegshypotesen kan vara intressant att 

jämföra med hur det ser ut kring åsiktsbildning, budskap och ideal när det gäller 

marknadsföring i modebranschen. Nedan är modellen förklarad mer ingående.  

 

Tvåstegshypotesen är en modell som växt fram genom den amerikanska forskaren Paul 

Lazarfeld. Han skrev redan 1927 en doktorsavhandling om propaganda i samband med första 

samt andra världskriget och benämndes efter det som en av de främsta experterna inom 

området. Lazarfeld (1955) är dock mest känd för de studier han genomförde med kollegor i 

samband med amerikanska val. Tidigare hade propaganda definierats som en slags 

manipulation eller hjärntvätt, alltså att man som sändare har som mål att direkt påverka 

mottagarna av budskapet i en viss riktning (Falkheimer, 2001). De studier som Lazarfeld 

genomförde med sina kolleger visade motsatsen till den tidigare teorin. Forskare hade tidigare 

förlitat sig på teorin om direkta effekter av masskommunikation (Falkheimer, 2001). 

Lazarfelds studieresultat pekade istället på massmediernas indirekta påverkan genom olika 

nätverk (Katz & Lazarfeld, 1955). Han och hans medforskare upptäckte att information och 

idéer som olika parter utryckte genom radio, i tryckta medier och under valkampanjen, gick 

via opinionsledare, som förmedlade denna information till den mindre aktiva del av 

befolkningen (Gripsrud, 2002). Författaren menar att det faktum, att folk pratade med 

varandra, inte tidigare hade tagits hänsyn till i undersökningen, vilket innebar att teorin om 

masskommunikation fick revideras. Dessa opinionsledare beskrevs som ”experter” som 

förmedlade sina perceptioner av det budskap de utsatts för (Windahl et.al., 1992). Författarna 
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menar att det som skiljer dessa ledare från övriga individer är den värdegrund som finns, 

kompetens och social position. Kommunikationsprocessen började istället ses som en slags 

tvåvägspåverkan. Denna teori byggde på att en individ inte kan ses som en helt homogen eller 

socialt isolerad, utan måste istället ses som medlemmar i olika nätverk eller samhällsgrupper 

(Falkheimer, 2001). På det sättet filtreras det budskap man vill kommunicera genom att 

budskapet tas emot av gruppen, inte bara individen (Falkheimer, 2001). Falkheimer (2001) 

menar även att denna kommunikation påverkar mottagarna starkare än den tidigare principen 

masskommunikation. 

 

Figur 3: Tvåstegshypotesen, enligt Paul Lazarfeld. 

 

 
3.5 Konsumentens behov och känslor  
 

Konsumenter söker produkter eller tjänster för att fylla ett behov. Detta behov kan grunda sig 
i en eller flera av följande orsaker; behov av kontroll, behov av kamratskap/samhörighet, eller 

behov av självförtroende/självförverkligande (Swanson & Everett, 2008). Författarna menar 

att de produkter eller tjänster, som vädjar till att fylla konsumentens behov av kontroll, 

förväntas spara tid eller spara pengar, förenkla något eller eliminera rädsla eller skuldkänslor. 

Om produkterna istället vädjar till konsumentens behov av kamratskap/samhörighet, förväntas 

de exempelvis förbättra utseendet på något sätt, ge ökad acceptans från andra eller förbättra en 

relation till en medmänniska (Swanson & Everett, 2008). Slutligen menar författarna även att 

produkter eller tjänster som vädjar till behovet av självförtroende/självförverkligande 

förväntas leda till beröm eller uppskattning, förbättrad kunskap, inre stolthet över att äga 

produkten eller leda till erkännande av andra.  

 

För att stödja denna uppsats kan teorin om konsumenters behov och känslor vara användbar. 

Det faktum att konsumenter har ett eller flera av ovanstående behov kan utnyttjas av företag. 

Marknadsföringen utformas så att den vädjar till de känslor som uppstår när ett behov 

uppfylls och därigenom få konsumenten att köpa produkten eller tjänsten (Swanson & 

Everett, 2008). I en modetidning skulle en marknadsföring t.ex. kunna se ut så att ett par 

klackskor visas på en modell med långa snygga ben, för att ge konsumenten intrycket att 

köpet av skorna kan leda till en förbättring av den egna personen.  
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4. Resultat av granskning 
 

Följande kapitel presenterar vår granskning bestående av omdiskuterad tryckt 

marknadsföring från media – och modebranschen. 
 

4.1 Granskning av tryckt material i media och modebranschen 
 

I granskningen har reklamkampanjer som fått stort utrymme i media studerats. Vi har utgått 

från följande frågor:  

 

 Vilka ideal förmedlar bilden? 

 Skiljer sig idealen åt för män och kvinnor i bilden? 

 Vem är sändare och vem är opinionsbildare? 

 

Granskningen är en analys av det tryckta material vi arbetat med, och har oundvikligen 

genomförts medvetet om att våra egna fördomar och föreställningar spelat in. Kapitlet 

kommer därför att innehålla subjektiva inslag. Senare analyseras materialet från 

granskningen, så objektivt som möjligt, genom att jämföras med den teoretiska referensramen 

under nästkommande kapitel.   

 

4.2 JC 
 
I slutet av februari 2014 lanserade JC sin vårkampanj för det egna jeansvarumärket Crocker. I 

kampanjen poserar modellen Erika Linder i både tjej- och killkläder, vilket väckte stor 

uppmärksamhet.  

 

JC:s reklamkampanj upptäcktes genom att diskussion kring den fördes på bland annat 

Sveriges radio. Bilden förmedlar ett ideal av en mjukare kvinna och en hårdare man, även om 

idealen i båda fallen framställs av en kvinna. På så sätt blir det tydligt hur de olika idealen 

synliggörs när de trots detta framställs av en kvinna i båda fallen. Det är företaget JC som 

ligger bakom kampanjen men kampanjen syns oftast tillsammans med opinionsbildare från 

olika kvällstidningar och personer på olika sociala medier. 

 

Eleonore Säll, marknadschef på JC, menar att Erika Linder är en stor inspiration och en 

förebild för många, genom att våga utmana de stereotypa och traditionella bilderna av de olika 

könsrollerna (Resumé, 2014). Säll säger även till Aftonbladet: ”Det handlar väldigt mycket 

om att man inte ska döma människor och stoppa saker i fack” (Aftonbladet, 2014).   
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(Foto: Fredrik Etoall) 

 

Genusfotografen Tomas Gunnarsson är djupt imponerad och ser positivt på kampanjen men 

uttrycker även att kampanjen inte är något ”genusmästerverk” (Resumé, 2014). ”De behåller 

ändå det stereotypa och utmanar egentligen inte bilden av mannen och kvinnan”, säger han till 

Nyheter 24 (Resumé, 2014). Gunnarsson utsåg nyligen en Unisexkampanj för skjortor från 

American Apparel som den mest sexistiska reklamen under år 2013 (Resumé, 2014).  

 

4.3 American Apparel 
 

Modeföretaget American Apparel hamnar ofta i blåsväder för sin, ofta anklagade sexistiska, 

marknadsföring av kläder. Senast fick de kritik för presentationen av en plisserad minikjol på 

sin hemsida. På bilden är det en kvinna som blir fotograferad bakifrån medan hon böjer sig 

framåt.  

 

Reklamkampanjen från American Apparel uppmärksammades genom att den delades i hög 

grad via sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter och Instagram. Idealen som framställs i 

reklamen är framför allt kroppsliga, i den mening att den ger uttryck för hur kvinnor och män 

ska se ut. Skillnaden mellan mannen och kvinnan i reklamen är att kvinnan framställd med 

mer bar hud, medan mannen är mer påklädd. Ytterligare en skillnad är att kvinnans poser är 

mer vädjande än mannens.  
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I en artikel i Expressen (2014), skriver de bland annat att reklamen fått flera kommentarer på 

twitter som; ”äckligt”, ”elakt” och ”Du behöver inte visa någons nedre regioner för att sälja en 

kjol. Motbjudande”. I artikeln publiceras även bloggaren Perez Hiltons kommentar på 

reklamen, vilken var "Håller AA långsamt på att gå ifrån detaljhanden och till porrindustrin? 

Eller är det bara deras sätt att få folks uppmärksamhet?" 

 
(Foto: Skärmdump från americanapparel.com) 

Samma artikel beskriver även att modekedjan, för bara cirka ett år sedan, fick hård kritik för 

att de fotograferade en skjorta på olika sätt beroende på om de marknadsförde den mot män 

eller kvinnor. Männen fotograferades fullt påklädda medan kvinnorna fotograferades, bortsett 

från skjortan, helt nakna.  

Vid uppmärksammandet av ännu en kampanj från American Apparel gör de reklam för 

skjortor. Mannen presenteras fullt påklädd och kvinnan, förutom skjortan, är helt naken. 

Nyhetsmedier som Expressen, Nyheter24 och Aftonbladet skrev alla kritiskt om reklamen. 

Aftonbladet (2013) tog fram skribenter som kallade reklamen sexistisk och 

kvinnoförnedrande. Marknadschefen, Ryan Holiday, på American Apparel konfronterades av 

http://www.expressen.se/nyheter/kladforetaget-inte-det-minsta-diskriminerande/
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Expressen i maj 2013, angående skjortreklamen och dess anmälan från 

Reklamombudsmannen (RO), för sin diskriminarande marknadsföring mot kvinnor. Holiday 

förklarar då att de framställer modellerna och kläderna på ett attraktivt vis och att de inte alls 

är diskriminarande (Expressen, 2013). Han beskriver även i samma artikel att de är kända för 

sina provokativa och artistiska reklambilder. I en annan artikel (Arbetaren.se, 2013) skriver 

Axel Green att American Apparel arbetar medvetet med en provokativ och sexistisk 

marknadsföring, vilket Holiday alltså till viss del höll med om, men samtidigt ifrågasätter 

varför, trots 10 anmälningar för sexism till RO, ärendena läggs ned. 

 

 

(Foto: Skärmdump från americanapparel.com) 

Som beskrevs tidigare utsågs American Apparel i februari i år, till ”årets sexist 2013” av 

bloggaren Tomas Gunnarsson, efter bland annat ramaskriet kring skjortreklamen. I en artikel 

ur Resumé (2014) gjordes en intervju med Gunnarsson, där Resumé (2014) ställt frågor om 

han tror att de kommer förbli årets sexist även under 2014, och om han är besviken på att det 

inte skedde någon förändring i företagets marknadsföring efter utmärkelsen. Han säger bland 

annat att deras varumärke fått en ”ännu surare image” och att de begår ”ett 

varumärkesmässigt självmord” i Sverige. Han svarar även att han inte tror att någon mer 

utmärkelse kommer ge någon större effekt och att det krävs andra medel för att sänka 

företaget. Medel som till exempel bojkott och ökad spridning av deras dåliga rykte (Resumé, 

2014). 

 

4.4 Hugo Boss 
 

Varumärket Hugo Boss fälldes under 2013, av Reklamombudsmannens opinionsnämnd, för 

att ha könsdiskriminerat kvinnor i sin reklamkampanj (Reklamombudsmannen, 2013). På 
annonsens bild visas en man iklädd kalsong och en naken kvinna, tätt omslingrade.  

