
 

 
Naken och stolt, eller bara blottad? 

 
En komparativ studie av American Apparel:s framställning av 

kvinnor i reklam 
 

 
FÖRFATTARE:  Therese Holm 

 Evelina Niva Wonevik 

KURS:  Medie- och kommunikationsvetenskap C, Uppsats  

 Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

PROGRAM: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 

EXAMINATOR:  Anders Svensson 

HANDLEDARE: Ann- Sophie Naumann 

TERMIN: Höstterminen 2018 



  



JÖNKÖPING UNIVERSITY 
Högskolan för lärande och kommunikation 

Medie- och kommunikationsvetenskap C 
Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 
Höstterminen 2018 

 
SAMMANFATTNING 
Författare: Therese Holm och Evelina Niva Wonevik 

Uppsatsens titel (svenska): Naken och stolt, eller bara blottad? – En komparativ studie av 

American Apparel:s framställning av kvinnor i reklam 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 62  

 

I denna uppsats granskas företaget American Apparel:s tidigare och nuvarande 

bildkommunikation. Företaget har kritiserats otaliga gånger för sin sexistiska porträttering av 

kvinnor i reklam, vilket är en av faktorerna som har tvingat företaget till en nylansering. 

Reklam i allmänhet sexualiserar kvinnor och framställer dem stereotypiskt, vilket skapar 

samhälleliga konsekvenser. 

De teoribildningar som används för att ge svar på studiens frågeställning är genus, stereotyp, 

feministisk teori, femvertising, the male gaze samt semiotik. Studien är en kvalitativ 

innehållsanalys där totalt sex bilder från American Apparel jämförs komparativt. Genom en 

semiotisk analys jämförs dessa sex bilder som American Apparel har släppt för kommersiella 

ändamål. Tre av dessa bilder är från tidigare kampanjer av företaget, och de återstående tre är 

reklambilder som har släppts efter nylanseringen. Syftet med denna studie är att jämföra dessa 

bilder genom en semiotisk analysmetod för att urskilja huruvida det finns några skillnader 

gällande framställningen av kvinnor i annonserna, samt undersöka om de efter sin nystart 

använder sig av femvertising. Bilderna analyseras genom sju begrepp i den semiotiska 

analysmetoden. Dessa begrepp är setting, pose, gaze, color, body-chopping, empowerment 

samt representation. I resultatet framgick det att de tidigare reklambilderna från American 

Apparel sexualiserade kvinnor och framställde dem stereotypiskt. Bilderna efter 

nylanseringen illustrerar däremot kvinnor som är empowered, och det går även att notera att 

företaget använder sig av femvertising.  
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This study focuses on the way the brand American Apparel previously have and currently is 

representing women in their advertising. American Apparel has a long history of being 

criticized for their sexist portrayal of women. This has lead the company to do a relaunch. 

However, advertising in general share the trait of sexualizing and stereotyping women, which 

creates societal consequences. 

The theory forms used to give answers to the study's research question are gender, stereotype, 

feminist theory, femvertising, the male gaze and semiotics. The study is a qualitative content 

analysis where a total of six images from American Apparel are compared comparatively. 

Through a semiotic analysis a total of six images that have been released for commercial 

purposes will be compared. Three of these pictures are from previous campaigns by the brand, 

whereas the remaining three are released after the relaunch. The aim of this study is to 

compare six images through a semiotic analysis method in order to distinguish whether or not 

there are any differences regarding the portrayal of women in the advertisements, as well as to 

investigate if they are using femvertising after the relaunch. To be able to compare the images, 

seven elements will be examined in the semiotic analysis method. These elements are setting, 

pose, gaze, color, empowerment, representation and body-chopping. The result presented that 

the former images released by American Apparel sexualized and stereotyped women. The 

new images from after the relaunch illustrates empowered women and a usage of 

femvertising. 
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1. Inledning 

Reklam är en återspegling av de normer som existerar i omgivningen, och media har en 

omfattande roll gällande hur vi utformar våra identiteter. Porträtteringen av kvinnor i reklam 

har länge kännetecknats av sexism och objektifiering, vilket har en negativ påverkan på 

kvinnors självbild. Samtida reklam förmedlar budskapet att den viktigaste aspekten för 

kvinnor är deras utseende, vilket är problematiskt då den norm som representeras i medier 

ofta är kvinnor som har retuscherats till oigenkännlighet. Vidare bidrar denna framställning 

till uppfattningen om att kvinnor är underlägsna män (Kilbourne, 2014). 

 

Denna studie analyserar det amerikanska företaget American Apparel:s reklamkampanjer, 

som har kännetecknats av amatörmässiga fotografier av lättklädda unga tjejer i kontroversiella 

positioner. Denna skildring av kvinnor har resulterat i att American Apparel:s 

bildkommunikation associeras med pornografi. Otaliga reklambilder från företaget har 

dessutom anmälts för sin sexistiska porträttering av kvinnor, där bland annat minderåriga har 

poserat avklätt och utmanande. Efter att ha gått i konkurs 2016 nystartades American Apparel 

av det kanadensiska företaget Gildan Activewear, som hävdar att den nya kommunikationen 

är inriktad på empowerment och inkludering (The Guardian, 2014).  

 

Under senare år har allt fler företag börjat bestrida den objektifierande framställningen av 

kvinnor i reklam, och en form av motrörelse har startat. Inom denna motståndsrörelse 

framställs kvinnor som självsäkra, självständiga och befriade. De framställs också ofta som att 

de har kontroll över sin egen sexualitet. Att framställa kvinnor på detta vis kallas för 

empowerment då kvinnan representeras som stark och kraftfull istället för underlägsen 

(Drake, 2018). Ett företag som tidigt deltog och aktivt försökte göra en förändring var Dove. 

Även företag som Always och det svenska företaget Åhléns har deltagit i den normbrytande 

porträtteringen. I respektive kampanjer hyllades “verkliga” kvinnor, vilket innebär en 

skildring av kvinnor med olika kroppstyper, etniciteter och dylikt. I kampanjerna spreds 

budskapet om att alla kvinnor förtjänar att få representeras, och att skönhet finns i olikheterna 

(Genus.se, 2017). Detta koncept etablerades år 2014 som femvertising, och allt fler företag har 

valt att implementera strategin i sin marknadsföring. Femvertising definieras av 

empowerment, och är normbrytande till skillnad från traditionell reklam. Även representation 

är en viktig del i femvertising, eftersom det tillåter utrymme i media till kvinnor som avviker 
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från det rådande idealet. Det är exempelvis vanligt förekommande att icke-vita kvinnor inte 

tillåts lika mycket utrymme i reklam som vita (Hall & Nixon, 2013). 

 

I en undersökning som Sveriges Kommunikationsbyråer utförde år 2015 tillsammans med 

byrån Volontaire, granskades vem som får synas i reklam. Resultatet visade att det fanns en 

tydlig överrepresentation av smala och vita kvinnor, då 94% av kvinnorna var smala, och 87% 

var vita (Lindskog Lindell, 2015). Kvinnor med en annan hudfärg än vit representeras ofta 

med sexistiska och rasistiska stereotyper som att de är ”exotiska ” eller ”vilda” (Sveriges 

Kvinnolobby, u.å.).    

 

Det finns gedigen forskning om hur kvinnor objektifieras i reklam, och hur framställningen 

påverkar kvinnor negativt. Däremot finns det en avsaknad av tidigare forskning som 

involverar femvertising och om det börjar tillämpas mer i reklam. Det finns tillika en 

forskningslucka gällande om samhällsklimatet börjar förändras och stereotyper ifrågasättas, 

och huruvida reklam uppmanas till att anpassa sig därefter. I och med bland annat #metoo har 

sexism och sexuella trakasserier belysts omfattande i medier, vilket har ställt krav på många 

företag och organisationer att agera och göra en förändring. En sådan förändring är att ett 

flertal företag har valt att skapa kanaler där anställda anonymt kan anmäla omoraliska 

handlingar (Dagens industri, 2018).  

 

Denna studie har som avsikt att undersöka om även ökända och sexistiska företag som 

American Apparel, kan göra en förändring och anpassa sig efter det rådande samhällsklimatet. 

För att undersöka detta kommer vi att genomföra en komparativ studie, där vi med hjälp av 

semiotiken undersöker American Apparel:s tidigare och nuvarande bildkommunikation för att 

eventuellt kunna urskilja skillnader i deras framställning av kvinnor. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras bakgrundsinformation om American Apparel som företag, följt 

av deras historia med att involvera sexistiska reklambilder i sina kampanjer. Stycket avslutas 

med en presentation av American Apparel:s nylansering.  

 

2.1.  American Apparel – Företaget 

 
Företaget American Apparel grundades 1989 av den kanadensiska affärsmannen Dov 

Charney (The Guardian, 2014). Klädföretaget kom till en början att bli ett av världens mest 

beundrade varumärken, med den självutnämnda titeln om att vara “best of basics”. Charney 

påstod sig dessutom ha de bäst betalt anställda i världen (The Guardian, 2014). Företaget 

betraktades som en sensation och blev bland annat utnämnt till årets varumärke av The 

Guardian, och Charney var året därpå finalist i Time Magazines lista över de 100 mest 

inflytelserika personerna i världen (The Guardian, 2014). 

 

Företaget började under 2010-talet gå allt sämre på grund av lågkonjunktur och skiftande 

modetrender. American Apparel mottog dessutom dålig publicitet för sin sexistiska reklam 

och de anklagelser om sexuella trakasserier som riktades mot Charney. Försäljningen avtog 

och företaget hamnade i skuld. I februari 2014 hade American Apparel en skuld på 240 

miljoner dollar (The Guardian, 2014). 

 

2.2.  American Apparel - De sexistiska reklambilderna  

 
Bilden av American Apparel som sensation började successivt avta när allt fler anmälningar 

om sexuella trakasserier riktades mot Charney. Den kritik företaget mottog av omvärlden för 

objektifiering och exploatering av kvinnor i sin reklam var också en bidragande faktor. Utöver 

kvinnornas utmanande poseringar var de även lättklädda, vilket ledde till att företagets 

produkter inte hamnade i fokus, utan de lättklädda och utsatta kvinnorna. American Apparel:s 

porträttering av kvinnor har lett till ett flertal stämningar eftersom företaget upprepade gånger 

brutit mot marknadsföringsregler inrättade av Advertising Standards Authority, ASA 

(Mahdawi, 2012). 
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En av de bilder som har blivit stämda av ASA är en bild som visar en ung kvinna som bär en 

body med stringtrosa från företaget. Den unga kvinnans bakdel är synlig. Detta ansåg ASA 

vara problematiskt eftersom modellen såg ut att vara under 16 år, vilket innebar att företaget 

hade sexualiserat en minderåring (Mahdawi, 2012). Företaget blev även stämt 2009 för 

liknande anledningar då en modell som såg ut att vara under 16 och blev framställd på ett 

sexuellt vis. Vidare menade ASA att modellen i fråga såg ut att förbereda sig för att klä av sig 

helt eftersom hon visade mer hud i varje bild genom bildens handlingsförlopp (The Guardian, 

2009). ASA fällde även bilder som företaget publicerat som produktbilder på deras hemsida. 

Bilderna fälldes till följd av att de visade kvinnliga modeller klädda i t-shirts där kvinnornas 

bröst kunde urskiljas under tyget. ASA motiverade stämningarna genom att de fann bilderna 

för sexuella och kränkande. De ansåg även att det visar på oansvarighet då barn kan gå in på 

deras hemsida och se dessa bilder. American Apparel försvarade bilderna genom att säga att 

de återgav en rättvis bild av hur deras produkter ser ut samt att barn kan gå in på vilka 

hemsidor de vill (Mahdawi, 2012).  

 

Även den svenska motsvarigheten till ASA, Reklamombudsmannen, har tagit emot 

anmälningar mot American Apparel:s reklambilder från upprörda invånare. Den 

bakomliggande orsaken till anmälningarna är att kvinnor porträtteras halvnakna men inte män 

i reklambilder för samma produkt. Detta ledde till att företaget blev anmält på grund av 

sexism. Då bilderna inte publicerats av en svensk utgivare kunde inte Reklamombudsmannen 

ta upp fallen för prövning (SVT, 2013).  

 

American Apparel:s distinkta reklamkampanjer som har kännetecknats av amatörmässiga 

fotografier av lättklädda unga tjejer i kontroversiella positioner, har lett till att American 

Apparel:s bildkommunikation associeras med pornografi (Mahdawi, 2012). Dessa bilder har 

sedan starten varit företagets signum. Fortsättningsvis använde de sig inte av professionella 

modeller, utan av företagets egna butiksanställda, vänner till fotograferna eller människor de 

fann på gatan. Bilderna blev ofta tagna i miljöer som inte är typiska för modeföretag. Det var 

exempelvis vanligt förekommande att kvinnliga modeller blev fotograferade i sängar. 

American Apparel skiljer sig därför från flera andra företag då företaget har utmärkt sig 

genom att kommunicera med amatörmässiga bilder (Mahdawi, 2012).  
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Anklagelserna mot Charney och den typ av bildkommunikation som företaget använde sig av 

ledde till publiceringsrelaterade och ekonomiska kriser (The Guardian, 2017). Slutligen 

sparkades Charney från sin position som VD, och företaget tvingades under 2016 att gå i 

konkurs. 