 

Denna kalsongkampanj från Hugo Boss uppmärksammades i samband med att en 

undersökning av vilka lagar som styr reklamens gränser för vad som är tillåtet och vad som 

anses vara diskriminerande. Kvinnan på bilden framställs som ett vackert objekt tillhörande 

mannen, vilket gör att kvinnan utstrålar en stark passivitet. Både mannen och kvinnan vädjar 

till kundens önskan om kroppsideal. Kampanjen har haft stor spridning på diverse 

mediekanaler.  
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Anmälaren av annonsen menar att 

kvinnans nakenhet är omotiverad 

och saknar relevans (Dagens 

Media, 2013). Hugo Boss  

har inte samma uppfattning om 

detta, utan förklarar att bilden inte 

är diskriminerande samt att 

annonsen inte stött på kritik i andra 

tidningar och länder den 

publicerats i. Hugo Boss motiverar 

sig på följande sätt: "Att endast 

den ena modellen har underkläder 

på sig beror helt och hållet på att 

reklamen avser just underkläder 

för män. Med underkläder även på 

kvinnan skulle annonsens 

produktfokus bli ett annat" 

(Dagens Media, 2013). Det som är 

avgörande för den fällande domen 

är, enligt Reklamombudsmannens 

opinionsnämnd, att kvinnans 

nakenhet inte har någon koppling 

till den marknadsförda produkten – 

alltså kalsongerna (Dagens Media, 

2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        (Foto: RO.org) 
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4.5 Hollister 
 

År 2011 öppnades en ny Hollisterbutik i Stockholm och invigningen genomfördes med hjälp 

av halvnakna män, endast iförda badshorts, som hälsade kunderna välkomna i entrén. 

 

(Foto: Market.se, via artikel i Resumé) 

 

Kampanjen upptäcktes under sökningen efter en reklambild som inte fått så stora reaktioner i 

media, som de redan nämnda kampanjerna. Männen på bilden blir objektifierade och 

förmedlar ett kroppsligt ideal för hur en kille bör se ut. Bilden väcker ändå inte lika mycket 

reaktioner i media som de övriga kampanjerna.  

 

I en artikel, ur Resumé från 2011, uppmärksammades öppningen av en ny Hollisterbutik i 

Täby centrum. Där kunde man läsa att butiken har ett typiskt ”hollister-utseende”, likt 

butikerna i USA (Resumé, 2011). Det förekommen inga kommentarer om huruvida 

marknadsföringen skulle vara sexistisk eller diskrimminerande.  
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4.6 A Cat Named Joe 
 
I februari år 2014, närmare bestämt på alla hjärtans dag, bestämde sig Boråsföretaget A Cat 

Named Joe för att sända ut en reklamkampanj för sitt klädmärke. Kampanjen bestod av två 

bilder, där en kvinna och en man befinner sig på en toalett och kvinnan står på knä framför 

mannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamen väckte stor uppståndelse på sociala medier och fick utrymme i diverse dags – och 

kvällstidningar. På dessa plattformar upplevs bilderna som oerhört provocerande, eftersom de 

uppmanar till att kvinnan ska utföra en sexuell handling för att visa uppskattning för mannen. 

Samtidigt är bilden kränkande för mannen eftersom reklamen förutsätter att det är på detta vis 

mannen vill bli visad uppskattning.  

 

Efter att reklamen visats, fått stort utrymme och oerhört mycket kritik, släppte företaget två 

bilder till som visade sig vara ”resten” av de första bilderna. Där utför kvinnan inte den 

sexuella handling, som de första bilderna anspelade på, utan omfamnar istället mannen. 

Företaget säger att detta var ett experiment för att påvisa hur mycket uppmärksamhet ett 

företag som använder provokation som marknadsföring får, samt för att påvisa hur våra egna 

fördomar och föreställningar spelar in. Dock skriver bland annat Borås tidning (2014) att även 

om det skulle vara ett experiment så har företaget bidragit till att sprida sexism och kvinnohat.  
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På sin hemsida skriver A Cat Named Joe att ”Sexistisk och provocerande reklam aldrig 

kommer att upphöra så länge folk låter sig provoceras. Den existerar för att samhället gör den 

värdefull. När ett litet klädmärke som vi lyckas öka sin försäljning med hjälp av två 

provocerande bilder och ett instagramkonto kan ni själva tänka er vilka enorma summor det 

handlar om för de stora kedjorna med sina reklamkanaler över hela världen” 

acatnamedjoe.com (2014). Företaget menar alltså på att det bästa sättet för att motverka 

reklam, som skapar upprörda känslor, är att ignorera den helt. 
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4.7 Dåtid och nutid 
 

Nedanstående bilder är hämtade från artikeln These Modern Ads Are Even More Sexist Than 

Their 'Mad Men' Era Counterparts, på hemsidan businessinsider.com, där de jämfört dåtidens 

reklam med en aning nyare eller nästan dagsfärsk reklam (Business Insider, 2014). 

 

Marknadsföring av herrsortiment från olika årtionden, ger ett budskap av att män kan kliva på 

kvinnor.  
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Marknadsföring av herrskor, framställer kvinnan som ett objekt.  
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Marknadsföring som berättar för kunden att det är mannen som betalar. Bilderna framställer 

kvinnan som den planerande och spenderande, och mannen som den betalande.  
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5. Resultat av intervjuer 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av djupintervjuer med Production Manager på Nelly.com 

samt en professor i genusvetenskap vid Göteborgs Universitet. 

 

5.1 Intervju med Production Manager på Nelly.com 

 
5.1.1 Presentation av respondent 
 
Tobias Guldstrand är i grunden fotograf och utbildad på högskolan i Jönköping 

(Linkedin.com, 2014). Han har arbetat på Nelly.com sedan januari 2010, då han började som 

fotograf. Idag, sedan 1,5 år tillbaka, arbetar han som Production Manager på Nelly.com 

(Linkedin.com, 2014). Guldstrand har även ett eget företag och hemsida där man kan beställa 

ans fotograferade bilder (Tobiasguldstrand.com, 2014).  
 

5.1.2 Genomförande  
 

Intervjun genomfördes med Tobias Guldstrand, Production Manager på Nelly.com, den 5 maj 

2014. Intervjun hölls på Nelly.coms huvudkontor i Knalleland, Borås, klockan 15:00 en 

måndagseftermiddag. Stämningen var avslappnad och behaglig och samtalet flöt på utan 

störningar. Upplägget inför intervjun var att en av oss skulle agera intervjuare och en skulle 

ansvara för inspelning, lyssna, anteckna samt ställa eventuella följdfrågor. Detta 

tillvägagångssätt valdes, dels för att underlätta för respondenten, dels för att lättare kunna 

ställa passande följdfrågor och på det sättet få ut så mycket som möjligt av intervjun.   

 

5.1.3 Sammanfattning av intervju (9.1Bilaga) 
 

Tobias Guldstrand börjar med att presentera sitt ansvarsområde på företaget. Han beskriver att 

han ansvarar för hela fotoproduktionen och allt vad det rör, som t.ex. personal, budget och 

modeller. Han fotografer inte längre själv, utan övervakar och leder arbetet. Guldstrand 

beskriver att det finns en huvudsaklig marknadsavdelning på Nelly.com, där det finns en 

marknadschef som sitter högst upp i marknadsorganisationen.  

 

Vi ställde frågor kring hur mycket de som företag tänker på vilka budskap och ideal som de 

sänder ut genom sina annonser och annan marknadsföring, samt hur diskussionen kring ämnet 

ser ut internt. Guldstrand säger ”Vi på foto tänker jättemycket på det..”, och förklarar att de 

fokuserar mycket på modellens storlek. De vill inte ha för smala modeller, eftersom det kan 

sända ut fel budskap till deras yngsta besökare. När vi vidare ställer frågan om det finns andra 

saker som diskuteras kring bilder, förutom om modellen är smal eller tjock, svarar Guldstrand 

”Det är ingenting vi diskuterar på just foto i alla fall...men det är ingenting som jag skulle 

diskutera här..”.  

 

Vid intervjutillfället medtogs två av Nellys kataloger, en dam- och en herrkatalog från samma 

period under våren 2014. Vi frågade Guldstrand om han kunde ge exempel på vad de ville 

förmedla för budskap eller känsla i bilden (se bild nedan). Han svarade att han inte är ansvarig 

för fotoproduktionen i just detta uppslag och menar att redaktionen de jobbar med gör 

bildurvalen. Vi ställer ändå ytterligare en fråga kring bilden. Vi frågar varför det är tydliga 

skillnader i färgskalorna i uppslaget som vi precis tittat på, och jämför med ett herruppslag. 

Han svarar att målgruppen för kvinnor är 19-29 år och det är ”Lite flirty, outgoing, lite touch 
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på sexigt men ändå inte, hon ska vilja vara festens mittpunkt. Det ska vara ungt och trendigt, 

och sen så blir det ju det här, det blir naturligt att man får looken…okej, rosa”. Han förklarar 

dock samtidigt att de inte valt platsen de fotat på med dessa saker i åtanke, utan att platsen 

valdes på grund av att den var ”ball”, och en plats där många tidningar fotat för sina uppslag. 

Eftersom han beskrev den kvinnliga framställningen, ställde vi frågan om hur mannen 

framställs i deras katalog. Vi fick svaret att mannen är 25+, framgångsrik, vill sträva framåt, 

”…typ Beckham…”. Han ska vara snygg i kostym, kavaj, skjorta och samtidigt i avslappnade 

jeans och t-shirt. Guldstrand beskriver att de satsar på en äldre målgrupp inom herr. Vi frågar 

om tanken är att målgruppen ska speglas i framställningen av modellerna i katalogen. 

”Exakt”, svarar han. En annan sak han beskriver som skillnader är att inriktningen mot 

kvinnor är party och att den mot män är karriärsfokuserad.  
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Eftersom Nelly.com marknadsför ett flertal externa varumärken i sina kataloger, ställde vi 

frågan om det finns någon diskussion kring krav och om vilka ideal som de får framhäva i 

sina bilder. Guldstrand säger att han inte kan svara på det, men att det troligtvis skulle tagits 

bort om bilderna ”..inte funkar alls..”. Vi frågar vidare om han tror att graden av hur 

provokativ en bild är, är mycket kopplat till varumärket. Han svarar att det finns många 

företag som provocerar och nämner American Apparel och A Cat Named Joe, men säger 

samtidigt att det finns flera som till och med är värre och som inte skulle fått visas i Sverige. 

Vi ber Guldstrand spekulera själv om varför han tror att idealen ser ut som de gör idag. Han 

beskriver att vissa provocerar för att få uppmärksamhet. ”Det är klart att de förlorar kunder på 

det, garanterat, men samtidigt når ut till 100 000 till som inte kände till varumärket innan”. Vi 

frågar vidare om det är så att det är något som skulle locka Nelly.com. Guldstrand svarar att 

”…vi är ganska snälla i vårt bildspråk…om man jämför med vissa andra som är mer 

provocerande…”. Han tror också att ett svenskt företag skulle gynnas mindre av detta, och 

menar att Sverige är lite fint i kanten, och säger att det hade blivit en större förlust än vinst för 

dem.  
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Vi frågar Guldstrand om vad han skulle säga är generellt provokativt idag och vad som är 

accepterat inom branschen. Han nämner återigen de smala modellerna, att det flesta 

retuscherar modeller och gör att de får ”...skylånga ben och en midja som inte ens 

existerar…”. Vidare förklarar han att folk ofta säger att sex säljer och menar att det är en 

sanning med modifikation, att det ”…låter bättre än vad det egentligen är, jag tror inte att det 

ger så mycket i slutändan.”  

 

Vi avslutar med att fråga hur man som företag skulle kunna motverka diskriminerande 

reklam, om det t.ex. borde införas lagar och regler. Guldstrand svarar att någon behöver sätta 

ner foten och vara ett bra exempel, och att de stora kedjorna borde ta första steget. Han 

fortsätter med att skämtsamt säga att regler är till för att brytas och att det är svårt. Han menar 

att blir man som företag fälld av Reklamombudsmannen, så är det enda som händer att 

reklambilden dras tillbaka och säger ”Vad har det då gjort för nytta?” Guldstrand berättar om 

en kampanj från ett leksaksföretag där könsrollerna skjutits åt sidan, där pojkar lekte med 

dockor och flickor med bilar. Han påpekar att detta skapade stor publicitet och 

uppmärksamhet. Vi föreslår då att det kanske är så företag ska gå tillväga, alltså att man ska 

göra raka motsatsen till vad de diskriminerande företagen gör. Han svarar då att ”det är svårt 

att foto killar i klänningar”. 

 

 

5.2 Intervju med professor i genusvetenskap vid Göteborg Universitet 
 

5.2.1 Presentation av respondent 
 

Lena Martinsson är docent och verksam på genusvetenskap vid Institutionen för 

Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet (UB.GU.se, 2014). Hon utför just nu forskning inom 

två projekt. Det ena tillsammans med en forskare, från Linköpings universitet, då hon studerar 

intersektionalitet och klasskonstruktioner i nyliberala utbildningsdiskurser (UB.GU.se, 2014). 

Det andra projektet, som heter "Drömmar om förändring”, gör hon tillsammans med tre 

forskare från Lund, Stockholm och Göteborg, projektet handlar om kvinnor och skapandet av 

det civila samhället i Arktiska regionen, Asien, Latinamerika och Europa" (UB.GU.se, 2014). 

 
5.2.2 Genomförande 
 
Intervjun genomfördes med Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborg 

Universitet, den 14 maj 2014. Intervjun hölls på Martinssons kontor på Institutionen för 

kulturvetenskap vid Göteborgs Universitet, klockan 10:00 en onsdagsförmiddag. Före 

intervjutillfället bad vi Martinsson läsa igenom den transkriberade intervjun med Production 

Manager på Nelly.com för att vi skulle kunna diskutera kring den vid vårt möte. Stämningen 

under intervjun var lättsam och vänskaplig och respondenten var mycket intresserad av vår 

uppsats och vårt ämne. Upplägget för intervjun var detsamma som för intervjun med 

Production Manager Tobias Guldstrand på Nelly.com. En av oss skulle agera intervjuare och 
en skulle ansvara för inspelning, lyssna, anteckna samt ställa eventuella följdfrågor.  

 
5.2.3 Sammanfattning av intervju (9.2 Bilaga) 
 

Vi började med att fråga Martinsson om vad hon forskar kring för tillfället och vilka andra 

uppgifter hon har på universitetet. Hon svarade att hon sysslar med handledning, har en del 

kurser, men fokuserar nu mest på sin forskning, som berör ett flertal olika områden, bl.a. 
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föreställningar om jämställdhet samt queer- och klassfrågor.  

 

Vi undrade hur Martinsson skulle beskriva och definiera ordet genus. Hon menar att det 

handlar mer om en diskussion kring två biologiska kön. Hon pratar om att det kanske ska 

finnas tre eller fyra kön, man pratar om rasifiering, nationell identitet, föreställningar om 

kroppar, ålder m.m. Genusämnet har alltså blivit mycket större och vidare. Hon beskriver 

vidare att hon arbetar väldigt mycket med klassfrågor. Det första Martinsson säger att hon 

tänkt på när hon läst igenom intervjun med Guldstrand, var att modebranschen ofta hamnar i 

någon slags offerposition när genus och ideal diskuteras. Hon beskriver ”att 

modevärlden..ofta står i skam. Att det är en plats för strid och kamp om hur vi ska förstå kön 

och genus”. Hon tycker dock att det är något som gör att modebranschen blir spännande att 

föra diskussion kring. Vi frågade Martinsson om hon tänkt på att det huvudsakliga idealet som 

Guldstrand fokuserat på var hur smala eller tjocka modellerna var. Hon svarade att hon inte 

tänkt på det alls men att det är klart intressant att han fokuserade just på det.  

 

För att få en större bild av hur Martinsson uppfattar samhället så frågade vi om hon tror att 

Guldstrands svar är generellt representativa för hur diskussionen kring genus och ideal ser ut i 

modebranschen. Hon svarar att hon inte vet, men att det inte skulle förvåna henne om det var 

så. Hon beskriver att diskussionen som hon själv stöter på handlar om modellers smalhet och 

att hon upplever att den finns en stark debatt kring detta och säger ”nästan varje vecka är det 

ju kritik mot idealen”. Eftersom det är denna typ av diskussion som hon själv stöter på menar 

hon att det inte är så konstigt att det är den Guldstrand upprepar när han träffar oss. Vi frågar 

vidare om hon tycker att det diskuteras mycket eller lite om genus. Hon svarar att det är svårt 

att avgöra men hon har i sitt hem märkt att det finns en diskussion mellan hennes tre döttrar 

som handlar om att de tre döttrarna, som intresserar sig för mode, får stå ut med mycket kritik. 

Hennes systrar tycker att man blir ett slags offer för kapitalismen och kan ses som mindre 

intelligent och lätt hamna i en viss roll eller, enligt Martinsson, ”stereotypfålla”. Vi påstår då 

att rollen som hon just beskrivit inte verkar ha förändrats under väldigt lång tid. Hon svarar att 

hon håller med och att det är väldigt intressant.  

 

Vi undrar om Martinsson har någon idé kring vad som bör tänkas över vid marknadsföring av 

kvinnor och män, och om det finns något bra sätt att bryta det stereotypa mönstret. Hon svarar 

att det skulle vara intressant att utmana de poser som finns eller förändra framställningen på 

något annat sätt. Hon beskriver också att det skulle vara en bra marknadsstrategi att våga 

utmana de stereotypa rollerna i sin marknadsföring. Hon frågar sig samtidigt varför inte flera 

företag gör det. Martinsson beskriver också att det kanske finns en risk att reklamen blir för 

tråkig om alla skulle kunna identifiera sig med idealen som framställs. Vi frågar vidare om det 

kan vara så att företag visar en upphöjd bild för att locka folk till att vilja vara något annat. 

Hon svarar ja, och att målet med marknadsföring faktiskt är att sälja.  

 

Vi konstaterar att det pågår arbete med miljö och hållbarhet i modebranschen och att det 

såklart inte är något som modeföretag måste arbeta med, ur en ekonomisk synpunkt. Vi menar 

att det borde vara samma sak med hur man t.ex. framställer olika könsroller, ur en moralisk 

synvinkel. Hon svarar att företag får fråga sig vilket samhälle vi vill ha. Företag behöver inte 

nöja sig med att ha ett vinstmål, utan kan ha fler mål.  

 

Vi undrar om Martinsson tror att idealen i samhället har förändrats.  Hon nämner bl.a. att 

homosexuella par för några år sedan började visas i reklam, men hon fortsätter med att säga 

att hon inte kan komma på vart den typen av bilder finns just nu. Vi frågar oss, precis som 

Martinsson gjorde, varför inte fler företag väljer att utmana de stereotypa mönstren som finns 
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i reklam och väljer att fråga om hon tror att det kan bero på rädsla att förlora sina traditionella 

kunder. Hon svarar ja, eftertänksamt. Vi frågar om Martinsson tänkt på andra (än de som 

tidigare nämnts) ideal som framställs i modereklam. Hon börjar med att säga att hon inte vet 

om hon vågar säga något speciellt och att hon också kanske blivit så van att hon kanske inte 

lägger märke till idealen. Hon säger ”man får ju tänka på att det framställs så många olika 

ideal hela tiden som man ska identifiera sig med”. Hon beskriver det också som att ”vi står 

som i en dusch av alla ideal och ska försöka hantera dem”. Hon nämner återigen att 

klädindustrin får stå för den tyngsta bördan av kritik kring idealen.  

 

Eftersom Martinsson nämnde att hon arbetar mycket med klassfrågor så frågar vi om det 

kanske är ett ideal som framställs mycket inom modereklam, att människor t.ex. ska ha råd att 

klä sig på ett visst sätt och att bilderna är fotade i exklusiva miljöer. Hon svarar ”absolut” och 

säger att det också skapar en förväntan om vad normen är i samhället. Vi påstår också att det 

kan finnas ambitionsideal, att vissa t.ex. ska vilja ”make it in LA”. Martinsson håller med och 

säger att det är jätteintressant och jätteviktigt att även titta på sådana saker i reklam. Hon säger 

att det ”finns en klyfta mellan det man upplever sig vara och vad idealet är. Reklamen kan 

bidra till att skapa förstoring av den här klyftan”. Hon fortsätter sedan med att beskriva andra 

normer i reklam, som t.ex. vithet, och säger att det var en norm som var starkare för bara tio år 

sedan. Hon säger att det kanske är så att drömmen om hyperidealet, om den normala 

människan, kanske är på väg att försvinna men att idealtypen som finns idag är väldigt stadig. 

Vi frågar vidare om hon tror att normerna och idealen kommer förändras i framtiden. Hon 

svarar ”Idealen har såklart förändrats och det kommer de också göra hela tiden..”. Hon säger 

att det är viktigt att analysera vad det är som förändras och vad det beror på och att det är 

nödvändigt att tänka på att man som betraktare alltid tittar på bilder utifrån sina egna 

föreställningar och fördomar. Hon menar att det p.g.a. detta alltid finns en risk att reklamen 

tolkas på ett helt annat sätt än vad som avsetts. Martinsson berättar om att hon genomförde ett 

experiment på sina elever. Hon visade en bilreklam på två kvinnor som satt bredvid varandra i 

en bil. Kvinnan som inte körde läste en tidning, fick syn på en reareklam och de bestämde sig 

för att åka dit och handla. Efteråt frågade hon studenterna vilka kvinnorna på bilden var och 

vilken relation de hade till varandra. De svar hon hade fått då var att det förmodligen var två 

arbetskompisar, två grannar eller kanske två systrar. Ingen av studenterna föreslog att 

kvinnorna hade någon form av kärleksrelation. Med berättelsen menar Martinsson att 

heterosexualitet sitter i ögonen på oss själva.  

 

Vi frågar om Martinsson tänker på hur modeföretagen framställer kvinnor och män när hon 

själv handlar kläder. Hon beskriver att hon aldrig skulle handla hos ett företag som American 

Apparel, men att hon inte kommer på något mer exempel just nu. Hon fortsätter med att prata 

om att hon kan känna sig instängd av att bara få vara på ett visst sätt, att normerna inte får slå 

över och att femininitet blir charmigt på sitt sätt när det görs på ”rätt sätt”.   

 

Vi frågar Martinsson om hon tror att framställningen av könsroller kommer ha större 

betydelse för butiker i framtiden. Martinsson svarar att hon tror att det är så och att hon 

tveklöst kan säga att hon blir oerhört provocerad av åldersidealen i reklamen. Hon fortsätter 

med att säga att hon nog inte hade känt sig tilltalad att gå in i en butik med ”oerhört 

heterosexuella” skyltfönster, med väldigt traditionella könsroller. Vi frågar vidare om hon 

tycker det är svårt att se vart gränsen går, vad är acceptabelt och när blir det för provocerande? 

Martinsson blir eftertänksam och svarar ”Precis…visst”. 

 

Vi fortsätter att fråga om anledningen till att de könsstereotypa rollerna inte förändrats i 

reklamen kan bero på att de är sammanfogade med varumärket. Hon svarar ”Ja det kan ju vara 
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så att de har fastnat där”, samtidigt som hon ställer sig frågan om varför just den saken inte 

förändrats när så mycket annat har förändrats i samhället. Hon säger också att hon håller med 

om att de traditionella könsrollerna är starkt betingade för många varumärken. Hon menar 

också att det kanske är lättare att lägga märke till reklam som spelar på dessa roller, att det är 

det som vårt öga lägger märke till. Vi avslutar med att fråga Martinsson om hur hon tror att 

företag kan arbeta för att motverka de stereotypa könsrollerna som finns i dagens reklam. 

Martinsson svarar att hon tror att det behövs fler som oss (studenter) som tar upp och 

diskuterar ämnet. Hon tror inte på några snabba lösningar och att det har mycket med 

kunskapen hos människor med högt uppsatta positioner att göra. Långsiktighet är viktigt, att 

ha kunskap, kritik och eftertänksamhet som strategi och att tänka på att sprida kunskapen från 

flera perspektiv.  Martinsson avslutar med att säga detta är inte något som går att fixa lätt. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer teorierna att ställas mot den empiriskt insamlade informationen. 
 