 

2.3.  American Apparel - Nylanseringen 

 
American Apparel blev efter sin konkurs uppköpt 2017 av det kanadensiska företaget Gildan 

Activewear. Företaget nystartades därefter globalt med en ny styrelse bestående endast av 

kvinnor, och försöker nu återta titeln om att vara “best of basics” (Hanbury, 2018).  Den nya 

styrelsen har valt att behålla företagets gamla logga, och det gamla innehållet av kläder består, 

men företaget säger sig ha ändrat koncept. American Apparel hävdar att de har ändrat sin 

inriktning från “sexualizing” till “sexy” och deras nya motto och strategi är att representera 

“empowered women” som har kontroll över sin egen kropp. Företaget säger sig även fokusera 

på inkludering av olika slag. Modellerna är även nu, till skillnad från förr, över 21 år gamla. 

Fortsättningsvis använder sig företaget av modeller i olika kroppsstorlekar då de vill stödja 

kroppspositivism. American Apparel tillåter dessutom inte att modeller blir retuscherade i 

deras reklamkampanjer.  
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3. Problemformulering 

I detta stycke förklaras det samhällsproblem som har inspirerat studiens författare till att 

undersöka problematiska och sexistiska reklambilder. 

 

Samhällsproblemet som har inspirerat studien är den problematiska porträtteringen av kvinnor 

i reklam, där kvinnor objektifieras och framställs sexistiskt vilket skapar samhälleliga 

konsekvenser. Dessa konsekvenser är bland annat att den kvinnliga stereotypen begränsar hur 

kvinnor bör se ut och uppträda, men också att porträtteringen av kvinnor i reklam 

normaliserar våld mot dem. Stankiewics och Rosselli (2008) klarlägger att sexuellt 

nervärderande avbildningar av kvinnor i media främjar attityder om våldtäkt och våld. Den 

samtida framställningen av kvinnor som sexobjekt i olika medier ökar således acceptansen av 

våld mot kvinnor.  

 

De könsstereotyper som finns i reklam är problematiska eftersom de skapar förväntningar och 

fördomar som begränsar individen som porträtteras (Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017). 

Stereotyper bidrar till ett upprätthållande av kvinnor som det svagare och undergivna könet. 

Fortsättningsvis kan stereotyper begränsa kvinnors självutveckling och även vara en nackdel i 

deras karriär (Åkestam et.al., 2017). Kilbourne (2014) belyser att samtida reklam sprider 

budskap till kvinnor att den absolut viktigaste aspekten för dem är hur de ska se ut. Trots att 

kvinnliga modeller i tidningar redigeras till oigenkännlighet och perfektion, fortsätter kvinnor 

och flickor att jämföra sig med dessa bilder. Tilläggningsvis tillåts endast ett fåtal kvinnor 

utrymme i reklam, vilka är de som stämmer överens med stereotypen. Överviktiga och 

kvinnor av olika etniciteter får inte lika stort utrymme i media.  

 

Reklam är ett maktfullt medium som återspeglar samhällets värderingar och en konstruerad 

verklighet, och den objektifierande bilden av kvinnor i reklam är därmed av intresse att 

undersöka. För att studera detta centrala problem kommer vi genom en komparativ studie 

analysera företaget American Apparel:s tidigare och nuvarande bildkommunikation. I studien 

vill vi undersöka om även ökänt sexistiska företag kan förändra och anpassa sig efter de krav 

samhället ställer. American Apparel valdes då det är ett företag som är ett exempel på en typ 

av extrem bildkommunikation. Vi har valt att jämföra företagets gamla reklambilder med 

deras nya, då vill vi kunna urskilja skillnader i hur kvinnor representeras av företaget. Det är 

endast bilder från företaget American Apparel som jämförs eftersom det är av intresse att 
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undersöka om problematisk bildkommunikation kan förändas. Detta är endast möjligt att 

undersöka genom att jämföra bilder från ett företag. 

 

3.1.  Syfte  

Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ studie undersöka företaget American 

Apparel:s nuvarande och tidigare bildkommunikation för att se om skillnader finns gällande 

framställningen av kvinnor i deras reklam, samt för att undersöka om de använder sig av 

femvertising. 

 

3.2.  Frågeställning 

 
• Finns det uttryck för stereotyper i bilderna, och i så fall vilka? 
• Hur framställs kvinnorna, och vilka normer och budskap förekommer? 
• Skiljer sig de underliggande budskapen mellan tidigare och nuvarande 

bildkommunikation, och i så fall hur? 
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4.  Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning gällande den problematiska framställningen 

av kvinnor i reklam. Forskning kring normbrytande porträttering av kvinnor redovisas också i 

kapitlet. Avsnittet inleds med tidigare forskning om den typiska skildringen av kvinnor i 

reklam, där de framställs som sexobjekt. Kapitlet avslutas med forskning om ett nyare 

marknadsföringskoncept kallat femvertising, som syftar till att stärka kvinnor och skildra dem 

på ett normbrytande vis. 

 

4.1. Framställningen av kvinnor som sexuella objekt i reklam   

Jean Kilbourne har sedan 1960-talet analyserat hur kvinnor skildras i reklam, genom att 

avkoda ett stort antal reklambilder. I en studie presenterad i dokumentärserien Killing us softly 

berättar Kilbourne att hon i sitt arbete gradvis såg mönster i hur kvinnor representeras. Hon 

påträffade även mycket problematik i könsporträtteringen då kvinnor ofta gestaltades i farliga 

och våldsamma situationer (Kilbourne, 2014). I sin studie har Kilbourne bland annat kommit 

fram till att kvinnor överallt blir inpräntade att den sexuella attraktionen är beroende av ett 

visst mått undergivenhet, syndfullhet och våld. Hon menar därmed att dessa begrepp har blivit 

en association till sex för båda könen. Kilbourne belyser dessutom att nutida reklambilder 

sprider budskapet att den absolut viktigaste aspekten för kvinnor är hur de ska se ut. Trots att 

de flesta vet att framställningen av kvinnors kroppar kan ha redigerats till oigenkännlighet i 

tidningar, fortsätter kvinnor att jämföra sig med dessa bilder. Fortsättningsvis menar 

Kilbourne att detta jämförande alltid kommer att leda till misslyckande, eftersom bilderna är 

baserade på absolut felfrihet (Kilbourne, 2014).  

 

Conley och Ramsey (2011) undersökte i Killing us softly? Investigating portrayals of women 

and men in contemporary magazine advertisement systematiskt hur kvinnor och män 

framställs i reklam. Genom en innehållsanalys kodades och analyserades totalt 790 

reklambilder i 19 tidningar i studien. Med hypoteser inspirerade av Jean Kilbournes 

medieanalys Killing Us Softly, undersökte Conley och Ramsey olika teman som påträffas i 

reklam och i vilken omfattning de är relaterade till kvinnans underordning och kontroll. 

Studiens författare analyserade hur framställningen av kvinnor skilde sig mellan annonser i 

kvinnliga modemagasin, kvinnliga hem- och inredningsmagasin och tidningar riktade till män 

(Conley & Ramsey, 2011). Resultaten i studien av Conley och Ramsey understödde ett flertal 
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av Kilbournes hypoteser i hennes undersökning. Resultaten visade att kvinnor skildras som 

mer underlägsna och passiva än män, särskilt i kvinnliga modemagasin och i herrtidningar. De 

bekräftar också Kilbournes idé om att kvinnor förväntas ta mindre plats. En annan slutsats var 

att kvinnorna porträtterades som mer felfria, och att de även i högre grad utsattes för body-

chopping än män, inte minst i kvinnliga modemagasin och i tidningar för män. Detta är ett 

uttryck som används för att beskriva det fenomen där delar av individers kroppar klipps bort. 

En sådan bild kan leda till att kvinnan uppfattas som ett livlöst objekt om hennes huvud 

saknas, eller som undergiven om hennes fötter är bortklippta (Conley & Ramsey, 2011). 

 

Cortese gav 2004 ut studien Provocateur som är en kritisk teoretisk analys av massmedia och 

reklam. I studien syftar Cortese (2004) till att förstå latenta budskap inom reklam och den 

påverkan dessa har i samhället. I studien granskades reklam som inkluderade kulturella 

symboler som femininitet, maskulinitet, sexualitet och etnisk exkludering. Dessa symboler 

analyserades sedan kritisk och dekonstrueras bort från det ursprungliga språkliga 

sammanhanget. På så sätt menar Cortese att det går att förstå vilka budskap som dominerar 

inom den nutida kommersiella sektorn. Cortese använde material från tryckt reklam. I 

analysen urskiljer Cortese att annonser och reklam ofta leder till felaktiga föreställningar 

genom de representationer som används. Kvinnor visas ofta i annonser som sexuella objekt, 

vilket medför att sådana annonser förser samhället med kulturellt betingade ideal angående 

femininet. Vidare går det att identifiera två mönster angående hur könen framställs inom 

reklam. Först och främst går det att se hur annonser och reklam visar hur man kan förvänta sig 

att kvinnor och män bör bete sig. Fortsättningsvis går det att se att män betraktas som 

dominanta varelser, medan kvinnor uppfattas som passiva och förväntas underordna sig 

männen (Cortese, 2004).   

 

Kvinnor faller även vanligen offer för body-chopping. Cortese (2004) anser att det är mer 

vanligt att kvinnor faller offer för body-chopping och att en bild där en kvinnas ansikte inte 

visas ger intryck av att kvinnan inte har en identitet. Cortese (2004, s.38) skriver: 

”Advertising that depicts women´s bodies without faces, heads and feet implies that all that 

really is important lies between her neck and her knees. The lack of head symbolizes a woman 

without a brain […]”. Cortese menar att kvinnor på detta sätt framställs som en människa utan 

hjärna, vars enda bidrag är hennes attraktivitet. 
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Cortese kom slutligen, genom sin undersökning, fram till att de reklambilder som visas för 

allmänheten inte upplevs som onaturliga och inkorrekta, utan som en spegling av 

verkligheten. Vidare är bilder i reklamsyfte begränsade till hur de representerar kvinnor och 

andra minoriteter. Detta leder till ojämlikhet mellan kön och etniciteter då traditionella 

stereotyper används i reklambilder och anses vara normala och acceptabla. Cortese menar att 

detta kan vara skadligt eftersom den korrekta representationen väljs bort och det inte är 

sanningen som återspeglas. Det är däremot av vikt att förstå att det inte endast är reklamen 

som ligger till grund för problemen i samhället angående synen på kvinnor och etniska 

grupper. Reklam återspeglar de sociala trenderna och värderingarna som redan existerar. 

Vidare anser Cortese (2004) att reklam bör skilja på verklighet och fantasi, samt att reklam 

inte bör berätta för människor hur de bör vara och bete sig.  

 

Även Erving Goffman (1985) samlade på tryckt reklam där kvinnor gestaltades. Genom 

denna insamling uppmärksammade han en problematisk skildring av kvinnor. I sin studie 

utförde han en visuell diskursanalys där han dekonstruerade reklambilder. Goffman upptäckte 

att bilderna presenterade ideal av genusrelationer och roller mellan kvinnor och män. I sin 

samling av över 400 reklambilder från olika tidningar, upptäckte han att kvinnokroppen 

representerades på ett sätt där den framställdes med lägre social status och intellekt än 

mannen. Denna underordning av kvinnor i reklambilder förklarar Goffman som The 

Ritualization of Subordination.  Kvinnor porträtteras vanligen sedda ovanifrån, vilket ger 

intrycket att hon accepterar sin underlägsenhet. Denna typ av underordning är vanligt 

förekommande inom reklam. En rak hållning ger däremot ett överlägset intryck. Goffman 

presenterade 1976 en teknik som kan användas för att urskilja överlägsenhet i bilder. Detta 

utfördes genom att granska individers storlek och pose. Detta år introducerade Goffman även 

konceptet Function Ranking, vilket innebär att kvinnor vanligtvis framställs som passiva, då 

deras roll i annonser inte anses lika viktig som mannens. Goffman (1985) menar att Function 

Ranking kan utläsas genom att studera de denotationer som finns i bilden. 

 

4.2.  Femvertising som motrörelse och framgångskoncept 

Åkestam, Rosengren och Dahlen (2017) undersöker i Advertising “like a girl”: Toward a 

better understanding of “femvertising” and its effects begreppet femvertising, och dess 

eventuella påverkan på reklamkonsumenter. Studien genomförs med en utgångspunkt i 

tidigare forskning om kvinnliga stereotyper i reklam sammanlänkat med reaktansteori. 
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Studien undersöker om och hur samtida reklamkampanjer utmanar de traditionella kvinnliga 

stereotyperna gällande utseende, roller och yrken. Författarnas hypotes är att femvertising 

kommer att bidra till minskade negativa reaktioner mot reklam i helhet. En pilotstudie 

genomfördes innan författarna testade sina hypoteser. Detta för att de önskade bedöma 

giltigheten av deras hypotes som var att reklam vanligtvis porträtterar kvinnor på ett 

stereotypiskt sätt. I pilotstudien uppmanades forskarstuderande vid en europeisk företagsskola 

att bedöma annonser. Dessa annonser omfattade bilder på kvinnor, och studenterna bedömde 

huruvida kvinnorna framställdes stereotypiskt. Totalt undersöktes 10 olika mode- och 

livstidsmagasin. Efter att slumpmässigt blivit tilldelad en av tidningarna, blev deltagarna 

ombedda att granska tidningen och identifiera alla annonser där kvinnor porträtterades. De 

blev därefter tillfrågade att välja ut de reklambilder som de fann mest respektive minst 

stereotypiska. Deltagarna blev därefter ombedda att svara på frågor på en skala från ett till sju, 

där ett representerade “helt oense”, och sju representerade “helt överens”. De fick bland annat 

svara på om annonsen visade en stereotypisk bild av kvinnor, och om annonserna är typiska 

för reklam riktade mot kvinnor (Åkestam et.al., 2017). 

 

I studiens resultat framkom det att de reklambilder som involverade femvertising uppfattades 

som mindre stereotypiska än traditionell reklam, och de betraktades också som ett 

framgångsrikt koncept. Avslutningsvis menar Åkestam et.al (2017) att studiens resultat tyder 

på att marknadsförare har mycket att vinna genom att avstå från sexistisk reklam, och i stället 

anpassa ett mer medvetet förhållningssätt till hur de väljer att porträttera kvinnor i sina 

annonser. 

 

Ett företag som tidigt såg fördelar med att skildra kvinnor på ett mindre stereotypiskt vis var 

Dove. Företagets kampanj “Real Beauty” genomfördes 2004 och ses som en form av 

startskott för femvertising rörelsen, då den utmanar kvinnliga könsstereotyper och stärker 

kvinnor. Demir och Kodak (2012) beskriver i sin studie hur företaget Dove gick tillväga i sin 

efterforskning inför kampanjen. Innan Dove påbörjade sin kampanj ”Real Beauty” 

genomförde de en global efterforskning som involverade 10 länder, där 3.300 unga kvinnor 

mellan åldrarna 18–64 deltog. I den kvantitativa studien fick Dove resultat som visade att 

kvinnor runt om i världen generellt anser att det finns ett orealistiskt skönhetsideal som 

uppmanar vissa fysiska karaktäriseringar. Ytterligare visade studien att nästan alla kvinnor 

som deltog svarade att de någon gång varit osäkra över sitt utseende, sin vikt och kroppsform. 

Nio av tio kvinnor svarade dessutom att de vill förändra sitt utseende. Genom denna studie 
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började Dove ifrågasätta skönhetsidealen i samhället, och dess påverkan på kvinnors självbild. 

Målet med Doves kampanj ”Real Beauty” var bland annat att få kvinnor och samhället att 

tänka på skönhet på ett annat sätt, samt omdefiniera begreppet. De ville dessutom fastställa 

kvinnors tankar om skönhet genom akademiska studier, mäta hur skönhetsideal påverkar 

kvinnors hälsa och lycka, samt att få kvinnor att känna sig vackra som de är och höja deras 

självförtroende (Demir & Kodak, 2012). 

 

Företaget Always som tillverkar hygienprodukter för kvinnor lanserade 2015 femvertising-

kampanjen “like a girl” (Coscia, u.å). Denna kampanj innebar dels en hashtag #LikeAGirl 

och en reklamfilm där unga tjejer, flickor, pojkar och män ombads utföra saker som att 

springa, slåss och kasta boll “like a girl”. Reklamen visade att pojkar, män och yngre kvinnor 

gjorde dessa saker på ett sätt som passade in i den kvinnliga stereotypen. Flickorna utförde 

däremot dessa uppgifter på ett normbrytande sätt. Denna aspekt att flickor som inte genomgått 

puberteten inte anser att de utför saker sämre än pojkar intresserade Always. Därför beslutade 

sig Always för att utföra en studie om ämnet (Coscia, u.å.). 

 

Studieobjektet för fallstudien var flickor och pojkar som vid studiens början inte genomgått 

puberteten. Det som mättes under studieperioden var barnens självkänsla. Studien visade att 

flickors självkänsla försämras två gånger så mycket som pojkars under puberteten. Vidare 

visade studien att flickor aldrig återgår till deras ursprungliga nivå av självkänsla efter 

puberteten. En bakomliggande anledning för att flickors självkänsla minskar är att de utsätts 

för könsstereotyper från samhället om vad det innebär att vara en kvinna. Dessa stereotyper 

bygger förväntningar över hur flickor bör se ut och bete sig för att passa in i normen. Några av 

de stereotypiska egenskaperna som antas definiera kvinnlighet är skönhet och underlägsenhet. 

Vidare förmedlas budskap om att egenskaper som styrka och ledarskap inte är för kvinnor, 

utan endast för män. Dessa budskap återfinns på många håll i samhället genom exempelvis 

reklam (Coscia, u.å.). 

  

Fortsättningsvis används begreppet “like a girl” som en nedvärderande term i många länder. 

Termen kan även användas för att uttrycka att någon är svag, emotionell eller värdelös 

(Coscia, u.å.). Always menar att denna term används för att visa att det som är stereotypiskt 

kvinnligt inte är tillräckligt bra. Dessa stereotyper formar dessutom unga tjejer och påverkar 

hur de uppfattar sig själva som kvinnor och sättet de uppför sig på.  
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Syftet med kampanjen var att Always ville utveckla definitionen av självförtroende, som alltid 

varit företagets kärna. Always ville därmed stärka unga tjejers självförtroende till följd av 

kampanjen genom att omdefiniera termens innebörd till positiva associationer. Därför 

uppmanade företaget kvinnor att lägga upp bilder på när de utförde normbrytande handlingar 

med en hashtag #LikeAGirl (Coscia, u.å.). 

 

4.3. Uppsatsens bidrag 

Av de studier som presenterats synliggörs det faktum att kvinnor traditionellt sätt porträtterats 

som sexuella objekt i reklam. Kvinnor framställs även genom stereotyper som underlägsna 

männen. Denna typ av reklam har bidragit till ojämlikhet mellan könen. Detta har lett fram till 

att en ny marknadsföringsstrategi uppkommit, vilket är femvertising. Där porträtteras kvinnor 

på ett normbrytande sätt, och inte genom de stereotyper som annars är vanligt förekommande 

inom reklam och annonser. Femvertising syftar även till att stärka kvinnors självkänsla genom 

att inkludera kvinnor av olika kroppsstorlekar och etniciteter i reklam. Det finns däremot en 

forskningslucka eftersom fenomenet är relativt nytt och det finns tämligen begränsad 

forskning om det. Det är dessutom av intresse att undersöka om samhällsklimatet har påbörjat 

en förändring där stereotyper ifrågasätts, och i så fall hur reklam uppmanar individer och 

samhället i sin helhet att anpassa sig där efter. Denna studie bidrar med förståelsen för 

femvertising genom att analysera ett företag som är associerat med extrem 

bildkommunikation, för att undersöka om förändringar har skett efter att företaget 

nylanserades. 
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5.  Teoretiskt ramverk 

I kommande stycke presenteras de teorier som är relevanta för studien. Inledningsvis 

presenteras teoribildning om genus, stereotyper och feminism. Därefter redogörs för 

femvertising och the male gaze. Kapitlet avslutas med en beskrivning av semiotiken som 

teoretiskt begrepp.  

 

5.1. Genus  

Genus är de tankar och föreställningar som existerar i samhället som konstruerar det sociala 

könet. Detta betyder att genus inte handlar om det fysiska könet, utan det utreder snarare hur 

kulturella strukturer har en betydelse för det som definieras som kön och hur det skapar 

stereotyper om vad som anses vara manligt och kvinnligt (Hirdman, 2003). Genus är således 

ett begrepp som används för att skilja kultur från biologi (Hirdman, 2007). Enligt dessa 

föreställningar betraktas det manliga könet vara dominant med bättre egenskaper, medan det 

kvinnliga betraktas vara passivt med mindre eftertraktade egenskaper. Detta leder i sin tur till 

att världen konstrueras och betraktas utifrån ett manligt perspektiv, där allt som kännetecknas 

som kvinnligt får lägre status än det som beskrivs vara manligt (Gemzöe, 2014). Könen 

framställs således som varandras motsatser, där det manliga anses vara överlägset det 

kvinnliga (Gemzöe, 2014). 

  

5.2.   Stereotyp  

Stereotyper är förenklade generaliseringar av hur man förväntar sig att någon ska uppträda. 

Ett stereotypt förhållningssätt till omgivningen kan leda till fördomsfulla uppfattningar om en 

viss grupp. Dessa fördomar är främst riktade mot människor av olika etniciteter, kön och 

religion. Fortsättningsvis syftar begreppet stereotyper på beskrivningar som är nedvärderande 

mot andra människor (Hirdman, 2002). 

 

Den stereotypiska bilden av kvinnan är att hon är underordnad mannen. Kvinnan förväntas 

vara passiv, och finnas till för att behaga mannen. Medan mannen beskrivs som mer komplett, 

dominant, med ansvar för att försörja och beskydda, beskrivs kvinnan som hans raka motsats. 

Kvinnan är ömtålig, undergiven, svag, omhändertagande och känslosam och hennes främsta 

uppgift är att föda barn. I medier skildras den stereotypa bilden av kvinnan som smal, vit och 
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vacker. Vidare visas kvinnokroppen upp som ett objekt för betraktaren att bedöma och vara i 

besittning av (Hirdman & Kleberg, 2015).   

 

5.3.  Feministisk teoribildning 

Inom feministisk forskning försöker forskarna undersöka det faktum att kvinnor generellt 

både historiskt och geografiskt, anses ha ett lägre socialt värde än män (Hirdman, 2007). Det 

finns många olika feministiska inriktningar, men i sin helhet finns det ett gemensamt syfte. 

Feministisk teoribildning ämnar uppmärksamma den underordnade position i samhället 

kvinnor har, samt att kvinnor utsätts för olika typer av diskriminering på grund av sitt kön. 

Genom kritiska studier har den feministiska rörelsen förhoppningar om att genomföra 

förändringar inom den sociala, ekonomiska, politiska och kulturella ordningen (Freedman, 

2003). 

 

5.4. Femvertising 

Begreppet femvertising etablerades 2014 av en marknadsföringspanel, och användes då som 

en etikett på samtida reklamkampanjer som ifrågasatte traditionella kvinnliga könsstereotyper. 

Begreppet är en sammansättning och förkortning av de engelska orden “female empowerment 

advertising” (Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017). Karaktäriseringen av femvertising är att 

det bryter mot de typiska representationer av kvinnor som tidigare dominerade annonser och 

reklam. Empowerment är en del av femvertising som syftar till att kvinnan framställs på ett 

normbrytande vis där hon uttrycker självsäkerhet, självständighet och visar att hon är frigjord. 

Femvertising kan inkludera annonser som visar kvinnor av olika etniciteter och storlekar, 

vilket inte är vanligt förekommande i traditionella annonser. Femvertising som 

marknadsföringsstrategi blir alltmer utbredd inom annonsering samt väl mottaget av kvinnor, 

och allt fler företag försöker därmed etablera detta i sin marknadsföringsstrategi (Drake, 

2018).  

 

5.5. “The male gaze” - Den manliga blicken 

En aspekt i den patriarkala kulturen är porträtteringen av kvinnor som ett objekt att beskåda. 

Detta har fått feministiska teoretiker att tala om att kulturen är formulerad utifrån den manliga 

publikens ”gaze”. Begreppet myntades av Laura Mulvey 1975 där hon argumenterar för att 
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representationen av kvinnor vanligen definieras av sexuella inslag. Fortsättningsvis menar 

Mulvey att film är skapat för the male gaze, eftersom det tillgodoser manliga fantasier om 

kvinnor och kvinnlighet (Chaudhuri, 2006). Mulvey menar att detta leder till att kvinnor 

representeras på ett felaktigt sätt i media eftersom kvinnors referensram ersatts med de 

betydelser media producerar åt dem (Mulvey, 2015). Kvinnokroppen exploateras inte bara 

inom pornografin, utan det förekommer också inom massmedia och i den västerländska 

kulturen som helhet (Van Zoonen, 1994). Kvinnan har tillskrivits uppgiften att bli betraktad 

av den manliga åskådaren – det är kvinnan som ska behaga mannen. Mannen däremot 

tillskrivs handlingen att beskåda. På detta vis blir beskådandet, utifrån en patriarkal definition, 

en manlig aktivitet medan att bli beskådad blir betraktat som en kvinnlig passivitet. Van 

Zoonen skriver ytterligare att även om kvinnan faktiskt utför handlingen att beskåda, gör hon 

inte det genom sina egna ögon. Fortsättningsvis citerar Van Zoonen (1994) till ett stycke i 

John Bergers studie Way of Seeing: 

  
Men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves being looked at. 

This determines not only most relations between men and women but also between the relation 

of women to themselves. The surveyor of woman in herself is male: the surveyed female. Thus 

she returns herself into an object – and most particularly an object of vision: a sight (Van 

Zoonen, 1994, s. 87). 
 