6.1 Ideal och budskap 

 
Enligt kommunikationsprocessen handlar kommunikation alltid om att förmedla något slags 

budskap, att sändaren alltid har en avsikt eller olika intentioner och mål om att övertyga 

mottagaren (Gezelius & Wildenstam, 2011). Teorin beskriver också att budskapet kan vara 

ganska komplext och ha ”en väv av flera betydelser”, att allt runt omkring oss kan fungera 

som budskap på olika vis (Falkheimer, 2001). Lena Martinsson (11.2 Bilaga) pratade på ett 

liknande sätt om hur idealen ständigt omger oss och att vi ständigt ”står som i en dusch av alla 

ideal och ska försöka hantera dem”.  

 

I intervjun med Tobias Guldstrand (11.1 Bilaga) frågade vi vilka budskap och ideal som de 

sänder ut genom sina annonser i katalogerna. Guldstrand pratade mycket om att det var viktigt 

att inte presentera för smala modeller och beskrev budskapet till kvinnor som ”lite flirty, 

outgoing, lite touch på sexigt, men ändå inte..”.  Det manliga budskapet var att vara 

framgångsrik och att vilja sträva framåt. Guldstrand förklarade även att de kvinnliga 

modellerna var mellan 19-29 år, medan de manliga var 25 och äldre (11.1 Bilaga). Han 

menade att de skulle spegla målgrupperna. Teorin stämmer alltså även in på vad Guldstrand 

säger, eftersom även de jobbar med att sända ut tydliga budskap. Teorin säger även att företag 

bör tänka igenom vilka effekter man vill uppnå med sin marknadsföring och att det även är 

viktigt att återkoppla och utvärdera kommunikationen (Gezelius & Wildenstam, 2011), vilket 

Guldstrand till viss del påvisar genom att prata om att de tänker på att de har väldigt unga 

kvinnliga besökare på sin hemsida (11.1 Bilaga). 

 

Kommunikationsprocessen beskriver att det kan vara svårt att få fram sitt budskap som 

sändare, och att det finns en hel del störningar och brus, i det här fallet reklam och 

marknadsföring, att sticka ut bland (Gezelius & Wildenstam, 2011). Författarna beskriver 

även att sändaren noga måste överväga var och hur man förmedlar sitt budskap för att bli 

ihågkommen. Den här teorin korresponderar tydligt i vår granskning av tryckt reklam inom 

media och mode. Kampanjerna har alla lyckats ta sig igenom bruset på olika sätt via olika 

mediala kanaler. 

 

Injektionsteorin påstår att mottagarna av ett budskap är passiva (McQuail, 1997). De tar emot 

budskapet likt robotar och tolkar den fakta man mottagit precis så som den skickades 

(McQuail, 1997). Teorin påstår även att tolkning av budskapet inte påverkas alls av social 

eller kulturell bakgrund, vilket står i rak motsats till vad Martinsson pratade om i intervjun. 

Martinsson menar att det alltid finns risk att reklamen tolkas på andra sätt än vad som avsetts, 

att mottagaren alltid tittar på bilder utifrån sina egna fördomar och föreställningar (11.2 

Bilaga). Företaget A Cat Named Joe menade att deras reklambilder inte var stötande utan att 

det snarare var betraktaren själv som förutsatte vad som hände på bilderna, utefter sin egna 

fördomar och föreställningar, vilket vissa dock menar varit en efterkonstruktion från ACNJ. 
Enligt injektionsteorin har media förmågan att påverka individen totalt, utan att man själv gör 

egna reflektioner (Gripsrud, 2007), vilket är något Martinsson alltså inte håller med om. I 

intervjun med Guldstrand pratade vi om att vi hade lagt märke till tydliga skillnader i t.ex. 

färger mellan herr- och damkatalogen (11.1 Bilaga). Guldstrand menar att färgerna och 

budskapen i kataloguppslagen stämmer överens med deras målgrupp, men menar samtidigt att 
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det inte är något som han själv haft i åtanke när de valt plats att fota uppslagen på. Han 

förklarar att de valt platsen för att den var ”ball” (11.1 Bilaga).  

 

Tvåstegshypotesen menar att de budskap man sänder ut inte tolkas direkt av en individ, utan 

går igenom en så kallad opinionsbildare (Gripsrud, 2002). Hypotesen menar att budskapet kan 

påverkas och formas innan det når individen, eftersom det går igenom en opinionsbildare som 

tolkar budskapet utifrån sina erfarenheter och åsikter (Falkheimer, 2001). En opinionsbildare 

kan t.ex. vara en mediekanal som tv, radio, tidningsartikel etc. I granskningen av tryckt 

material i media- och modebranschen har alla annonser utformats av någon slags 

opinionsbildare, eftersom de är granskade från olika tydligt vinklade artiklar. 

 

Vi frågade Martinsson (11.2 Bilaga) om hon tänkt på att modellers smalhet verkade vara ett av 

de största diskussionsämnena, åtminstone enligt Guldstrand (11.1 Bilaga), när det handlade 

om att förmedla ideal. Hon svarade då att det inte var något som hon själv tänkt på, men att 

det var väldigt intressant att han fokuserade på just det (11.2 Bilaga). Precis som teorin om 

konsumentens behov och känslor (Swanson & Everett, 2008) menar både Guldstrand och 

Martinsson att företag genom reklam vill vädja till konsumenters känslor och önskan om att 

bland annat få bättre självförtroende, göra karriär eller känna samhörighet (11.1-2 Bilaga). 

Hon menar att det kan åstadkommas genom att exempelvis visa upp en upphöjd idealisk bild 

av kvinnorna och männen i reklamen, som visar konsumenterna vad som bör eftersträvas. 

Martinsson sa, i enighet med teorin, i intervjun att det ”finns en klyfta mellan det man 

upplever sig vara och vad idealet är” (11.2 Bilaga). De ideal som framställdes i granskningen 

varf framför allt kroppsideal, ideal om beteende (aktivt eller passivt,  inbjudande eller 

avvaktande) etc.  

 

När vi frågar Martinsson vilka ideal som hon kan se i dagens modereklam så hamnar 

diskussionen bland annat kring klassfrågor, att ha råd att klä sig på ett visst sätt, att modeller 

är provocerande långa och att det finns tydliga åldersideal (11.2 Bilaga). Hon anser även att 

dagens ideal är väldigt stadiga, men påstår att de har förändrats och kommer att förändras 

ytterligare i framtiden (11.2 Bilaga). Hon menar även att det är viktigt att titta på vilka ideal 

som har förändrats och vilka som inte gjort det, och fråga sig själv varför det är så. Guldstrand 

menar att accepterade ideal bland modeller idag är ”skylånga ben och en midja som inte ens 

existerar” (11.1 Bilaga). Guldstrand tycker också att uttrycket ”sex säljer” är en sanning med 

modifikation och tror inte längre att det ger så mycket att spela på det här idealet i slutändan. 

Guldstrands bild av hur branschen ser ut uttrycks också tydligt i teorin om konsumentens 

behov och känslor (Swanson & Everett, 2008), som säger att ett par klackskor gärna ska 

marknadsföras på ett par långa snygga ben för att ge konsumenten intrycket att köpet av 

skorna kan leda till en förbättring av den egna personen, självförverkligande. 

 

6.2 Skillnader i ideal mellan kvinnor och män 
 

Teorin om konsumenters behov av känslor menar att konsumenten söker en produkt eller 

tjänst för att fylla ett behov (Swanson & Everett, 2008). Enligt författarna kan behovet grunda 
sig i ett flertal olika saker, som t.ex. kamratskap/samhörighet, 

självförtroende/självförverkligande, behov av kontroll och behov av att eliminera rädslor. 

Teorin menar att eftersom behov som dessa finns så utnyttjas dem av företag som utformar 

och vädjar i sin marknadsföring till de känslor som uppstår när ett behov hos konsumenten 

fylls (Swanson & Everett, 2008). Guldstrand menade i intervjun att budskapet till deras 

kvinnliga målgrupp ska vara ungt och trendigt (11.1 Bilaga). Han sa att man som kvinnlig 

kund hos Nelly.com ska vilja vara ”festens mittpunkt” (11.1 Bilaga). Han talade också om att 
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de kvinnliga modellerna är mycket yngre än de manliga och han gör en tydlig skillnad på 

vilka budskap som ska förmedlas till den kvinnliga och den manliga målgruppen (11.1 

Bilaga). För kvinnorna fokuserar de mer på personlighetstyp och utseende. Guldstrand 

nämner attribut som ”lite flirty, outgoing, lite touch på sexigt, men ändå inte..”. För den 

manliga målgruppen vill man framhäva mer självförverkligande attribut. Han nämner ord som 

framgångsrik och framåtsträvande, att en idealtyp är David Beckham (11.1 Bilaga). I de 

reklamkampanjer, som analyserades under granskningen, var det stora skillnader mellan hur 

kvinnor och män framställdes i samtliga bilder. Även om JC:s budskap i reklamkampanjen är 

androgynt så förmedlar bilden ett mjukare ideal för kvinnan och ett hårdare för mannen, även 

om både idealen framställs av en kvinna. I American Apparels reklamkampanj bestod de 

största skillnaderna i hur mycket hud som visades i bilderna, beroende på om det var en man 

eller kvinna som var modellen, även om de marknadsförde samma skjorta. I Hugo Boss fall 

finns det en tydlig skillnad i passivitet mellan man och kvinna. Kvinnan är mer tydligt mer 

passiv och objektifierad. I kampanjen från A Cat Named Joe framställs kvinnan på ett mer 

sexistiskt och undergivet sätt än mannen. Alla bilder, under avsnittet dåtid och nutid i 

resultatet, spelar på sexistiska och stereotypa könsroller. Även Martinsson pratade om att hon 

lagt märkte till de stereotypiska poserna som ofta skiljer män och kvinnor åt, då framför allt i 

modereklam (11.2 Bilaga). Hon nämner även att konsumenter kanske behöver ett slags 

ouppnåeligt ideal att sträva mot. Martinsson föreslog att det finns en risk att reklamen blir 

tråkig om alla skulle kunna identifiera sig med de ideal som framställs (11.1 Bilaga). Att man 

som företag kanske behöver visa en upphöjd bild, som lockar folk till att vilja vara något 

annat, eftersom målet med marknadsföring i slutändan är att sälja (11.1 Bilaga). 

 

6.3 Genus och varumärkets budskap 

 

I intervjun med Guldstrand förklarar han att han förstår att ett företag som American Apparel 

provocerar på det sättet som de gör, eftersom att de trots förlusten av en del kunder samtidigt 

”når ut till 100 000 till” som inte kände till varumärket innan (11.1 Bilaga). Han förklarar 

också att han tror att ett svenskt företag inte skulle gynnas på samma sätt och att förlusten 

hade blivit större än vinsten. I enlighet med teorin om image, profil och identitet ska ett 

företags uppfattning om sig själva stämma överens med hur kunderna uppfattar dem (Gezelius 

& Wildenstam, 2011). Modellen menar även att det inte räcker att vara välkänd, utan att det 

krävs att kunderna har en positiv inställning till varumärket. När vi frågade Martinsson om 

hon tror att provokation, genom att exempelvis ha ett sexistiskt uttryck, kan vara 

sammankopplat med ett varumärke så svarade hon att det absolut kan vara så (11.2 Bilaga). 

Hon svarar samtidigt att det i så fall är intressant varför just det sexistiska uttrycket inte 

förändras hos varumärket när så mycket annat förändras och håller med om att de traditionella 

könsrollerna är starkt betingade för många varumärken. Vi frågade även Martinsson hur de 

stereotypa könsrollerna som finns i dagens reklam skulle kunna motverkas och hon svarade 

att hon inte tror på någon snabb lösning, utan att man borde arbeta med långsiktighet, 

kunskap, kritik och eftertänksamhet som strategi (11.2 Bilaga). När vi ställde samma fråga till 

Guldstrand gav han som exempel att någon helt enkelt behöver sätta ner foten och vara ett bra 

exempel och antyder att det är de stora modekedjorna som borde ta det första steget (11.1 
Bilaga). Teorin om image, profil och identitet stämmer överens med respondenternas svar 

eftersom den beskriver att åtgärder som ett företag vidtar påverkar upplevelsen av företagets 

varumärke. Teorin tar upp att reklam aldrig kan kompensera för brister utan endast förstärka 

en positiv bild av varumärket och att det är viktigt att kunden gör rätt associationer till 

varumärket (Gezelius & Wildenstam, 2011). Både Guldstrand och Martinsson ger förslag på 

hur provokation skulle kunna användas ”åt andra hållet”. Guldstrand pratar om 

leksaksföretaget som skjutit könsrollerna åt sidan (11.1 Bilaga) och Martinsson frågar sig 



Sofie Andersson    2014-05-25 

Felicia Wiland     BC11 

32 

 

samtidigt varför inte fler företag väljer att utmana de stereotypa mönstren som finns i reklam, 

eftersom det också ger publicitet (11.2 Bilaga). Även vår granskning av den tryckta reklamen 

styrker teorin eftersom analysen var att varumärkena upplevdes vara kopplade till budskapet 

eller provokationen som förmedlades i bilderna.  
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7. Diskussion och Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras en diskussion kring ämnet som undersöks, samt de slutsatser som 

dragits. 
 
Företag har, som teorin säger, alltid ett motiv med sitt budskap. Budskapen och känslorna, 

som företag spelar på, verkar vara ganska övergripande lika för de flesta modeföretag. Precis 

som Martinsson berättade, så tycker vi att det är viktigt att tänka på att vi hela tiden utsätts för 

olika typer av budskap och ideal och att modebranschen blir speciellt utsatt för att den framför 

allt är så synlig. Vi tror fortfarande att modebranschen är en av de stora plattformarna som kan 

påverka idealen i samhället, genom att förändra sina budskap. 

 

Enligt sättet som Guldstrand beskrev deras målgrupp och budskap, som de på Nelly.com vill 

förmedla i sin reklam, så vill vi påstå att marknadsföringen är väldigt könsstereotypisk. De är 

noga med att inte förmedla ohälsosamma fysiska ideal, men de psykiska då? Det verkar inte 

finnas någon diskussion kring vilka ideal och normer som de sänder ut till kvinnor och män 

varje dag. Under analysen av de olika typerna av marknadsföring blev vi förvånade över hur 

könsstereotypisk som den fortfarande är. Vi trodde att vi hade kommit längre idag. Vi blir 

också fundersamma över att vi inte tänkt på det förens vi gjort en djupare analys. Vi frågar oss 

om vi blivit så inmatade av rollerna så vi kommit att bli helt toleranta och accepterande för 

reklamen som fortfarande spelar på gammaldags könsroller. Reklamkampanjerna talar ändå 

bara för den typ av marknadsföring som lagts märke till i stor utsträckning och svarar därför 

inte för all typ av modereklam som finns idag. Vi tycker dock att dessa exempels existens 

påvisar att vi inte kommit speciellt långt i kampen om ett mer jämställt samhälle. Även en 

genusforskare som Martinsson beskrev att hon oftast inte lägger märke till hur man inom 

reklam spelar på könsrollerna, om de inte går över en viss gräns. Vad nu den gränsen går är 

oerhört svårt att veta, men vi tror att det är just den gränsen som kanske håller på att justeras i 

vårt samhälle. Vi har blivit mer kritiska mot könsstereotypisk reklam och har blivit känsligare 

för att upptäcka den.  

 

Vi tror att idealen som finns i dagens reklam ser ut som den gör på grund av många orsaker. 

För det första tror vi att idealen bottnar sig i gamla traditioner och föreställningar om hur en 

kvinna och en man bör vara och att en del av dessa lever kvar i dagens samhälle. Vi tror att 

dessa gamla föreställningar funnits kvar så länge eftersom det är lättare att falla in i de 

rollerna som redan finns i samhället än att skapa nya. Varför det just är vissa ideal som stannar 

kvar och vissa som förändras är svårt att försöka ge något svar på, men vi tror att det som det 

mesta, går i vågor och följer vad som är mode och norm i samhället. Varför reagerar vi på en 

viss typ av reklam? På grund av opinionsbildaren antagligen. Publicerar vårt lands största 

kvällstidningar en kampanj tillsammans med tt inlägg om hur fruktansvärd den är så är det 

klart att vi, som mottagare, blir påverkade. Att anledningen till varför ett modeföretag som 

Nelly.com exempelvis har modellernas smalhet, som den största diskussionen i frågan om 

ideal och budskap, kan bero på att det under en längre tid har pågått en tränings– och 

hälsotrend där kroppars utseende hamnat i stort fokus. Att det även kan bero på att det på 

något sätt alltid har funnits fokus kring smalhet i modebranschen och att det kanske måste 

dras till sin spets för att det ska ske en förändring. När har modellerna varit så smala som de 

kan bli under så lång tid att det börjar bli tråkigt? Fler och fler företag har börjat använda 

normalviktiga modeller, vilket kanske tyder på att vi är på väg mot en förändring.  

 

Tar vi emot budskap som robotar som teorin säger? Nej, vi tror precis som Martinsson, att vi 

väljer att uppfatta vissa budskap i reklam, omedvetet och medvetet. Eftersom vi alla har olika 
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kulturell bakgrund, värderingar och fördomar i vårt bagage så kommer vi troligtvis även att 

titta på bilder med ögon som utgår ifrån dessa. Vi tycker att det blir tydligt när t.ex. 

Guldstrand pratar om att det bara ”råkat” bli rosa omslagsbilder i de kvinnliga 

uppslagsbilderna, vilket tyder på att deras föreställningar, av hur en bild på en kvinna ska se 

ut, spelat in utan att de tänkt en tanke på vad de förmedlar. 

 

Idealen skiljer sig fortfarande åt för kvinnor och män. Det finns fortfarande attribut som av 

samhället förväntas finnas hos en man eller en kvinna. De ålderdomliga rollerna och poserna 

finns kvar och verkar i grunden vara svåra att ändra på. Kvinnan är fortfarande mer passiv och 

objektifierad. Mannen ska fortfarande vara den dominerande och starka. Kvinnan har fler 

utseendemässiga krav på sig, medan mannen inte ska ta sitt utseende på för stort allvar. Det 

enda idealet vi kommer att tänka på som är gemensamt för både män och kvinnor är ett ideal 

om klass, idealet om att vara ”lyckad”. Men att vara ”lyckad” behöver inte betyda samma sak 

för mannen och kvinnan utan en lyckad man är oftast: framgångsrik, snygg i både slitna jeans 

och kostym, världsvan och påklädd. Kvinnan är oftast skör, vacker, inbjudande och 

supersmal. Idealen ser otroligt olika ut och det är svårt att säga vad det beror på. Varför finns 

dessa roller? Kan det vara roller som funnits i urminnes tider och som alltid kommer finnas 

kvar? Måste man provocera för att ta sig igenom bruset? Vi tror att det är ett väldigt effektivt 

sätt att synas bland den ofantliga mängd reklam som finns idag. Frågan är hur stor betydelse 

det egentligen har att företag använder sig av sådan reklam. Skulle det kunna förändras om, 

som t.ex. Guldstrand föreslog, de stora aktörerna satte ner foten och började visa oss helt 

andra roller? Vi kommer nog alltid att komma tillbaka till frågan om hur stor inverkan miljön 

omkring oss har, hur stor påverkan har egentligen reklamen och de budskap som finns runt 

omkring oss? Vi tror att opinionsbildaren har en stor roll i hur vi tar emot olika budskap från 

marknadsföring. De bidrar till att vinkla, forma och förmedla vilken uppfattning som vi ska 

titta på bilderna utifrån. Förutom de klassiska mediala kanalerna, så som kvällstidningar, 

finner vi även att de stora modeföretagen blir tydliga opinionsbildare. Beroende på hur och 

vilka bilder, som de väljer att marknadsföra sina produkter med, så ger de samtidigt oss ett 

budskap om vilka ideal vi bör sträva efter. 

 

Vi tror att det har betydelse vilka budskap och ideal som vi befinner oss kring hela dagarna. Vi 

tror att det omedvetet påverkar oss, även om vi kanske inte vill tro det. Vi tror att det är viktigt 

att företag ur en moralisk och etisk synpunkt, hjälper till att förändra dagens ideal. Att de noga 

ser över vad varumärket vill förknippas med och även tänker efter i sin marknadsföring, vad 

förmedlar de egentligen? Vi tror på Martinssons lösning. Att det handlar om att som företag 

arbeta med långsiktighet, kunskap, eftertänksamhet och kritiskt tänkande som strategi. Att 

strategier som dessa ska finnas hos högt uppsatta personer i samhället, som har möjlighet att 

göra stora förändringar. Det finns ingen snabb lösning. Vi tror dock också på att vi som 

individer kan förändra. Om vi anstränger oss för att se bortom våra egna fördomar och 

föreställningar, så kan även det leda till förändring i samhället, om än på lång sikt. 

När vi började skriva uppsatsen hade vi en bild av vad genus var, men har under arbetets gång 

insett att det är mer än bara en diskussion om kvinnligt och manligt. Precis som Martinsson sa 

så inser vi nu att det också är en diskussion om allas lika rätt att få vara som de är, genus berör 

alltså även klassfrågor, rasifiering, ålderdiskriminering, kroppsliga ideal och normer i 

samhället. Genus är alltså mycket bredare och djupare än vad vi från början hade kunnat ana. 

Det finns flera ideal som vi lägger märke till och reagerar på, men inser nu även att vi kanske 

också omedvetet är selektiva i det vi väljer att se. Vissa ideal tycks inte ha förändrats under en 

väldigt lång tid, men vi kan också se förändringar och en ökad tolerans för vissa ideal. Ideal 

som vi kan se har tagit en positiv vändning idag, som Martinsson tog upp, är en utvecklad 
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tolerans för exempelvis homosexualitet och transsexualitet i reklam. Vi kom fram till att i 

reklam och marknadsföring har det inte heller längre betydelse om modellen är svart eller vit. 

Dessa förändringar gör att vi anar att förändringar kommer ske även inom fler ideal inom en 

snar framtid, vilket vi ser som mycket positivt.  

 

Idealen finns överallt, de ändras hela tiden och de kommer alltid att finnas. Som teorin 

beskrev så tror vi att opinionsbildarna har stor betydelse för hur budskap uppfattas, att det har 

stor betydelse för hur en reklam vinklas och skrivs om i media. Vi tror också, precis som 

Martinsson sa, att modevärlden är speciellt utsatt eftersom de framställer individer i sina 

bilder som liknar oss. Så länge det provocerar och ger publicitet att spela på gamla 

könstereotypiska roller så kommer den typen av reklam kanske alltid att finnas. Vi hoppas att 

en förändring är på väg och vi tror på att den nya generationen av människor som stiger in i 

modebranschen kommer att arbeta för långsiktighet med ett kritiskt tänkande. Vi tror 

dessutom att vi alla kan hjälpas åt att arbeta med detta som en etisk och moralisk fråga inom 

olika företag. I slutändan bör vi alla ställa oss frågan; Vilken värld vill vi leva i? 
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8. Framtida forskningsuppgifter 
 

När vi fick iden om att skriva om genus i modebranschen hade vi tankar om att utföra stora 

undersökningar. Vi ville få ett svar på vems ansvar det är att idealen som finns idag ser ut som 

de gör. Är det reklamen som speglas av samhället, eller samhället som speglas i reklamen? Vi 

insåg att detta är en fråga som inte kan besvaras i en kandidatuppsats och föreslår därför att 

man ska fortsätta att söka efter svaret. Även om vi nu inser att den viktiga frågan är hur man 

som företag och individ kan göra för att påverka, skulle vi gärna forskat vidare kring hur man 

som företag kan arbeta med olika strategier för att främja ett diskrimineringsfritt samhälle.  