Det problematiska i att kvinnan tillskrivs rollen som den beskådade har påpekats av en rad 

feministiska författare. Kulturella meddelanden om skönhet och ideal har en negativ påverkan 

för kvinnors generella välbefinnande. Inte minst de ideal som kräver att kvinnor ska uppträda 

feminint (Van Zoonen, 1994). Män framställs för att tilltala män. Kvinnor framställs också för 

den manliga beskådaren genom att visa sig tillgängliga och attraktiva. Kvinnor lär sig således 

hur de ska vara och se ut genom att studera hur kvinnor porträtteras i tidningar och reklam, 

och de tränas att bli betraktade utifrån en maskulin blick (Hirdman, 2002). 

 

5.6. Semiotik 

Semiotik är studien av tecknet, vilket inte bara innebär själva tecknet i sig utan också de koder 

och system som tecken organiseras i. Det innebär också inom vilken kultur de koder och 

tecken existerar (Fiske, 2009). Inom semiotiken är det av stor betydelse att man hittar en 

djupare underliggande mening i de fenomen som studeras. Ett semiotiskt synsätt är att urskilja 



19 
 

och avslöja den dolda mening som finns i ett fenomen, och hur tecken förväntas ha en effekt 

på de personer som kommer att exponeras för dem (Bryman, 2018).  

 

Semiotiken ser kommunikation som skapandet av betydelse, vilket anses vara den viktigaste 

aspekten. De två mest framstående betydelsemodellerna i semiotiken kommer från filosofen 

och logikern C.S Pierce samt lingvisten Ferdinand de Saussure. Deras definition och betoning 

av tecken skiljer sig från varandra och de har således olika sätt att se på tecken (Fiske, 2009). 

Pierce som beskrivs att vara den amerikanska semiotikens grundare konstaterade att det finns 

ett triangulärt sammanband mellan tecknet, användaren och den externa verkligheten. Dessa 

menar han är nödvändiga för att kunna studera betydelse. Ferdinand de Saussure kan 

beskrivas som den andra grundaren av semiotiken. Han riktar till skillnad från Pierce, mer 

uppmärksamhet på själva tecknet och är som lingvist främst fokuserad på språket (Barnard, 

2001). 

 

En av Saussure efterföljare, Roland Barthes, har vidareutvecklat denna lära om tecknet. 

Barthes konstruerade en systematisk modell där uppfattningen om betydelse kunde 

analyseras, genom de tre betydelsenivåerna denotation, konnotation och myt (Fiske, 2009). 

Det är genom de två betydelsenivåerna, denotation och konnotation från Barthes tre 

betydelsenivåer som vi kommer att genomföra vår analys. 

 

5.7. Semiotiska begrepp 

Denotation 

Denotation är den första betydelsenivån i Barthes systematiska modell som avser tecknets 

uppenbara, direkta betydelse. Denotation är således det konkreta som en ser vid första 

anblicken av en bild, det vill säga det som bilden består av. I denotationen analyseras inte 

tecknets betydelse, utan mottagarens egna värderingar och uppfattningar utesluts, och det är 

endast den uppenbara betydelsen som observeras (Fiske 2009). 

 

Konnotation  

Konnotation kan beskrivas som den andra, indirekta betydelsenivån som ordagrant betyder 

medbetydelse (Gripsrud, 2011). Konnotationer är kulturellt etablerade och kodifierade, och 

kan följaktligen beskrivas som kollektiva associationer. Vidare kan konnotationer beskrivas 

som de tankar, känslor och associationer som en individ uppfattar inom en viss kultur. De 
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beskrivs därför ofta som kodifierade, ikoniska meddelanden, kulturella meddelanden och 

symboliska meddelanden (Barnard, 2001). 

 

5.8. Semiotisk analysmetod 

I denna studie används fyra semiotiska begrepp som Hansen och Machin (2013) använder för 

att analysera bilder. Under analysen studeras olika symboliska tecken. Hansen och Machin 

(2013) menar att det under en sådan analys är av stor vikt att beskriva och tolka alla tecken 

och alla dess innebörder. Genom att analysera dessa tecken kan bilderna avkodas och tolkas.  

 

Settings handlar om konstruktionen av en bild och dess miljö (Hansen & Machin, 2013). 

Bildens innebörd kan ändras genom de föremål som finns i bakgrunden, och de konnotationer 

som är bundna till dessa. Även personer kan betraktas som en del av miljön. Personer som 

befinner sig i bakgrunden kan uttrycka att personen framför har större betydelse, då denna är i 

fokus. Hansen och Machin förklarar att det finns en typ av setting som är speciellt för bilder 

från tidningar. Det är vanligt att sådana bilder har oidentifierbara miljöer. Dessa typer av 

miljöer är “dekontextualiserade”. I dessa fall hamnar fokus på huvudpersonen i fråga, och de 

objekt som kan ses i bilden (Hansen & Machin, 2013).  

 

Gaze, handlar om att observera blicken personen i en bild har. Det är av intresse att se om 

personen i fråga har blicken fäst mot kameran eller inte. Om blicken är fäst mot kameran 

skapas kontakt och interaktion mellan personen i bilden och publiken. Om blicken är riktad 

bort från kameran är denna kontakt och interaktion obefintlig. En blick som är riktat uppåt 

förmedlar positiva associationer, medan en nedåtriktad blick förmedlar negativa. Hansen och 

Machin beskriver att blicken kan erbjuda och begära olika aspekter. Exempel på detta kan 

vara att en kvinna i en bild erbjuder sin kropp, medan en man kan begära respekt av 

beskådaren. Dessa budskap kommuniceras via personens gaze. Vidare menar Hansen och 

Machin (2013) att genom att studera en persons blick tillsammans med pose, går det att utläsa 

ifall personen ifråga erbjuder publiken något, eller begär något av publiken. 

 

Poses: Barthes förklarar att poses ofta bär på konnotationer från metaforiska associationer 

(Hansen & Machin, 2013). Dessa används för att visualisera känslor via representationer. En 

pose kan förmedla disciplin genom en person som står rakt upp i givakt, likt en soldat. En 

persons lutning kan även skapa innebörd för publiken. Om en person lutar sig bakåt ifrån 
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publiken, kan det framstå som om personen vill skapa avstånd. Om lutningen däremot är 

framåt mot publiken, skapas intimitet. Goffman (1985) menar att en pose där kroppen eller 

huvudet är nedåtfallande kommuniceras undergivenhet. Om individen poserar med ett knä 

böjt förmedlar det att personen i fråga är beredd att fly. Detta fenomen är vanligt 

förekommande inom porträtteringen av kvinnor.  

 

Color: Det mest centrala elementet i en bild utmärks vanligen med en annorlunda färg för att 

uttrycka större betydelse. Det är därför vanligt att färgen är i en unik eller livfull ton för att på 

något sätt skapa kontraster med resterande objekt och miljö (Hansen & Machin, 2013). Detta 

resulterar i att beskådaren får förståelse för vad som är mest väsentligt i bilden genom denna 

visuella ledtråd.  

 

Färger har dessutom symboliska betydelser. Eftersom färger har konnotativa innebörder 

kommer respektive innebörd för utvalda färger att presenteras, för att underlätta förståelsen 

under analysen. Rött associeras exempelvis vanligen med passion, hetta och kärlek 

(Bergström, 2016). Gul symboliserar ungdomlighet, värme, energi och uppmärksamhet, 

medan grön relateras till naturlighet, hopp och harmoni. Svart associeras i den västerländska 

kulturen till ondska, mystik eller förbjuden sexualitet och betraktas därmed ofta som en 

symbol för det otillåtna. Vitt betraktas däremot som den svarta färgens motsats, eftersom vitt 

ofta förknippas med renhet och oskuld (Ryberg, 1991). Färgen grå kan symbolisera neutralitet 

eller känslolöshet, medan brun är en jordnära färg som konnoterar till bland annat trygghet, 

stabilitet och struktur (Bergström, 2016). 
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6. Metod och material 

I detta kapitel presenteras den metod som används i studien samt det material som undersöks. 

Kapitlet inleds med en presentation av den valda metoden, följt av material, urval, 

analysschema och begreppslista. Stycket avslutas med en redogörelse för metodkritik och 

tillförlitlighet. 

 

6.1. Kvalitativ innehållsanalys 

I denna studie används en kvalitativ innehållsanalys för att analysera American Apparel:s 

bildkommunikation. Genom en sådan analys går det att undersöka ett materials underliggande 

budskap (Bryman, 2018). Dessa budskap förstås genom att noggrant observera och tolka de 

tecken som återfinns i materialet. Enligt Bryman (2018) är innehållsanalysen som 

forskningsmetod transparent. Detta innebär att denna typ av analys kan anses vara objektiv, då 

studierna vanligen följer ett kodningsschema eller analysschema. Det är emellertid värt att 

nämna att det alltid finns en risk för subjektivitet eftersom analysen tolkas av analytikern. En 

viktig aspekt att ha i åtanke är att vara konsekvent under analysen, eftersom det kan påverka 

studiens reliabilitet om liknande tecken tolkas olika. Kvalitativa studier ämnar genom 

resultatet till att hitta nya betydelser som gör att nya perspektiv uppstår (Olsson & Sörensen, 

2011). 

 

6.2. Komparativ studie  

I denna uppsats kommer det valda materialet att analyseras genom en komparativ studie. 

Materialet som kommer att jämföras är tre bilder från American Apparel:s gamla 

reklamkampanjer från innan nystarten, samt tre bilder från deras nya kollektion efter 

företagets ändrade inriktning. Komparativa studier tillämpas för att jämföra material för att 

finna likheter och skillnader. Centralt för denna analysmetod är att författarna är intresserade 

av relationen mellan undersökningsobjekten (Schneider & Wagemann, 2012). 

 

För att kunna få fram ett resultat kommer vi att använda oss av en semiotisk analys, där ett 

specifikt analysschema kommer att upprättas. Detta analysschema består av de semiotiska 

begreppen denotation och konnotation från Roland Barthes betydelsenivåer. Utöver dessa 
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semiotiska begrepp kommer även analysen att utföras med hjälp av redskapen setting, gaze, 

pose, color, empowerment och representation. 

 

6.3. Material 

Det material som används i studien är totalt sex reklambilder från American Apparel som 

företaget själva har släppt i annonseringssyfte. Tre bilder är från gamla reklamkampanjer från 

tiden då Charney fortfarande var VD, och de resterande tre är från företagets nya kollektion 

efter uppköpet av Gildan Activewear. Bilderna har efter ett strategiskt urval kategoriserats in i 

tre olika grupper, för att förenkla analysen av dem. Dessa grupper är badkläder, underkläder 

och bodys. 

 

6.4. Urval 

I studien används ett strategiskt urval eftersom ett stort antal reklambilder samlades in och 

granskades, för att sedan bilda tre grupperingar av bilder. I enlighet med Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2012) delades bilderna in efter variabelvärde. Variabelvärdet är 

modeller som är lättklädda. Genom denna variabel sorteras mindre relevanta bilder bort, 

vilket öppnar för ett mer strategiskt urval som skapar större möjlighet för analysen att besvara 

frågeställningen. Reklambilderna delades in i grupperingar efter följande klädesplagg. 

 

Badkläder. Denna kategori valdes då reklambilder för badkläder inkluderar nakenhet på ett 

naturligt vis då badkläder används för att simma eller för att exponera kroppen för solljus. Det 

är därför inget märkligt med att ha en lättklädd modell som objekt för en reklambild för 

badkläder. 

 

Underkläder. Även denna kategori valdes eftersom det är naturligt att modellen är lättklädd 

på reklambilden. Detta eftersom underkläder är de plagg som bärs närmast kroppen. För att 

kunna återge en rättvis bild av hur denna typ av plagg ser ut när de är burna, är det naturligt 

att inkludera en lättklädd modell. 

 

Bodys. Denna kategori valdes även den då det inte är kontroversiellt att använda en lättklädd 

modell på en reklambild för denna produkt. En body är ett exempel på ett plagg som 

traditionellt visas i reklambilder där modellen inte bär plagg på underkroppen. Detta för att 
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återge en korrekt bild av hur plagget ser ut i sin helhet, även om plagget vanligtvis används 

tillsammans med ett plagg på den nedre delen av kroppen. American Apparel har även 

kritiserats hårt för tidigare bilder på bodys, och det är därför intressant att undersöka ifall 

förändringar skett. 

 

Dessa kategorier valdes eftersom gruppindelningarna innebär lättklädda modeller i bilderna. 

Därmed kan det undersökas ifall kvinnorna i bilderna framställs på ett sexistiskt vis bara för 

att de är lättklädda. Genom denna indelning blir det enklare att finna skillnader eftersom två 

bilder inom samma kategori kan utstråla olika budskap, även om de används för att sälja 

samma produkt. Detta är av intresse då studiens syfte är att undersöka om företagets 

bildkommunikation har förändrats. Detta av anledningen att det skapar liknande 

förutsättningar för analysen av de olika bilderna, och för att undvika att analysen blir 

subjektiv vilket hade kunnat ske om en avklädd bild jämfördes med en påklädd. Det är 

dessutom enkelt att finna likheter mellan två bilder inom samma kategori, vilket även är 

intressant för studien. 