 

Något annat som man i mindre skala skulle kunna forska vidare kring är hur konsumenterna 

ser på och vilka förväntningar de har av dagens reklam.  
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9. Metodkritik 
 
Även om ämnet på något sätt alltid diskuterats så är det nu under de senaste åren som det 

blivit extra uppmärksammat. Detta gjorde att var svårt att hitta lämpliga teoretiska modeller, 

specifikt inriktade på genusfrågor. Den teoretiska referensramen håller ändå hög relevans 

genom att behandla marknadsföring och kommunikation, som är en huvudsaklig del av 

forskningsämnet. 

 

Det empiriska materialet har hög reliabilitet. Kombinationen av den insamlade datan skapar 

en helhetsbild, ger en fördjupning av ämnet och besvarar uppsatsens syfte. Granskningen var 

svår att utforma, i det avseende att genomföra en objektiv analys av bilderna. I efterhand 

skulle granskningen konstruerats på ett annorlunda sätt, för att enklare kunna sammanställa en 

objektiv bild. Intervjuerna gav uppsatsen en djup och informativ grund. Lena Martinsson 

anses vara en mycket reliabel källa, eftersom hon forskar kring genusämnet och kunde ge 

breda och djupa svar i intervjun. Intervjun med Tobias Guldstrand var också intressant, 

eftersom det gav arbetet ett företags perspektiv. Dock kan Guldstrand reliabilitet diskuteras i 

efterhand. Han hade svårt att svara på vissa frågor och i efterhand hade intervjuer med fler 

personer varit önskvärt. Det var uppsatsens målsättning från början att intervjua fler personer 

inom modebranschen, men på grund av lågt intresse från företagen resulterade det endast i en 

respondent.  
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Figur 1: Kommunikationsprocessen, Shannon-Weaver model, 1948  

 

Figur 2: Image, profil och identitet, enligt Olof Holm, 2004. 

 

Figur 3: Tvåstegshypotesen, enligt Paul Lazarfeld, 1955. 
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11. Bilagor 

11.1 Intervju med Production Manager Tobias Guldstrand från Nelly.com 
2014-05-05 
 

F. Så, vi börjar med att fråga dig vad din uppgift är här på Nelly. Vad gör du? 

 

R: Jag jobbar som Production Manager, vilket innebär att jag ansvarar för hela vår 

fotoproduktion, allt vad det rör, personalansvar, budget, modellbokningar och sånna bitar.  

 

F. Är det du som fotograferar både till katalog och hemsida? 

 

R: Jag fotar knappt någonting längre, utan jag har fem fotografer som är anställda. 

 

F. Du är mer ansvarig över fotograferandet, om man säger så? 

 

R: Jag får fota lite ibland om det är roliga saker jag vill göra. 

 

F. Hur ser er organisation ut kring marknadsföring? Har ni en marknadsavdelning? 

 

R: Vi har ju en marknadsavdelning som sitter två trappor upp. Vi kan gå upp dit sedan så att ni 

får se hur vi sitter. Och där har vi en marknadschef som jag ligger under, så foto ligger under 

marknad. Det är så vi är uppdelade, efter att ju omorganiserade för snart ett år sedan.  

 

F: Tänker ni mycket på vilka budskap och ideal ni sänder ut med bilderna? 

 

R: Vi på foto tänker jättemycket på det för när vi sitter och ska scouta modeller så är det 

liksom…okej hon är för smal..hon går bort liksom… 

 

F: För att inte ge fel ideal? 

 

R: Exakt, våra kunder är 16..vissa. Även fast de huvudsakligen är 19 till 29 nästan. Det finns 

ändå en del som är 16 som kollar så vi måste hålla ett visst ideal. För det funkar ju inte annars. 

Det är jätteviktigt för oss i och med att vi har så pass mycket besökare som vi har dagligen, 

som bara är inne för att titta också liksom.  

 

F: Är detta något som diskuteras mycket kring bilder och så? 

 

R: Vi har haft modeller som vi har tagit hit, testat, och insett att det här funkar inte. Så då får 

man ju se till att man bokar dem den gången och sedan kommer vi inte boka dem igen förrän 

de har vuxit till sig lite, eller aa…gått upp lite. Och då även när vi inser att de är för smala, får 

vi foto de plaggen som inte framhäver det. Då kanske det är bättre att slänga på en ganska 

bylsig tröja, vilket gör att kroppsformen försvinner. Då klarar man sig ändå undan men vi har 

haft modeller som vi har fått retuscha större liksom – göra armarna tjockare. Det är inte 

jättevanligt i modebranschen. Det brukar vara tvärtom.  

 

F: Finns det andra budskap som man tänker på, förutom om en modell är smal eller tjock… 

budskap som mer…om man tänker att en kvinna eller man kan framställas som objekt eller 

som att de är väldigt passiva i en bild, diskuterar man sådana saker också?  
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R: Det är ingenting vi diskuterar på just foto i alla fall. Sen vet jag inte riktigt hur tankarna går 

där uppe, men det är ingenting som jag skulle disktura här nere… 

F: Men då är det mest själva kroppsidealen som ni tänker på?  

 

R: … 

 

F: För att tydliggöra i vår uppsats, nu vet jag inte om just du ansvarar för de här bilderna och 

så, men kan du ge exempel på vad ni vill förmedla, med t.ex. den här bilden, eller kan du ge 

exempel på vad man vill förmedla för budskap eller känsla, i t.ex. ett uppslag som det här 

(visar uppslag från Nelly Magazine).  

 

R: Mm, då är ju inte jag ansvarig för  själva fotoproduktionen, nu gick Pär precis som fotade 

de här bilderna, men det är ju…så som vi jobbar är ju lite separerat för sig och så. Tidningen 

är ju lite separat hos oss. Så ja…vi har ju en redaktion inhouse, dels hos oss, sen har vi en 

extern redaktion vi jobbar med också. Och det är ju dem som gör, de gör ju bildurval, och 

sätter ihop allting. Så den kan jag inte riktigt svara på.  

 

F: Vi kanske kan komma i kontakt med honom senare om vi har fler frågor om själva de 

fysiska bilderna? 

 

R: Absolut. 

 

F: Vi tänkte på att det är ganska tydliga skillnader i färger och liknande (på herr och 

dammagasinet) men det kanske på ditt bord heller? 

 

R: Helt ärligt så…det hotellet heter pink hotel, det ligger utanför LA. Det är ju då väldigt rosa, 

vi gjorde en killplåtning…(letar upp i herrkatalogen)…den är ju fotad på samma ställe. Det är 

inte något som är jättevanligt, för oss, att vi använder samma location för två plåtningar. Nu 

skiljer den sig givetvis (han pekar på uppslaget i herrkatalogen), eftersom den är fotad inne i 

dinern, och inte ute mot det rosa, men det som är…det är ju egentligen vår, som vi ser, 

målgrupp för tjej, det är ju dem som är som sagt 19-29 framför allt, och det är ju lite flirty, 

outgoing, lite touch på sexigt fast ändå inte. Det ska vara ungt och trendigt, och sen så blir det 

ju det här, det blir naturligt att man får looken, okej…rosa, tjej. Fast riktigt så är det inte, så 

har inte vi tänkt när vi gjort en plåtning. Det är ju mer att det är en location som är ganska ball 

om man får uttrycka det så, där typ alla har plåtat och det kommer ju vara företag som plåtar 

där efter oss också. Och et ställe som man ska ha fotat på. 

 

F: Du beskrev ju målgruppen nu, som förklarar de valda elementen i den här bilden (pekar på 

uppslag i Nelly Magazine), i den manliga då..hur beskriver ni honom som kund? 

 

R: 25 +, framgångsrik, vill sträva framåt, det ska vara kläder för alla, som man tänker 

typ..öööh..typ Beckham, som kan dressa upp sig ganska bra i kostym i kavaj och skjorta, men 

samtidigt dressa ner sig ganska mycket i jeans och en ganska stor tischa. Så, han klär upp allt, 

som även Henke Lundqvist som också klär upp allt. Vi har precis gjort en satsning på man 

och kollar på att försöka landa en varumärkesplattform där..exakt vad är det vi ska satsa mot 

och vad är det…vad vill vi ha för modeller och kollar man på modellerna på kille t.ex. så har 

vi dem som är…som ser väldigt unga ut, typ 22 kanske, och sedan har vi Chasey som ser ut 

som 30, så där är vi mycket bredare. Medan tjej har vi modeller som är runt 30 också, om jag 

ska vara helt ärlig, men de flesta ser ut som 22-25.  
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F: Kan man säga att de målgrupperna som du berättar om nu, att tanken är att det ska spegla 

sig ganska bra i hur ni framhäver modellerna i katalogen? 

 

R: Exakt! Om man kollar på de andra plåtningarna (letar fram ett uppslag i herrkatalogen), här 

är ju liksom, den heter ju till och med ”Make it in LA”. Det är lite som spelar på den här 

bilden. Alla vill ju dra till LA, bli framgångsrika, satsa på skådespelarkarriär, eller 

modellkarriären eller…nåt. Det är ju lite det vi spelar på i den plåtningen.  

 

F: Ni har ju ganska mycket reklam för externa varumärken i magasinen. Finns det någon 

diskussion kring om det ställs några krav överhuvudtaget angående vilka ideal de får 

framhäva i sina bilder. Eller om det är så att de köpt en plats och de får göra som de vill med 

den?  

 

R: Det kan jag inte svara på helt ärligt heller. Men de ska ju inte riktigt kunna göra hur de vill, 

utan det finns ju..annonserna sätt ju i samband med, vi har ju alla annonser innan de går i 

tryck, och om det är någon annons som vi tycker verkligen inte funkar alls…antingen hade vi 

fått fota en bild, det gör vi för vissa annonsörer, då fotar vi bilden själva. I värsta fall, om vi 

inte hade haft något eget, så hade de strukits.  

 

F: I vilka situationer fotar ni själva åt varumärkena? 

 

R: Vissa mindre varumärken, som t.ex., Elise Ryan.. 

 

F: Är det för att ni tycker att ni gör bilderna bättre? 

 

R: Nej, det beror på att de inte har något material egentligen.  

 

F: Okej. 

 

R: Då åker vi på att få göra deras grejer.. 

 

F: Tror du att det här med hur provokativ en bild är, att det är mycket kopplat till varumärket? 

Hur man framställer män och kvinnor, att det kanske är ganska kopplat till varumärket? T.ex 

som (letar upp i magasinet) i den här annonsen, som är ganska tydlig, där Jean Paul Gaultier, 

som här är väldigt tydlig med manligt och kvinnligt, att det har stor betydelse för deras 

varumärke? Har det det för er? Eftersom du säger att ni vill förmedla ett budskap till en yngre 

målgrupp, att det inte ska vara jättesmala modeller och så, att det är viktigt för Nelly som 

varumärke?  

 

R: Man ser ju om man kollar på reklam överlag, så finns det ju dem som provocerar, om man 

säger t.ex. American Apparel, eller A Cat Named Joe – Boråsföretaget. De fick ganska mycket 

skit, sedan om det var en efterhandskonstruktion, att det var ett slags test, eller om det inte var 

det, vet väl de bara själva. Men där ser man också ganska tydligt på hur det ser ut på 

marknaden och reklam. Det finns ju också, jag kan ta och googla fram här, det finns ju reklam 

som aldrig i hela livet skulle få visas i Sverige, men som cirkulerat i vissa magasin också. Det 

är t.ex. den här (visar en reklamannons på datorn), liksom, parfymreklam. Den hade inte fått 

visas i Sverige, och det är gaska självklart. Eller t.ex. den här (visar en annan annons), vad har 

motivet på bilden med parfym att göra egentligen?  

 



Sofie Andersson    2014-05-25 

Felicia Wiland     BC11 

44 

 

F: Om du får spekulera, varför tror du att idealen ser ut som de gör i bilderna idag?  

 

R: Jag tror ju att vissa påverkar och provocerar bara för att få uppmärksamhet och för att få 

skriverierna. Som t.ex. American Apparel, de vill ju bara ha uppmärksamheten. De får ju 

mycket skit, men de får ju samtidigt…all PR är bra PR. Det är klart att de förlorar kunder på 

det, garanterat, men samtidigt når ut till 100 000 till som kanske inte kände till varumärket 

innan.  