 

De tre bilder som valdes från kampanjer innan företagets nylansering är från olika årtal, då det 

finns ett stort antal kampanjer att välja bilder ifrån. De tre bilderna från American Apparel:s 

nya kollektion är alla från 2018 (The Guardian), eftersom materialet är begränsat under den 

tid studien utförs.  De nya bilderna är hämtade från företagets hemsida. Bilderna från 

American Apparel:s äldre kampanjer är hämtade från internet.  

 

När bilder från de gamla kampanjerna studerades uppmärksammades det faktum att alla 

reklambilder innehöll textrutor och American Apparel:s logga. Dessa texter analyseras inte i 

denna studie då det är bildkommunikationen som undersöks. Varken textrutor eller loggan 

används i bilderna som är från den nya kollektionen. Detta påverkar inte studien då 

kvinnornas framställningar är det centrala, inte texten. 

 

6.5. Analysschema 

Uppsatsens analysschema utgår från den teoretiska ramen semiotik, som ämnar avslöja 

underliggande budskap i bilder. Analysschemat utgår från två av Barthes tre betydelsenivåer 

denotation och konnotation och består dessutom av olika begrepp som kommer att användas 

som verktyg, myntade av Hansen och Machin (2013). Dessa begrepp är setting, gaze, pose 
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och color. De olika delarna i analysschemat kommer att bryta ner bilderna, och på så vis 

möjliggöra för en analys och hitta de underliggande budskapen som förmedlas. Även 

begreppen body-chopping, empowerment och representation kommer att implementeras för 

att urskilja om det finns uttryck för femvertising, sexism, eller en stereotypisk framställning av 

kvinnorna i bilderna. 

 

6.6. Begreppslista 

 

Setting: Den miljö där bilden utspelas. Detta begrepp kan användas för att förstå om bildens 

innebörd förändras om miljön är annorlunda. 
Gaze: Hur modellen riktar sin blick, och vad som kan utläsas genom blicken. Genom att 

analysera blicken går det att förstå personens känslor och vad blicken förmedlar. 
Pose: Modellens posering samt vad poseringen kommunicerar till åskådaren. Poses bär på 

konnotationer och kan förmedla olika känslor. 
Color: Vilka färger som används, och vad de kommunicerar. Elementet med störst betydelse i 

en bild utmärks med en stark färg för att skapa kontraster. Olika färger har 

dessutom olika symboliska betydelser. 
Body-chopping: När en persons kroppsdel är bortklippt i bilden, exempelvis dennes huvud 

eller ben.  
Empowerment: Kvinnor som framställs som fria, självsäkra och med en kontroll över sin 

egen kropp och sexualitet.  
Representation: Avbildning av något eller någon, men det kan också symbolisera någonting. 

Representation kan även innebära framställning, och vem som får samt inte får 

synas i media (Hall, Evans, Nixon, 2013).  
 

6.7. Metodkritik 

Kvalitativa studier har vid ett flertal tillfällen kritiserats då de betraktas som subjektiva. Detta 

eftersom studien baseras på tolkningar som därmed kan präglas av forskarens egen 

uppfattning. Detta medför att det är forskaren som blir central i analysen, eftersom det är 

forskarens tolkningar som leder till resultatet. De som bedriver kvantitativ forskning kritiserar 

även den kvalitativa metoden för att det är mer komplicerat att följa studiens 

tillvägagångssätt. Detta leder till att publiken inte kan säkerhetsställa hur den kvalitativa 
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forskaren har kommit fram till sitt resultat. Vidare menar kvalitativa forskare att urvalet 

beskrivs otydligt. Dessa aspekter leder till replikations-svårigheter då studierna uppfattas som 

ostrukturerade (Bryman, 2018).  

 

6.8. Tillförlitlighet 

I denna uppsats genomförs en kvalitativ innehållsanalys med semiotik som teori. Detta 

betyder att de budskap som förmedlas tolkas av analytikern. En kvalitativ forskningsstrategi 

är induktiv och tolkande, och kvalitativa undersökningar kritiseras ibland eftersom de 

uppfattas som subjektiva (Bryman, 2018). Kvalitativa resultat grundas i stor del på forskares 

egna uppfattningar gällande vad de tycker är betydelsefullt. 

 

Semiotik har som tidigare nämnt kritiserats upprepade gånger av forskare för att vara 

subjektivt, eftersom analytikern tolkar bilders latenta budskap. På så vis påverkas resultaten 

av analytikerns analysförmåga. Det är också viktigt att beakta att denotation och konnotation 

är föränderliga beroende på i vilken kontext, tid och kultur de uppenbarar sig i. För att 

undvika att tolkningarna blir subjektiva krävs det att analytikern har en omfattande 

förkunskap, för att skapa tillförlitlighet (Bryman, 2018). Vi som är författare i denna uppsats 

har befäst våra tolkningar i tidigare forskning och teorier för att undvika subjektivitet i 

resultatet. Den tidigare forskningen som har gett inspiration för studien är noggrant utvald för 

att basera studien på fullständiga teorier från framstående forskare. Ett flertal forskare 

refererar till varandra i sina studier, vilket ger ett intryck av att forskare inom detta område 

finner varandras teorier legitima. På så vis stärks uppfattningen att studien grundas på 

relevanta teorier. 

 

Semiotikens styrka ligger i att den uppmanar analytikern att se bortom och bakom den 

uppenbara vardagen (Bryman, 2018). Gripsrud (2011) förklarar att semiotik är ett 

angreppssätt som fungerar väl när representation ska studeras eftersom studien ämnar studera 

fiktiva eller verkliga fenomen. Då studien fokuserar på att analysera hur kvinnor framställs i 

American Apparel:s tidigare och nuvarande bildkommunikation går det att argumentera att 

semiotik är mest passande, då framställning även kan kallas för representation.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att ha i beaktande att vi som författar denna uppsats är två unga 

kvinnor, vilket resulterar i en stark reaktion när reklambilder skildrar kvinnor på ett sexistiskt 
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och underlägset sätt. Denna reaktion kan påverka analysen eftersom det finns en viss risk för 

subjektivitet. Detta stödjs av Gripsrud (2011) som menar att det är vanligt att författare 

påverkas av sina personliga associationer. För att motverka att analysen baseras på personliga 

associationer har vi därmed valt att analysera materialet efter Hansen och Machins (2013) 

semiotiska analysmetod.  
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7. Analys  

I detta avsnitt analyseras studiens material. Först analyseras tre gamla reklambilder från 

American Apparel:s tidigare reklambilder, och därefter tre bilder som har släppts efter 

företagets nylansering. Analysen beskriver de denotationer som återfinns i bilderna samt 

förklarar de konnotativa budskapen. Budskapen utläses därefter med hjälp av begreppen 

setting, gaze, pose, color, body-chopping, empowerment och representation. 

 

7.1. Bild 1. Badkläder 

 
Denotation 

Denna bilds denotationer visar fem mindre bilder av samma kvinna i fem olika positioner i ett 

handlingsförlopp, samt tre olika texter. Den första texten “Unzip” finns i det övre vänstra 

hörnet i stora svarta bokstäver. Bakgrunden är vit och bakgrunden till bilderna är ljusgrå. 
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Nedanför denna text finns det fem olika bilder på kvinnan. Hon har ljus hy och långt blont 

hår. Kvinnan bär samma kläder i alla bilder. Hon bär ett par mörka glasögon och en gul 

baddräkt med orange dragkedja som går i en vertikal linje längs mitten av baddräkten. Det är 

även samma bakgrund i alla bilder vilket är en nyans av grått, som skiljer sig från den vita 

nyansen som resterande bakgrund består av. Under dessa bilder finns de andra två texterna. 

Till vänster finns texten “American Apparel” och till höger en oläslig text. 

 

I den första av de mindre bilderna står kvinnan rakt upp med hennes ben lätt vinklade mot 

varandra där de vidrör varandra. Bilden kapas strax över kvinnans knän och axlar, vilket 

resulterar i att de nedre delarna av hennes ben och större delar av hennes armar inte är synliga 

i bilden. Kvinnans händer är däremot synliga. Den högra handen är placerad på hennes högra 

höft medan den vänstra handen håller i spännet på dragkedjan. Hennes ansikte är riktat rakt 

fram mot kameran, likaså hennes blick. Hennes mun är stängd. Det blonda håret ligger i 

sidbena till vänster och är synligt över den vänstra axeln samt över den högra axeln. 

Baddräktens dragkedja är lätt neddragen till området mellan kvinnans bröst. 

 

Den andra bilden kommer därefter. Här är kvinnans hållning lätt vinklad åt vänster, vilket ger 

ett C-format intryck av kvinnans rygg. Benen är vinklade emot varandra och låren vidrör 

varandra, likt den första bilden. Strax över kvinnans knä har bilden klippts. Kvinnans 

vänsterarm är inte synlig, förutom handen som håller i dragkedjans spänne även i denna bild. 

Hennes högra hand vilar på den högra höften och den högra axeln täcks av kvinnans hår. 

Dragkedjan är 2/3 neddragen och kvinnans nakna mage syns genom den neddragna 

dragkedjan. Ansiktet är lätt vinklat till vänster medans ögonen är riktade in i kameran. 

Munnen är stängd.  

 

I den mittersta och tredje bilden har kvinnan samma C-formade hållning med benen lätt 

vinklade och rör vid varandra. Den högra handen är placerad på den högra höften, och endast 

delar av högerarmen är synlig. Den högra axeln täcks av kvinnans hår, som fortfarande är 

delat i sidbena och som syns bakom den vänstra axeln. Då kvinnan ändrat pose syns inte den 

vänstra armen efter axeln, däremot syns vänsterhanden. Kvinnans hand håller även i denna 

bild i spännet till dragkedjan som nu är nästan helt neddragen. Kvinnans navel är svagt synlig. 

Ansiktet är vinklat en aning åt vänster i denna bild. Kvinnans gaze är fokuserad in i kameran 

men i denna bild är munnen svagt öppen.  
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I den fjärde bilden har kvinnan en rak och svagt bakåtlutad hållning. Hennes ansikte är riktat 

rakt fram. Kvinnans hår täcker delar av hennes hals och högra axel, samt den övre högre delen 

av ansiktet och delar av det högra ögat. Blicken är fäst i kameran och munnen är återigen 

stängd. Kvinnans ben är vinklade och rör varandra samt klipps av vid hennes knän. Även 

hennes armar är båda osynliga på grund av hennes ändrade pose, endast hennes händer 

skymtas där de håller i varsin kant av baddräktens dragkedja, som nu är helt neddragen. 

Kvinnans nakna bröst syns tillsammans med hennes mage och navel. 

 

Den sista bilden visar kvinnan i en mycket rak posering. Huvudet hålls också rakt tillsammans 

med blicken. Munnen är stängd. Kvinnans hår syns bakom den vänstra axeln, och några 

hårslingor vid den högra axeln. Kvinnans ben rör varandra och går rakt ner, för att sedan 

klippas strax innan hennes knän. Hennes armar är helt kapade i denna bild då hon ändrat pose. 

Även kvinnans axlar är kapade av samma anledning. Kvinnans baddräkt är helt neddragen 

och hennes nakna överkropp är fullt synlig. 

 

Konnotation 

Kvinnan på bilden står framför en ljusgrå bakgrund. Bilden hade fått en annan innebörd om 

den hade placerats in i en annan setting. Om hon istället hade varit på en strand, hade det 

funnits förklaringar för hennes nakenhet. Nu uppfattas den som provocerande eftersom 

kvinnan står mot en vägg, och klär av sig vilket gör att bilden uppfattas som väldigt sexuell. I 

denna bild blir konnotationen att kvinnan klär av sig för någon annan, och det blir därmed 

uppenbart att det finns en beskådare. Då kvinnans gaze är fäst rakt in i kameran, kollar hon på 

sina mottagare och en symbolisk kontakt skapas (Hansen & Machin, 2013). Genom detta 

skapas en interaktion mellan kvinnan och publiken. När kvinnor ser på dessa annonser, ser de 

sig själva som en man skulle ha sett dem, genom ett manligt gaze. Bilden förmedlar på så vis 

ett antagande om att åskådaren är en man. Hennes gaze visar också en medvetenhet om att 

publiken beskådar henne. Detta intryck förstärks av det faktum att hon genom bildserien drar 

ner sin dragkedja mer och mer, för att sedan stå naken inför kameran. Den unga kvinnans 

blick är även neutral, endast i den fjärde bilden från bildserien går det att utläsa hennes 

känslor. Den känsla som går att skåda är självsäkerhet. I resterande fyra bilder går det endast 

att utläsa att kvinnan är medveten om kamerans existens. Kvinnans blick kommunicerar att 

hon erbjuder sig till åskådaren, vilket förstärks av hennes stegvis ökande nakenhet.  
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Den unga kvinnan poserar med rak rygg, vilket enligt Hansen och Machin (2013) kan visa på 

disciplin eller stolthet. I de bilder där kvinnans hand vilar på hennes höft inger hon ett 

självsäkert intryck, då detta används i bilder för att uttrycka attityd för kvinnor (Hansen & 

Machin, 2013). Vidare tar kvinnan upp mycket plats med sin överkropp genom sin pose. 