 

F: Det är inget som lockar er på Nelly.com? 

 

R: Nej, alltså vi..eeh…vi är ganska snälla i vårt bildspråk tycker jag, om man jämför med 

vissa andra som är mer provocerande.  

 

F: Kan ni lockas av att se när andras publicitet ökar, och att man själv vill göra samma sak?  

 

R: Jag kan inte svara för hur de tänker och tycker där uppe, men förmodligen så tror jag inte 

att vi kommer gå åt det hållet…att vi har något att vinna på det. Sen tror jag att det är lite 

skillnad också om det är ett svenskt företag jämfört med ett amerikanskt eller engelskt företag, 

även om Nelly är stora internationellt, så är American Apparel ännu större. De bryr sig inte på 

samma sätt..Sverige känns lite fint i kanten, vilket gör att det kanske hade blivit en större 

förlust för oss.  

 

F: Vad skulle du säga anses generellt i marknadsföring idag vara provokativt och vad är det 

som är accepterat? 

 

R: Nej, men det är ju…alla vill ju ha de smala modellerna, retuschera modellerna så att de får 

skylånga ben och en midja som inte ens existerar liksom, och tycker att det är okej att göra 

så..Sen säger ju folk ofta att sex säljer liksom, sen är det ju en sanning med modifikation. Jag 

tror att det låter bättre än vad det egentligen är, jag tror inte att det ger så mycket i slutändan. 

Det är samma sak om man kollar på t.ex. Guess (visar Guess annons på datorskärmen), deras 

kampanjer, så är ju det på gränsen på vissa plåtningar. Det blir ju väldigt sånt här liksom 

(visar annonsen), lite på gränsen kan man tycka, och sen…okej det här är reklam för en väska 

men… 

 

F: Hur tror du att man skulle kunna arbeta för att motverka sådana här typer av reklam? Att 

man fortsätter framställa det här gammeldags, eller vad man ska säga, framställning av kvinna 

och man? Hur ska man jobba för att motverka detta när provokation ger ökad publicitet osv? 

 

R: Någon behöver sätta ner foten och vara ett bra exempel. Man får börja med de större 

kedjorna. 

 

F: Tycker du att det ska finnas vissa regler och lagar som styr? 

 

R: Regler…regler brukar vi ju säga att de är till för att brytas, eller det tycker vissa, men det är 

alltid svårt…Det är ju som Reklamombudsmannen..ja men… blir du fälld där så behöver du 

godkänna att det skriver ut på deras sajt att du blivit fälld. Du för inga böter eller ingenting, du 

får bara inte publicera bilden. Vad har det då gjort för nytta? Vi blev fällda för många år sen 

för en barnnyhetsbrev som gick ut. Då var det..för honom en Michael Jackson- tshirt och för 

henne var det någon lila blommig grej. Så var det någon som anmälde, vi svarade inte på det, 

och då fick vi lite skit. Vad är det som säger att Michael Jackson – tshirten är för honom när 
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han bara är sju år gammal? Redan där kommer ju könsrollerna in liksom. Det är ju samma 

som ett leksaksföretag, jag kommer inte ihåg vilket, men det var ifrån Borås eller 

Ulricehamn…i deras katalog körde de ju att killarna lekte med dockor och gick runt med 

barnvagn liksom, och tjejerna lekte med bilar och Spidermandräkter. Det fick ju de 

jättemycket publicitet för och jättemycket uppmärksamhet, vilket givetvis lyfte deras företag.  

 

F: Man kanske alltså kan försöka vända på det, att man gör raka motsatsen och försöker få 

publicitet via det? 

 

R: Sedan är det svårt att fota killar i klänningar.. 

 

F: Man ska ju inte göra det sexistiskt åt det ena eller det andra hållet.. 

 

R: Nej.. 

 

F: Man får ju komma på ett sätt att göra rätt ändå, eller vad man ska säga…åt båda hållen. 

Förhoppningsvis kan det också skapa god publicitet. 

 

R: Kollar man på Nelly så är det som sagt tjej som är 90 % av Nelly och det är ju young, 

trendy, outgoing, flörtigt, lite som sagt sexigt och åt det hållet, men vi gör ju liksom inte 

parfymplåtningar. Det som blir mest lättklätt hos oss är ju när vi gör en bikiniplåtning eller 

underkläder liksom.  

 

F: Det här med ungt och flörtigt för kvinnor, och att det för männen handlar om att drömma 

om karriär osv., vad beror de skillnaderna på?  

 

R: Vi har valt att rikta oss mot en äldre målgrupp där, därför skiljer det sig. Det är väl 

egentligen pga de största konkurrenterna vi har på marknaden, det är ju Stayhard. De riktar sig 

per automatik till en yngre målgrupp, som vi inte riktigt vill åt. Vi har aldrig velat ha samma 

som dem och det är bara onödigt att lägga sig i samma segment. Vi är lika stora som Stayhard 

på killsidan, det finns ingen anledning till att göra samma sak. Det gynnar varken dem eller 

oss.  

 

F: Även om det är samma ålder på kvinna och man i vissa av era reklamer så är det väldigt 

olika, det sexiga kvinnliga och männen som är mer karriärsinriktade. Detta är väl antagligen 

för att er målgrupp ska lockas av det?  

 

R: Yes. 

 

F: Lockas dem av de olika rollerna?  

 

R: Det är väl lite för att, jag kan inte svara exakt, men vår kund, som består av 50 % av vår 

omsättning, handlar partykläder. Man köper ny partyklänning varannan vecka, nya klackar, 

man klär upp sig och tycker om att vara festens mittpunkt och man vill synas. Man tycker det 

är kul och det är därför vi har gått mot den inriktningen för kvinnor. Det är något vi satte förra 

hösten, innan det har vi inte haft någon jätteinriktning direkt.  

 

F: Tack så jättemycket för att du tog dig tid!   
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11.2 Intervju med professor i genusvetenskap, Lena Martinsson, vid 
Göteborg Universitet 2014-05-14 

 

F: Vad forskar du kring nu? 

 

R: Jag forskar ju egentligen inte om mode, men det är klart att jag kan säga en hel del ändå 

om det. Jag har varit handledare åt en kille, som studerat mode vetenskap. Jag har ju ändå 

kommit in i den här världen också, där mode betraktas djupare och så sett...Annars så forskar 

jag kring kvinnorörelser, föreställningar om jämställdhet och mycket queer och klassfrågor 

och sånt där. 

 

F: Är det det du gör när du sitter här på ditt kontor? 

 

R: Ja, det kan hända. Jag handleder ju också en hel del, uppsatser på eran nivå och på master 

och så. Jag håller även kurser, fast just nu har jag så mycket forskning så jag hinner inte 

föreläsa så mycket. 

 

F: Hur skulle du definiera ordet genus? 

 

R: Det där är ju intressant och där finns det en pågående diskussion som man kan fundera en 

hel del över. Från början fanns det en ide om att man skiljde det från någonting som 

uppfattades som relativt fast, två biologiska kön, kvinna och mannen finns tänkte man. Sen 

tolkade man dem på olika sätt, i olika sammanhang och då är det genus. Men sen så har det 

blit något, som jag tycker är jätteviktigt, även att vi aldrig kan förstå genus, kategorierna som 

givna. Också man och kvinnokategorierna är genus. Man skulle kunna dela in människor på 

andra sätt. Det kanske kunde finnas tre eller fyra kön, då har man ju neutraliserat de här två 

ursprungliga könen så det istället blir fyra. Sen tycker jag idag om genusvetenskap som ämne 

så ingår idag i kärnan i genusvetenskap också frågor om rasifiering, om nationsförståelse, 

platser och föreställningar om kroppar i den företeelsen. Att man har en nationell identitet, 

och så...men också rasifiering å som jag sa. Ålder, åldershierarkier, genusämnet som så är 

mycket större och vidare. Klassfrågor arbetar jag med jättemycket. Jag tycker det är väldigt 

svårt att ha genusarbete utan att gå mycket större och vidare. 

 

F: Vad var det första du tänkt på när du läste intervjun med Tobias Guldstrand, Production 

manager, på Nelly.com? 

 

R: Att modevärdeln är så...ofta står i skam. Att det är en plats för strid och kamp om hur vi ska 

förstå kön och genus då. Det tycker jag är ganska spännande ändå, där har ni en uppgift att 

rota i detta och se hur våra kläder och hur vi just...att det här blir så känsligt. Man kämpar med 

att modellerna inte ska vara för smala och man får redigera för att de ska se fetare ut. 

Samtidigt så, jätteintressant att det här med ålder också tänkte jag...att männen, de vänder sig 

till en annan målgrupp och då blir det en annan slags...för tjejerna. Det blir så sköra också 

eftersom man talar om...att det är så utsatta för idealexponering. Alltså också för att det är ett 

farligt ideal, det tänkte jag på. Jag tänkte också på att det var spännande, utsattheten, och att 

man kan känna så. Jag har gjort en studie i en industri en gång och fick också den här känslan 

när jag intervjuade de högsta ledarna, den verkställande direktören, att han såg sig så utsatt för 

de ekonomiska förändringarna. Han beskrev som sårbar för att hände så mycket hela tiden. 

Det är ju lite samma här tänkte jag. Vad kan man göra och vad har han för chanser att påverka 

i denna modevärld liksom? I motsats till detta så fokuserar han ju på idealet smalhet, att göra 

”tjocka tjejer”. 
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F: Reagerade du särskilt på att han valde att prata om hur smal eller tjock man var som 

modell? 

 

R: Nej. Men det är ju en bra analys du gör. Jag tänkte kanske inte på det själv men det är ju 

sant. Var för blev det ju det idealet liksom? 

 

F: Det var något som vi själva blev förvånade över. Att just det var det första som han tog upp 

och att det var i fokus. 

 

R: Ni drar ju upp det i intervjun också, det här med att männen ska vara karriärsorienterade 

och det här idealet med smalhet och så för kvinnor... 

 

F: Tror du att hans sätt att tänka och prata skulle kunna vara generellt för de flesta i 

modebranschen? 

 

R: Det vet säkert ni mer om än jag, men det skulle inte förvåna mig om det är så. Det är ju en 

sån viktig fråga, det återkommer ju hela tiden i debatter och diskussioner. Nu är de för smala 

och det här ser otäckt ut, och liksom så där och det är ju för mig som står utanför 

modevärlden, det är ju den diskussionen jag stöter på. Nästan varje vecka är det ju kritik mot 

idealen, och det finns ju en stark diskussion kring detta. Så sett är det ju inte så konstigt heller 

att han upprepar det när det kommer två studenter som ska intervjua honom. 

 

F: Varför tror du att det diskuteras mycket, eller om du tycker att det diskuteras lite, om 

ämnet? 

 

R: Jag vet inte, det är svårt att svara att säga om det är mycket stor eller liten diskussion. Men 

jag har ibland tänkt på, jag har tre döttrar, och där finns en kritik mot, jag har upplevt att min 

yngsta dotter fått stå ut med kritik. Att det finns en slags motståndsdiskussion, från hennes 

systrar som inte intresserar sig för kläder på samma sätt. Detta tyder på att diskussionen ändå 

finns bland de yngre också. Något annat som tyder på att diskussionen blivit strörre är att ni 

just nu skriver en uppsats om det. Ni gör den här frågan viktig genom att skriva om det. 

 

F: Hur menar du när du säger att det diskuteras hemma hos er? 

 

R: Den utav dem som uppfattar sig som intresserad av mode, känner sig påhoppad av de 

andra. 

 

F: Hur ser konfrontationen ut då? 