Hansen och Machin (2013) anser att detta visar att hon inte kan kontrollera sina hämningar, 

vilket kan anses som sexuellt. Hennes pose kan också indikera på självsäkerhet. Att hon 

dessutom vidgar på baddräktens sidor för att visa sina bröst kan ses som en sexuell invit att 

beskåda henne. Kvinnan har däremot sina ben korsade på bilden, vilket kan ge intrycket att 

hon antingen är ointresserad eller har intagit försvarsposition. Det kan även tolkas som att 

kvinnan medvetet vill framhäva sina kvinnliga kurvor. Kvinnans mun är stängd på fyra av de 

fem bilderna i händelseförloppet. Detta tillsammans med hennes öppna ögon gör att hon 

utstrålar ett neutralt uttryck. På en del bilder är hennes huvud däremot lite lätt vinklat till 

hennes ena sida. Detta gör att hon inger ett lätt kaxigt och nonchalant uttryck. På den bild när 

den unga kvinnans mun är öppen uttrycker hon sin sexualitet. I handlingsförloppet blir 

kvinnan succesivt mer naken, vilket skapar ett intryck att hon vid de sista bilderna blottar sig 

själv för åskådaren. Kvinnan på bilden framställs i en utsatt position, och den kan uppfattas 

som provocerande eftersom hon visar sina bröstvårtor, och klär av sig för beskådaren. 

Kvinnliga bröstvårtor uppfattas ofta som tabubelagda i vår kultur, och är därmed inte 

accepterade att synas offentligt.  

 

Grått och gult är de centrala färgerna (color) i bilden. Färgen grå kan symbolisera neutralitet 

eller känslolöshet. Kvinnan har även en väldigt blek hudton. Färgen gul symboliserar 

ungdomlighet, vilket konnoterar åtråvärdhet eftersom det är en del i det kvinnliga 

skönhetsidealet. Gult konnoterar dessutom värme, energi och uppmärksamhet (Ryberg, 1991). 

 

Sammanfattningsvis kan både kvinnan och bilden uppfattas som känslolösa, med en väldigt 

sexuell betoning. Bilden fokuserar endast på kvinnan då bakgrunden är ljus och hon sticker ut 

i sin gula baddräkt. Detta bidrar till att hon uppfattas som ett objekt som klär av sig för att 

behaga åskådaren. 
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7.2. Bild 2. Underkläder 

 

 
Denotation 

Bilden består av en kvinna som ligger på en säng mellan ett par håriga ben. På bildens första 

halva syns kvinnans kropp från skulderbladen och nedåt. Hennes hudton har en olivfärgad 

underton. Kvinnan har en smal kroppsbyggnad. Hennes ena ben ligger lätt böjt åt sidan, 

medan det andra ligger rakt. Kvinnan bär endast ett par grå underkläder på underkroppen, 

men har inget plagg på överkroppen. I den övre delen av bilden syns även ett par håriga ben 

som är placerade brett isär. De båda ligger på ett vitt tyg som är skrynklat. På bildens nedre 

del ligger de båda på liknande sätt som i den övre. På denna bild syns kvinnans ansikte, men 

bilden slutar vid hennes rumpa och vänstra lår. Kvinnan är ung, har mörkt hår, mörka 
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ögonbryn och även mörka ögon. Hennes hy är också på denna bild olivfärgad. Hennes blick är 

riktad upp mot kameran, och hennes hår ligger rufsigt vid ena sidan av hennes huvud. 

Kvinnan sträcker ut tungan mot skrevet på personen som ligger med benen isär. Hennes 

vänstra arm ligger böjd över personens lår, och hon vilar sin hand mot sin haka och personens 

skrev. Även på denna bild bär kvinnan endast underkläder på sin underkropp. På denna bild 

går det också att urskilja hår på benen hos personen som ligger med benen isär. Personen bär 

ett par grå underkläder på nedrekroppen och en vit söm syns i det grå tyget. Kvinnan och den 

andra personen ligger över ett vitt, skrynkligt tyg. På bildens högra sida syns en lång text 

skriven i en liten teckenstorlek, och i den högra kanten syns företagets logga. 

 

Konnotation 

Eftersom det finns många konnotationer som indikerar på att sexuella aktiviteter kommer att 

ske hade bildens konnotationer inte ändrats om det hade utspelats i en annan setting. Det går 

att urskilja att bilden på många sätt konnoterar till sex på grund av kvinnans positionering, 

men också genom hennes blick och för att de båda ligger på ett skrynkligt lakan. Personen 

som ligger med benen isär tolkas vara man, då hans underkläder ser ut att vara kalsonger, och 

eftersom håriga ben främst ses som en norm för män. Det går att interpretera att kvinnan 

framställs för att behaga mannen, och hon porträtteras utifrån den manliga blicken. Kvinnan 

sträcker dessutom ut sin tunga mot mannens kön vilket även ger sexuella konnotationer. 

Denna gest går att tolka som att hon är beredd att ge mannen sexuell njutning. Hennes gaze 

blickar upp mot kameran då bilden är tagen ovanifrån, vilket kan tolkas som att hon 

accepterar sin underlägsenhet (Goffman, 1985). Hennes gaze skapar en kontakt med 

åskådarna som bjuder in dem att beskåda den unga kvinnan medan hon utför en sexuell 

aktivitet. Detta tolkas som att hon erbjuder publiken sig själv som sexuell underhållning. Att 

kvinnan är smal och ung ger konnotativa tolkningar om kvinnlig skönhet.  

 

På bildens övre del går det att se att kvinnans ben och knä är böjt, vilket kan symbolisera att 

hon är beredd att fly (Goffman, 1985). Hennes böjda ben kan emellertid även indikera på att 

hon gör sig bekväm vid mannens kön. På bildens övre del är som sagt kvinnans huvud 

bortklippt, vilket Cortese (2004) kallar för body-chopping. Att kvinnan saknar huvud 

konnoterar till att hon är ett livlöst objekt, att hon saknar identitet och det kan dessutom 

symbolisera att hon saknar hjärna. I den nedre bilden är kvinnans ansiktsuttryck sensuellt och 

en aning lekfullt, då hon frestar mannen genom att vara nära hans könsorgan. Den öppna 

munnen anspelar på sensualitet, och tungan som är utsträckt vid mannens kön ger ett sexuellt 
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uttryck. Att kvinnan är naken på överkroppen och endast iklädd ett par gråa boxertrosor 

anspelar också på sex. Även mannen verkar vara nästintill naken, då hans bara ben syns samt 

att hans gråa kalsonger skymtas. Färgen grå associeras till bland annat känslolöshet 

(Bergström, 2016). Den vita färgen på lakanen konnoterar till oskuldsfullhet och renhet 

(Ryberg, 1991). 

 

I denna bild finns många element som framställer den unga kvinnan som en underlägsen 

individ. Hennes position vid mannens kön förstärker detta intryck då hon sänker sig för att se 

upp mot honom medan hon förbereder sig för att ge honom sexuell njutning. Detta medför att 

det inte endast är betraktaren som beskådar kvinnan, utan även mannen i bilden.  
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7.3. Bild 3. Body 

 

 
 

Denotation 

Denna bild denoterar en ung kvinna med ljus hy och tjockt, lockigt, mörkt hår. Kvinnan ligger 

ned på vita skrynkliga lakan. Hon bär en svart body med ljusa sömmar. Kvinnan har en 

bakåtlutad hållning och ligger med benen brett isär medan händerna försvinner in bakom 

håret. Kvinnans ansikte är vinklat åt vänster, samt lätt tryckt mot hennes vänstra arm. 

Kvinnans mörka ögon är fokuserade mot kameran och hennes mun är stängd. Bakom 

kvinnans huvud syns en strukturerad tapet, och i den högra kanten under kvinnans armbåge 

syns en skugga. I det nedre vänstra hörnet syns ett blått föremål. Fyra olika texter syns på 

bildens vänstra sida. Den översta texten fungerar som rubrik, där det står “Now Open”, och 

under finns en oläsbar textruta. Under textrutan står “American Apparel” och därunder 
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illustreras ytterligare en oläsbar text. Blixtar från kameran är synliga på kvinnans innerlår och 

ansikte. 

 

Konnotation 

Bildens setting kan ge ett annorlunda intryck ifall bilden skulle vara tagen i en annan miljö. 

Eftersom kvinnan ligger ner och är bakåtlutad i en säng med skrynkliga lakan ges ett intryck 

att bilden snarare är tagen av en amatörfotograf i dennes hem, snarare än av ett företag i en 

studio. Bildens pose är däremot för sexuell för att kunna uppfattas som mindre nedvärderande 

eller underlig oberoende av setting. Bildens innebörd är därför svår att förändra genom att 

sätta in modellen i en annan miljö. 

 

Kvinnans gaze är fäst rakt in i kameran, vilket skapar interaktion med publiken samt en 

symbolisk kontakt med dem (Hansen & Machin, 2013). Interaktionen och den symboliska 

kontakten kommunicerar att den unga kvinnan är medveten om att hon blir beskådad av 

betraktarna. Vidare erbjuder kvinnan genom sitt gaze åskådarna att betrakta henne och hennes 

intima kroppsdelar. Kvinnans pose bidrar även till denna förståelse, då hon ligger i en 

underlägsen position med brett särade ben. Genom att analysera den unga kvinnans pose går 

det att se att hon inger ett avslappnat intryck. Hansen och Machin (2013) menar att en 

bakåtlutad pose uttrycker att individen är avslappnad. Det går även att förstå att kvinnan är 

underordnad beskådaren, då Goffman (1985) förklarar att en bakåtlutad posering kan ge 

uttryck för detta. Att kvinnans ben är brett särade konnoterar till en sexuell invit. Då hennes 

armar är böjda bakom huvudet ger det ett intryck av att kvinnan poserar på ett sätt som inte är 

naturligt. Att lakanen är skrynkliga konnoterar att kvinnan rört sig runt i sängen. Vidare är 

hennes ansikte lätt rödflammigt, vilket förstärker intrycket av att en sexuell aktivitet har skett. 

Fortsättningsvis uppfattas kvinnans ansiktsuttryck som lätt obekväm då hon trycker huvudet 

mot ena armen, som om att hon vill skymma sig samt ta avstånd från kameran. Även om 

hennes mun är stängd och hon inte skickar ut sexuella signaler uppfattas bilden som en 

sexuell invit på grund av hennes särade ben.   

 

Den unga kvinnan bär en svart body. Den svarta färgen (color) symboliserar vanligtvis 

ondska, mystik eller erotik (Ryberg, 1991). Detta skapar uppfattningen av kvinnan vill locka 

åskådarna till något ondskefullt och sexuellt på grund av hennes pose. Hennes unga ålder 

konnoterar även till kvinnlig skönhet, och hennes smala kroppsform och ljusa hy 
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överensstämmer med det kvinnliga skönhetsidealet. Kvinnans mörka och lockiga hår skapar 

förståelse för att hon troligen är av sydamerikanskt, alternativt afrikanskt ursprung. 

 

Kvinnan blir genom sin pose underlägsen och utsatt då hon porträtteras ovanifrån i en 

nedåtfallande position med brett särade ben. Fokus läggs även på kvinnans särade ben då 

dessa är närmast kameran, och därmed större i förhållande till resterande delar av hennes 

kropp. Vidare utmärks kvinnans särade ben ytterligare av blixten från kameran. Dessa 

aspekter ger bilden en sexuell laddning, där kvinnan ses som ett sexuellt objekt. 
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7.4. Bild 4. Badkläder 

 

 

 
 
 
Denotation  

En smal ung kvinna syns på bilden. Hon har ljusbrun hy och mörkt lockigt hår som är klippt i 

en kort frisyr. Hon har även mörka ögon. Kvinnan bär en grön trekantsbikini tillsammans med 

ett par trosor med hög midja i samma färg. I bakgrunden syns trädstammar och gröna blad. 

Bilden är tagen lätt underifrån och kvinnans blick är fäst i kameran. Kvinnan har en fyllig 

mun som är öppen och som visar hennes vita tänder. Kvinnans armar är sträckta ovanför 

hennes huvud, där den vänstra armen klipps bort i bild ovanför hennes armbåge. Den högra 

handen rör vid ett av träden i bakgrunden. Kvinnans vridna posering gör att hennes vänstra 

sida är närmare kameran. Kvinnans vänstra ben är rakt, medans det högra är vinklat utåt från 

kroppen. Båda benen är bortklippta ovanför kvinnans knän.  
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Konnotation 

Om den unga kvinnan hade fotograferats i en annan setting hade inga förändringar skett 

angående hennes framställning. Detta beror på att hennes pose inger ett självsäkert intryck, 

vilket inte förändras genom byte av setting. Om kvinnan poserar framför en vit vägg skulle 

hon fortfarande uppfattas som stolt på grund av hennes pose och gaze. Detta eftersom 

kvinnans stolthet och självsäkerhet inte är bundna till bakgrunden, utan till henne själv som 

individ.  

 

Hennes gaze är riktat rakt in i kameran, vilket medför att en kontakt skapas med publiken 

(Hansen & Machin, 2013). Då bilden är tagen underifrån skapas illusionen att den unga 

kvinnan ser ner på beskådarna, vilket resulterar i att kvinnan är överlägsen publiken. 

Kvinnans gaze inger även intrycket att hon begär åskådarnas respekt. Hon kommunicerar att 

hon inte är där för att bli betraktad av dem, men hon tillåter dem. Detta stärks av hennes 

hållning eftersom hon inte har en nedfallande position, utan en rak och upprätthållen position 

(Goffman, 1985). Det är vanligt förekommande att män fotograferas underifrån för att se 

mäktiga och stolta ut, men det är mindre förekommande att denna vinkel används för kvinnor. 

Den unga kvinnans pose visar på självsäkerhet då hon tar upp mycket plats i bilden och har 

armar och ben utsträckta från kroppen (Hansen & Machin, 2013). Fortsättningsvis visar denna 

aspekt på att kvinnan är öppen med sin kropp. Hennes hållning är rak och stolt (Goffman, 

1985). Även hennes ansikte utstrålar stolthet, och hennes öppna mun anspelar lätt på 

sexualitet, men även överlägsenhet. Bikinins color är grön, en färg som vanligtvis associeras 

med hopp och harmoni (Ryberg, 1991). Denna färg kan även associeras med naturen, vilket är 

passande då den unga kvinnan inte tycks bära något tydligt smink och kan därför uppfattas 

som en naturlig skönhet.  

 

Sammanfattningsvis framställs kvinnan som självsäker. Bilden uppfattas inte som märkvärt 

sexuell trots att hon är avklädd, eftersom kvinnan står på vad som verkar vara en strand. 

Bilden är dessutom taget underifrån vilket inger respekt samt får henne att se kraftfull ut. 
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7.5. Bild 5. Underkläder 

 

 
Denotation 

Bilden visar en ung smal kvinna med mörk hud och mycket kort, mörkt hår. Kvinnan bär en 

trekantsbehå och ett par trosor. Underkläderna matchar varandra i en mörkbrun ton. Kvinnan 

står med en rak hållning med vikten på den högra höften. Vid trosornas kant syns bristningar 

på kvinnans bägge ben. Benen klipps av ovanför hennes knän. Hennes armar hänger längsmed 

hennes kropp och den vänstra handen vilar ovanpå hennes vänstra lår. Ovanför trosorna syns 

kvinnans navel. Kvinnans ansikte hålls rakt och blicken är fäst rakt in i kameran. Kvinnans 

mun är stängd och hon har fylliga läppar, och hon bär lite eller inget smink. Kvinnans korta 

frisyr tillåter att båda hennes öron syns. Bildens bakgrund är ljusgrå. 
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Konnotation 

Det går att utläsa från den grå bakgrunden att kvinnan står framför en vägg eller i en 

fotostudie med en ljusgrå bakgrund. Betydelsen för bilden ändras inte nämnvärt om kvinnan 

skulle befinna sig i en mer offentlig setting. Detta är på grund av hennes gaze och pose. Om 

fotograferingen hade skett i exempelvis kontorsmiljö hade konnotationerna visat kvinnan som 

en framgångsrik affärskvinna, om man ser till hennes pose. Kvinnans gaze är fäst rakt in i 

kameran, vilket skapar interaktion och kontakt med beskådaren (Hansen & Machin, 2018). 

Blicken är fastspänd in i kameran vilket uppfattas som att kvinnan begär respekt. Detta leder 

till att kvinnan förstås som dominant över beskådaren. Kvinnan är därmed inte passiv i bilden, 

vilket leder till att hon inte tillskriver publiken uppgiften att beskåda henne genom the male 

gaze. I denna bild är kvinnan själv aktiv genom sitt dominanta gaze och det uppfattas därmed 

inte som att hon endast är där för att behaga mannen.  

 

På bilden går det att uppfatta att kvinnan står med sina ben isär, vilket symboliserar att hon är 

självsäker genom att hon vågar ta upp utrymme (Hansen & Machin, 2013). Kvinnans raka 

hållning, och att hon håller huvudet högt kan konnotera till stolthet men också självsäkerhet. 

Kvinnans haka är något lyft uppåt, vilket stärker uppfattningen av stolthet. I bilden vilar hon 

sina armar längs med sin kropp, vilket gör att hon förmedlar ett avslappnat intryck. Hon vilar 

dessutom vikten på sin ena höft, vilket är ett signalement för femininitet (Hansen & Machin, 

2013). De naturliga färgerna i bilden för tankarna till naturen, och trots att kvinnan är avklädd 

går det att utläsa att den syftar mer till en naturlighet än sex. Även om bilden kan associeras 

till sex då kvinnan är avklädd, gör den inte det i och med kvinnans posering och blick. Brun är 

en jordnära färg som konnoterar till bland annat trygghet, stabilitet och struktur (Bergström, 

2016). I bilden går det inte att urskilja om kvinnan bär smink eller inte, och det bidrar också 

till att kvinnan uppfattas som naturlig. 

 

Kvinnan på bilden utstrålar självsäkerhet. Hennes gaze och pose uppmanar beskådarna att 

respektera henne. Hon är lättklädd, vilket kan anspela på sexualitet, men hennes självsäkra 

uttryck visar att hon inte är avklädd för att behaga någon annan än sig själv. 
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7.6. Bild 6. Body 

 
 

 

Denotation 

Bilden denoterar en ung kvinna med stor kroppsbyggnad och ljusbrun hy. Hennes hår är 

mörkt, lockigt och når ner till hennes axlar. Kvinnan står framför en vit bakgrund. Hon 

poserar med tyngden på sin högra höft med sitt högra ben rakt ned och det vänstra utsträckt 

till vänster. Hennes lår går ihop. Kvinnans vänstra arm hänger längsmed hennes kropp och 

handen vilar framför hennes lår. Den högra armen är böjd vid armbågen och handen är 

placerad vid kvinnans högra midja. Kvinnans mun är stängd och hennes blick är riktad rakt 

fram mot kameran. Hon blickar inte in direkt mot linsen utan ser snett utanför bilden. Den 

ljusbruna bodyn som kvinnan bär är några nyanser mörkare än hennes hudton.  
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Konnotation 

Även genom omgivningen i denna bild går det att utläsa att kvinnan står i en fotostudio eller 

framför en vägg, på grund av den vita bakgrunden. Bildens innebörd hade inte förändrats 

anmärkningsvärt om omgivningen hade varit en annan, vilket bland annat beror på kvinnans 

pose och gaze. Om hon hade skildrats i ett sovrum eller på en strand hade innebörden ändå 

uppfattats på samma sätt, eftersom den inte har antydningar till något sexuellt. Kvinnans blick 

är riktad mot kameran, men hennes blick möter inte kameralinsen utan hon verkar blicka mot 

någonting utanför bilden. Kvinnan framställs inte som att hon möter beskådarens blick, vilket 

bidrar till att det inte skapas någon symbolisk kontakt. Detta är något som är tämligen 

ovanligt att kvinnor gör, då det oftast är män som brukar blicka upp eller iväg, vilket 

symboliserar att mannen är ointresserad av beskådaren. Denna blick föreslår att personen på 

bilden är intresserad av något som beskådaren inte kan se, och det symboliserar att personen 

är upptagen av någonting viktigare (Hansen & Machin, 2013). 

 

Enligt Hansen och Machin (2013) utstrålar en rak rygg och hållning stolthet. Detta intryck 

förstärks av att kvinnan har ena armen placerad på sin midja, som återger en känsla av 

självsäkerhet. Den andra armen som hänger längsmed kroppen inger ett avslappnat intryck. 

Eftersom kvinnan poserar med ena benet en bit från kroppen visar detta på att hon vågar ta 

upp plats, vilket även kommunicerar självsäkerhet. Att kvinnan har tyngden på ena höften 

konnoterar till kvinnlighet då hon förtydligar sina naturliga kurvor (Hansen & Machin, 2013). 

Den bruna tonen på kvinnans body bär på likheter till jord. Brun är en färg med anknytningar 

till säkerhet och balans, vilket konnoterar till att vara jordnära. Detta ger kvinnan ett naturligt 

intryck. Detta är passande då kvinnan bär en naturlig sminkning i form av ljusbrun 

ögonskugga och kajal, som ramar in ögonen men inte stjäl fokus från kvinnans naturliga 

skönhet. Kvinnans stora kroppsbyggnad bryter mot den traditionella stereotypen om hur en 

kvinna bör se ut. 

 

Bilden i helhet förmedlar således ett lugn och ett jordnära intryck, och kvinnan framställs som 

självsäker och trygg i sin kropp. Avkläddheten kan anspela på sex, men då hon inte skildras i 

en utsatt eller undergiven position associeras bilden i stället till naturlighet. 
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8.  Sammanfattning 

I detta kapitel presenteras de resultat som analysen har resulterat i. Först sammanfattas 

resultaten från American Apparel:s gamla bilder. Detta följs av resultaten från analysen av 

de nya bilderna.  

 

8.1. Tidigare reklambilder 

 
Bildernas setting är i alla bilder kala, och ljusa miljöer. Den första bakgrunden är ljusgrå, och 

de andra bakgrunderna består av vita lakan. Dessa kala bakgrunder gör att kvinnorna hamnar i 

bildens fokus. Vidare framställs de i utsatta positioner, då de bland annat skildras när de klär 

av sig, utför en sexuell handling och poserar på ett sexuellt laddat sätt. I två av bilderna har 

kvinnorna en underlägsen kroppshållning. Bilderna är tagna ovanifrån, vilket skapar 

uppfattningen om att åskådaren ser ner på dem. I samtliga bilder framställs kvinnorna 

notoriskt från the male gaze, och utgår från att betraktaren är en man, eller en kvinna som 

beskådar utifrån en mans blick. Kvinnornas gaze tycks erbjuda betraktaren någonting, till 

exempel en sexuell invit. Detta budskap stärks av att kvinnorna poserar i utmanande 

positioner som framställer dem på ett underlägset vis. 

 

Kvinnan på första bilden poserar med korsade ben, vilket kan indikera att hon har intagit 

försvarsposition. Alternativt kan det uppfattas som att hon försöker framhäva sina kvinnliga 

former. Den andra kvinnans pose visar genom hennes böjda knän att hon är beredd på att fly, 

men det kan även tolkas som att hon lägger sig tillrätta vid mannens kön. Hon poserar 

dessutom med sin mun nära mannens kön. Den tredje kvinnan poserar med brett särade ben 

och ansiktet tryckt bort från kameran. Dessa tre poser framställer kvinnorna på ett underlägset 

vis då poseringarna gestaltar dem i intima företeelser. Två av tre kvinnor är vita, och en tycks 

ha en annan etnicitet, vilket hennes svarta, texturerade hår antyder på. Body-chopping 

förekommer dessutom i alla bilder, men är särskilt framstående i den andra bilden. Där har 

kvinnans huvud klippts bort i bildens ena del, vilket symboliserar att hon är ett objekt utan själ 

(Cortese, 2004). De färger som används är vitt, gult, svart och grått, vilket tillämpas så att 

kontraster skapas. Färgen vit symboliserar bland annat, oskuldsfullhet och renhet vilket skapar 

kontraster med hur kvinnorna framställs. Det skapar uppfattningen att kvinnorna bjuder in till 

något syndfullt och smutsigt som avlägsnar det oskuldsfulla. Gult symboliserar ungdomlighet 
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och energi, medan svart symboliseras ondska, erotik och mystik (Ryberg, 1991). Det finns 

dessutom text i alla bilder, där företagets logga också går att urskilja. Samtliga bilder 

bekräftar den kvinnliga stereotypen om vad som uppfattas vara kvinnlig skönhet. 

Fortsättningsvis framställs alla kvinnor på bilderna på ett undergivet och utsatt sätt genom 

deras poses och nakenhet.  

 

8.2. Nuvarande reklambilder 

I bildkommunikationen i American Apparel:s nya reklambilder använder sig företaget av 

olika settings. I den första bilden skildras en kvinna i badkläder på vad som uppfattas vara en 

strand. På de två följande bilderna står kvinnorna istället mot en ljus bakgrund. Samtliga 

kvinnor framställs som självsäkra, eftersom de tar upp plats i bilden. Fortsättningsvis har 

kvinnorna öppna poseringar, och de står ofta med handen på höften och benen isär vilket 

symboliserar självsäkerhet. Bilderna är tagna antingen underifrån eller rakt framifrån, och 

kvinnorna uppfattas därmed inte som utsatta eller undergivna. Deras posering inger respekt 

och deras blickar begär respekt. Kvinnorna blickar inte uppåt mot beskådaren, utan stirrar 

antingen rakt in i kameralinsen, tittar ner en aning mot linsen, eller ser lite bortom linsen. Att 

kvinnan ser mot någonting utanför kameran kan uppfattas som att hon är upptagen med 

någonting viktigare (Hansen & Machin, 2013).  