 

R: Att man blir ett offer, lite den tonen som vi pratade om tidigare, som han målade fram utav 

det här offret. Offerrollen riskerar ju då att sätta sig på olika tjejer som är intresserade av 

modebranschen. Det kan anses som mindre intelligent och att de är offer för modet, trender 

och ideal. Jag kan ju se att om man är intresserad av mode så kan man hamna i en stereotyp 

fålla och inte tas på allvar. Ibland ser man inte detta som en kunskap, att kunna hantera och 

röra sig i modevärlden. Just de här bilderna, med idealen, och att modellerna står så där lite 

tillbedjande...det spelar ju den där stereotypdiskussionen i händerna, genom att upprepa bilden 

av femininitet. Man förstår inte att det här också är ett kunskapssätt som är mycket 

intressantare om man tar sig tid och lyssnar och läser in i det. 
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F: Den här rollen som du beskrev nu är ju en av många roller som framställs och vi uppfattar 

det som att det inte har förändrats under väldigt lång tid.  

 

R: Jag håller med och det är något som är väldigt intressant. 

 

F: Vad tycker du är viktigt att tänka på när man ska marknadsföra kvinnor och män? Hur ska 

man göra för att bryta det stereotypa mönstret? 

 

R: Det skulle vara intressant att utmana de poserna som finns eller framställningarna, 

marknadsföringen. Jag tror ju, utan att veta..jag har ju följt såna här...det kan ju också vara en 

marknadsföringsstrategi hos vissa företag och så att man överskrider normerna, att man visar 

på något annat. Just det gär när man började ha homosexuella par i annonser så togs det då 

som ett väldigt smart marknadsföringstrick förstod jag. Också för att det visar på något annat, 

när det gäller sådana här frågor ligger man också lite före när det gäller mode skulle man 

kunna tänka sig. Därför är det ju ännu konstigare att man inte utifrån den diskussionen...att 

marknadsföringen ser ut som den gör. Det är säkert många som inte identifierar sig med 

idealen som framställs i reklam, men å andra sidan kanske inte det är meningen heller. Det 

finns risk att det blir tråkigt då. 

 

F: Målet är kanske att man ska visa en upphöjd bild, för att locka folk att vilja vara något 

annat, som t.ex. personen på bilden? 

 

R: Ja. Där är det ju svårt att...målet är ju inte att förändra könsroller i marknadsföring utan 

målet är ju att sälja och då finns det ju en gräns för hur kritisk man kan vara, naturligtvis. Det 

är ju något ni kommer få jobba med. Det är ju en motsägelse i sig, ja det är inte lätt. 

 

F: Det är ju samma sak som att man pratar mycket om miljö och så i modebranschen, att man 

arbetar t.ex. med CSR, detta är ju något som man såklart inte behöver jobba med ur 

ekonomisk synpunkt, men etiskt och moraliskt är det något man bör arbeta med. Man skulle 

kunna tänka sig att det borde vara samma sak med hur man framställer t.ex. olika könsroller, 

ur en moralisk synpunkt. 

 

R: Man får fråga sig vilket samhälle man vill ha. Är de här frågorna jättecentrala? Man 

behöver ju inte nöja sig med målet om att gå i vinst, man kan ha fler mål. 

 

F: Tycker du att idealen har förändrats? Du nämnde t.ex. att man har börjat visa homosexuella 

par i reklam? 

 

R: Under en period kändes det ganska nytt att visa homosexuella par i reklam, lite häftigt. 

Men när jag försöker komma på var den typen av bilder finns just nu så hart jag svårt att 

komma på något. Jag har ingen aning. 

 

F: Precis som du säger väcker det här också uppmärksamhet. Då kan man ju fråga sig varför 

inte fler företag väljer att göra så? Kan det vara att man är att förlora de traditionella 

kunderna? 

 

R: Jaa. 

 

F: Har du tänkt på andra ideal som framställs i dagens reklam? 

 



Sofie Andersson    2014-05-25 

Felicia Wiland     BC11 

49 

 

R: Jag vet inte.. jag vet inte om jag vågar säga något alls. Man kanske har blivit så van att man 

inte lägger märkte till viss reklam. Man får ju tänka på att det framställs så många olika ideal 

hela tiden som man ska identifiera sig med. Jämställdhetspositioner är ju också ett ideal. 

Klädbranschen är så utsatt för kritik kring ideal, hur det hela tiden produceras ideal överallt. 

Vi står som i en dusch av alla ideal och ska försöka hantera dem. Klädindustrin får ju den 

tyngsta bördan genom att framstå som dåliga. 

 

F: Något som du nämnde tidigare, som inte vi tänkt på, är att en sak som klass också är ett 

ideal som framställs i modereklam. Att man ska ha råd att klä sig på ett visst sätt, bilderna är 

fotade i exklusiva miljöer etc. 

 

R: Det skapat också en förväntan om hur man ska vara och vad som är normen, absolut. 

 

F: Det finns ju också ett slags ambitionsideal, t.ex. att man ”ska” vilja ”make it in LA”, som 

det stod i Nelly.coms herrkatalog. Sådana ideal kommer ju också fram i modereklam. 

 

F: Ja, precis. Jätteintressant och jätteviktigt. Att även titta på sådana saker. Den finns ju en 

klyfta mellan det man upplever sig vara och vad idealet är. Reklamen kan bidra till att skapa 

förstoring av den här klyftan. Normen om vithet tror jag var starkare i reklam bara för tio år 

sedan. Det är ju också en intressant fråga, hur gör man idag och utmanas den dimensionen på 

något sätt? Normen om hudproblem och så där..Det kanske är så att drömmen om det här 

hyperidealet om den normala människan kanske är på väg att försvinna? De flesta modeller 

fortfarande funktionsnormer, även om de flesta har någon form av skavank som skiljer dem 

från mängden. Det är ju en väldigt stadig idealtyp som finns idag. 

 

F: Tror du att de här idealen och normerna kommer förändras? Att det kanske med vår 

generation kommer bli på ett annat sätt? 

 

R: Idealen har såklart förändrats och det kommer de också att göra hela tiden, och så kommer 

samtidigt dem som vi pekat på. Det kommer alltid finnas saker som upprepar sig. Vilka drag 

kan man se förändrar sig? Det är jätteintressant. Vad är det som förändras och vad beror det 

på? Man måste tänka på att man som betraktare alltid tittar på bilder utifrån sina egna 

föreställningar och fördomar och kan tolka reklam på ett helt annat sätt än vad som avsetts. 

Det flödet som finns av ideal..man ska vara både självständig, jämställd och samtidigt se ut 

som tjejen i Nellyreklamen. Vad blir det utav människor som ser detta? Alla löser 

normkonflikterna på sitt sätt. Mode är ju både en effekt av samhället och samtidigt en del av 

att göra det. Modereklam är en upprepning av de ideal som finns men samtidigt är med och 

skapar dem. Fast det skiljer sig egentligen inte från någon annan bransch, alla är mitt i detta. 

Modebranchen är ju dem som får mycket kritik, de är ju väldigt synliga också. 

 

F: Är det något du tänker på själv när du handlar kläder, hur modeföretagen framställer 

kvinnor och män? 

 

R: Jag kan känna så här att den delen...det här företaget som ni pratade om (American 

Apparel), ett företag som det skulle jag inte handla hos. Jag kan inte riktigt komma på något 

annat bra exempel. Jag kan tycka det är befriande att se på saken som att alla inte behöver se 

ut på samma sätt. Görs femininitet på rätt sätt kan det också vara charmigt på sitt sätt. Jag kan 

känna mig instängd av att man bara ska vara på ett sätt. Normerna får ju inte slå över. 

Självklart finns det en sådan gräns också för mig, men jag har inget jättebra exempel på det 

(förutom American Apparel). 
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F: Människor tänker mer och mer på miljöaspekter när man handlar kläder, men börjar tänka 

mer på vart man handlar kläder. Tror du att det kan ha betydelse för att man som kund även 

kommer börja göra val utefter hur butikerna framställer olika könsroller? 

 

R: Ja det tror jag. Jag skulle tveklöst säga att när jag ser en butik så blir jag oerhört 

provocerad av det här med ålder. Jag, som är lite äldre, kan bli provocerad av att modellerna 

är så unga. Jag tycker att det är konstigt, eftersom det är de lite äldre som har pengarna. Jag 

kan också bli irriterad på längden på modellerna eftersom jag själv är så kort. Längd och sånt 

tas för givet, att man ska vara så lång som ett ideal. Om det hade varit oerhört heterosexuella 

skyltfönster etc. och väldigt traditionella könsroller så skulle jag inte känna mig tilltalad att gå 

in i butiken. Så är det nog, absolut. Jag kan inte komma på något jättebra exempel. 

 

F: Kan det vara svårt att säga var gränsen går? Vad accepterar man och vad blir för 

gammeldags och provocerande? 

 

R: Precis, visst. 

 

F: Tror du att olika form av provokation kan vara sammankopplat med ett varumärke? Att det 

kanske är svårt att tona ner sitt sexistiska uttryck eftersom det kanske är så sammanfogat med 

varumärket? 

 

R: Ja det kan ju vara så att de har fastnat där. Men då skulle man ju kunna tänka sig att det 

händer så mycket annat i samhället..och det gör väl också att det blir intressant varför just den 

saken inte förändras. Jag håller med om att de traditionella könsrollerna är starkt betingade för 

många varumärken. Det kanske är lättare att lägga märke till reklam som spelar på de gamla 

könsstereotypa rollerna, eftersom det är det vårt öga lägger märke till. Återigen i och med 

vilka egna föreställningar och fördomar vi har, så kanske vi uppfattar reklamen på ett annat 

sätt. Jag gjorde ett experiment på mina elever. Jag visade en reklam på två kvinnor som satt 

jämte varandra i en bil. Kvinnan som inte körde satt och läste i en tidning och såg att det vara 

rea någonstans, så de åkte dit och handlade bilen full med grejer. Reklamen handlade om att 

man skulle visa hur man kunde göra om bilden från en liten bil till att bli som en lastbil. Då 

var det ju de här två tjejerna då.. Då frågade jag studenterna: Vilka är dom? Vilken relation har 

dem till varandra? Då svarade dem: Det är nog två arbetskompisar, som samåker, två grannar, 

två systrar eller ja...men ingen kärleksrelation. Det var ingen som sa att de trodde att de två 

kvinnorna var i en kärleksrelation, eller att de var ett par. Utan man tolkade in...som betraktare 

såg man inte att det här kunde tolkas ”queert”. Detta var ändå genusstudenter, som ändå 

tolkade dem som ett icke-sexuellt par. Varför tolkar vi det så? Skulle det kunna vara på ett 

annat sätt? Att det är ett par som är ute och åker? Ja, det var alla eniga om.  Det gjorde att 

många insåg att heterosexualiteten sitter i mina ögon när jag läser reklamen, men det är jag 

som läsare som läser in heteronormen och då spelar det ingen roll hur reklamen framställer 

människorna i den. Jag tror att man medvetet kanske framställer människor olika beroende på 

vilket land man gör reklam i. Att man kanske t.ex. i Sverige redigerar en reklam mindre 

stereotypisk. Reklamen kommunicerar liksom också på något sätt vilken som är normen i ett 

samhälle. Det finns ju även en gräns för när man blir för provocerande och gammaldags. Vad 

har vi för förmåga att läsa av provocerande reklam? Man läser utifrån de normerna som finns. 

 

F: Hur tror du att man kan jobba för att motverka de stereotypa könsrollerna i reklamen? 

 

R: Jag tror att det behövs sådana som er, att ämnet tas upp och diskuteras. Jag tror inte att det 
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finns några snabba fix och trix. Jag tror att det här med mycket kunskap och också personer 

som sitter på högre positioner har en jätteviktig roll i samhället. Det viktiga är att man jobbar 

med de här frågorna. Det är den typen av långsiktighet som jag tror är viktig. Kunskap och 

kritik, eftertänksamhet som strategi nästan då. Det är viktigt att kunskapen sprids och att man 

kan bygga kunskap från många olika perspektiv och kritiken, att man kan se den ur många 

olika perspektiv och ta den till sig. Inte tro att det är något som går att fixa lätt. 

 

F: Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och att du ville ta dig tid! 
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