 

De färger som används är naturliga och jordnära, vilket skapar uppfattningen om att 

kvinnorna är naturliga skönheter (Bergström, 2016). Brun symboliserar bland annat trygghet 

och stabilitet, vilket förmedlas i bilderna. I de nya bilderna är kvinnorna märkbart av olika 

etniciteter och storlekar, och de passar inte in i den stereotypa normen om hur en kvinna “bör” 

se ut. Kvinnorna har bland annat kort hår, bristningar och en av kvinnorna har stor 

kroppsbyggnad. Samtliga kvinnors hudfärg skulle inte heller definieras som vit. I de nya 

bilderna används inte heller någon text. Avslutningsvis uppfattas bilderna fortfarande som 

sexiga då kvinnorna är avklädda, och en av kvinnorna poserar med sina läppar isär. De 

framställs dock inte som utsatta eftersom deras poseringar och gaze utstrålar självsäkerhet. 
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9. Konnotativ diskussion 

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkom genom analysen i en konnotativ diskussion. 

I avsnittets första del diskuteras den traditionella kvinnliga stereotypen och dess 

begränsningar av kvinnan. Efter detta argumenteras det för femvertising och dess 

normbrytande skildring av kvinnor i reklam. Kapitlet avslutas med en reflektion där vi 

spekulerar om femvertsing:s påverkan, samt om en samhällsförändring kan vara i åtagande. 

 

9.1. Den kvinnliga stereotypen 

Efter analysen framgick det att samtliga bilder från American Apparel:s tidigare 

reklamkampanjer stereotypiserade och sexualiserade kvinnor. Stereotypen som förekommer 

är unga kvinnor med ljus hy som är vackra och smala. Kilbourne (2014) menar att reklam 

förmedlar att utseende och skönhet är det viktigaste kvinnor kan erbjuda, och kvinnor jämför 

sig därmed med bilder som skildrar ouppnåeliga ideal. I resultatet av vår studie är det 

märkbart att det budskap som förmedlas är att kvinnorna endast kan erbjuda sin skönhet och 

sexualitet till beskådaren. I enlighet med Kilbournes studie finns det även tendenser för 

underlägsenhet, syndfullhet och våld i American Apparel:s gamla bildkommunikation 

(Kilbourne, 2014). 

 

Kvinnorna poserar även på ett vis som är stereotypiskt för kvinnor eftersom de framställs som 

underlägsna samt på ett sexualiserat vis (Goffman, 1985). Det som är märkvärt är att 

kvinnorna i de tidigare reklambilderna framställs som underlägsna även när de är ensamma i 

bilderna. Följande leder detta till ett upprätthållande av synen på kvinnan som det underlägsna 

könet. Detta leder till att kvinnorna ses som passiva objekt och publiken uppfattas som aktiv, 

vilket är något som även framgick i Corteses (2004) studie. Detta resultat överensstämmer 

också med Conley och Ramseys (2011) studie som visade att kvinnor i tidningar skildras som 

mer underlägsna och passiva. Två av de tre unga kvinnorna har även långt hår, vilket är en 

norm för kvinnor. Den stereotyp som återfinns i American Apparel:s gamla 

bildkommunikation stämmer väl överens med den traditionella kvinnliga stereotypen. 

Poseringarna som återkommer i American Apparel:s bildkommunikation kan däremot 

uppfattas som mer extrema än de poseringar som förknippas med den kvinnliga stereotypen. 
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Genom analysen gick det även att urskilja att kvinnorna porträtterades från the male gaze, där 

syftet är att behaga den manliga åskådaren. Det är tydligt att American Apparel utgår från att 

beskådaren är en man eftersom kvinnorna porträtteras som objekt. Detta bekräftas bland annat 

av att en av kvinnorna klär av sig framför beskådaren, en av kvinnornas huvud är bortklippt i 

bildens ena halva, och i den andra sträcker hon ut tungan mot en mans skrev. Den sistnämnda 

kvinnan är ett exempel på body-chopping, vilket är vanligt förekommande i framställningen 

av kvinnor i reklam. Begreppet body-chopping är något som Cortese (2004) presenterar i sin 

studie som sin teori om Provocaetueren. Han menar att begreppet används på kvinnor inom 

reklam för att få dem att framstå mer som objekt snarare än personer. Detta är en slutsats vi 

också kan göra efter vår analys av American Apparel:s tidigare bildkommunikation, då body-

chopping förekommer i samtliga bilder på något sätt även om det är mest framträdande i den 

andra bilden. Cortese (2004) presenterar också hur kvinnliga stereotyper har negativa 

konsekvenser som skapar skadliga och felaktiga föreställningar, eftersom det inte är 

sanningen som återspeglas i reklam. Vi delar denna syn om att framställningen av kvinnor 

som American Apparel förmedlar kan skapa felaktiga och problematiska föreställningar för 

hur kvinnor bör uppträda och se ut. Att dessa stereotyper upprätthålls skapar ojämlikhet 

mellan både kön och etniciteter. 

 

9.2. Normbrytande skildring av kvinnor och femvertising 

I analysen framkommer det att American Apparel:s nya reklamkampanjer sänder ut budskap 

som överensstämmer med femvertising. Detta kan konstateras eftersom företaget använder sig 

av kvinnor av olika etniciteter och kroppsformer bland annat. I den nya framställningen 

förmedlas budskap om att kvinnor är självständiga, starka och bekväma med sin egen kropp. 

Det går dessutom att avläsa att kvinnor inte behöver passa in i stereotypen för att få utrymme i 

media. Kvinnorna framställs dessutom inte som undergivna, vilket kan utläsas genom deras 

pose och gaze. Även om kvinnorna är avklädda uppfattas de inte som sexualiserade utan som 

självsäkra individer. Kvinnorna skildras tillika som empowered, eftersom de ger uttryck för 

självsäkerhet och en kontroll över sin egen sexualitet. 

 

Femvertising karakteriseras av att det tillåter utrymme i media till de som avviker från den 

rådande stereotypen. ”Avvikande” syftar i detta fall till kvinnor som inte är smala och vita 

exempelvis. Under kapitel fyra presenteras tidigare forskning om det relativt outforskade 

begreppet femvertising. Där beskrivs begreppet som en strategi som utmanar rådande 
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kvinnliga stereotyper gällande utseende, roller och yrken som har dominerat reklam. Åkestam 

et.al (2017) kommer i sin forskning fram till att reklambilder som involverar femvertising inte 

skildrar stereotyper i samma mån som traditionell reklam. Detta är något som även är 

framträdande i resultatet av vår studie. Genom studiens analys går det emellertid endast att 

urskilja att American Apparel:s nya kampanj utmanar stereotyper som gäller utseende, vilket 

är viktigt att tillägga eftersom vår studie endast kan uppmärksamma hur företaget utmanar 

utseendemässiga stereotyper. Även om femvertising kan appliceras på roller och yrken, är det 

inte något som kan undersökas och redogöras för i denna studie. Det går likväl att konkludera 

att American Apparel:s senare reklambilder inte porträtterar kvinnor stereotypiskt. På så vis 

utmanar de den traditionella normen och kan därför betraktas som normbrytande.  

 

Företaget Always implementerade också femvertising för att agera normbrytande, men i deras 

fall var det för att motarbeta negativa associationer till termen “like a girl”. Always menar att 

denna term används för att visa att det som är stereotypiskt kvinnligt inte är tillräckligt bra. 

Stereotyper påverkar hur unga kvinnor uppfattar sig själva som kvinnor och det sätt de uppför 

sig på (Coscia, u.å.). Syftet med Always kampanj var att de ville utveckla definitionen av 

självförtroende, stärka unga tjejers självförtroende att omdefiniera termens innebörd till 

positiva associationer. För att genomföra detta krävdes det att Always agerade normbrytande 

(Coscia, u.å.).  

Den stereotypiska bild som American Apparel tidigare förmedlade, skapade en overklig bild 

av hur kvinnor ska bete sig och uppfatta sig själva. Likt Always krävdes det att American 

Apparel agerade normbrytande vid sin nylansering eftersom de hävdade att de skulle 

framställa kvinnor som självsäkra och empowered, det vill säga inte enligt stereotypen. Både 

American Apparel och Always har därmed deltagit för att ändra uppfattningen av hur kvinnor 

bör se ut och vara, och att kvinnor inte endast är sitt utseende eller sin sexualitet. Det 

förmedlar dessutom att underlägsenhet inte bör förknippas med ett kvinnligt attribut.  

Det finns även likheter mellan American Apparel och företaget Dove. I sin kampanj ”Real 

Beauty” ifrågasatte Dove de rådande skönhetsidealen genom att inkludera modeller med olika 

kroppsstorlekar, etniciteter och med olika hudåkommor som bristningar och liknande, vilket 

definieras som normbrytande. Denna inkludering och normbrytande framställning är något 

som även återfinns i American Apparel:s nya reklambilder. I Doves studie framkom det att 

kvinnor anser att det finns ett orealistiskt kroppsideal, som bidrar till att de blir osäkra över 



49 
 

sitt eget utseende och att de inte överensstämmer med det rådande skönhetsidealet. I vår 

studie påträffade vi en overklig framställning av kvinnor hos American Apparel innan 

nylanseringen, vilket överensstämmer med de resultat som Dove presenterade. 

 

9.3. Skillnader i framställning 

I American Apparel:s reklambilder som har publicerats efter nylanseringen, återfinns inte 

stereotyper på samma vis. Trots att två av de tre kvinnorna i bilderna kan betraktas som 

smala, bryter de mot normen genom bland annat hudfärg och frisyr. Det går således inte att 

utläsa att kvinnorna framställs stereotypiskt. Av analysen går det att tyda en märkbar skillnad 

gällande hur kvinnorna framställs. I den tidigare bildkommunikationen är den stereotypa 

framställningen av kvinnor påtaglig, medan de inte finns uttryck för detta efter nylanseringen. 

De äldre bilderna visade kvinnorna som underlägsna och utsatta, medan de nya bilderna 

skildrade kvinnorna som empowered. Även om samtliga kvinnor fotograferades tämligen 

avklädda, fanns en distinkt skillnad. I bilderna efter nylanseringen gestaltades kvinnorna som 

avklädda utan att anspela på sex, vilket är en stor skillnad från de tidigare reklambilderna som 

gränsade till pornografi. Avslutningsvis går det konstatera att bilderna före och efter 

nylanseringen sänder ut olika budskap, vilket har bekräftats med hjälp av studiens verktyg och 

teorier.  

 

9.4. Reflektion 

Genom denna komparativa studies analys kunde vi urskilja att en förändring skett i American 

Apparel:s bildkommunikation. Den tidigare framställningen porträtterade kvinnor på ett 

underlägset och sexualiserat vis. Efter företagets nystart går det däremot att se att företaget har 

implementerat femvertising i sin reklam, genom att kvinnorna skildras som empowered vilket 

är ett signalement för femvertising. Empowerment innefattar en framställning av kvinnor som 

självsäkra, självständiga och med kontroll över sin egen sexualitet, vilket det ges uttryck för i 

American Apparel:s nya reklambilder. 

 

Femvertising uppmärksammas ofta för sin “verkliga” skildring av kvinnor. Med “verklig” 

skildring menas som tidigare nämnt en variation av olika typer av kvinnor, med olika 
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etniciteter, kroppsformer och dylikt. Det kan diskuteras om varför människor reagerar på att 

se olika typer av kvinnor representeras i reklam, då en inkludering av verkliga kvinnor inte 

borde vara häpnadsväckande. Även om femvertising ofta mottar positiv respons, går det att 

ifrågasätta varför en reaktion sker när kvinnor inte framställs enligt stereotypen. Det kan 

däremot ses som ett positivt framsteg att normen har börjat bli ifrågasatt. Detta 

uppmärksammas tydligt när företag som Always och Dove, och nu även American Apparel, 

har åtagit sig femvertising för att bestrida den tidigare problematiska normen och de 

reaktioner de mottar.  

 

American Apparel har brutit mot den traditionella stereotypen genom att inkludera kvinnor av 

olika storlekar och etniciteter. De agerar även normbrytande då deras reklam bland annat har 

innefattat kvinnor med kortklippta frisyrer vilket inte betraktas som en norm för kvinnor. 

Denna slags frisyr förknippas vanligtvis inte med kvinnlighet och är därmed normbrytande. 

Med detta visar American Apparel att kvinnor inte behöver passa in i den traditionella 

stereotypen för att betraktas som kvinnliga och vackra.  

 
Trots att en förändring går att se i American Apparel:s bildkommunikation går det att 

spekulera om denna förbättring är tillfällig. Nystarten har skett relativt nyligen och det är 

därmed svårt att uttala sig om förändringen är permanent, eftersom det finns begränsat 

material att studera. Det är möjligt att företaget associeras till sitt gamla rykte och sina gamla 

vanor, inte minst när de har valt att behålla mycket av det tidigare innehållet. De kläder som 

finns på hemsidan nu har många likheter med plagg från tidigare kollektioner, och skillnaden 

är endast hur modellerna framställs. Det går att spekulera om att American Apparel valt att 

behålla samma logga, namn och klädkoncept för att företaget anser att dessa aspekter av 

företaget blivit väl mottagna. Därmed kan det förklaras varför Gildan Activewear har valt att 

behålla dessa aspekter och fokuserat på att förändra bildkommunikationen, som historiskt sett 

har beskrivits som kontroversiell och sexistisk. Ett potentiellt medvetet val från American 

Apparel:s sida kan vara att de har valt att utesluta det tidigare signalementet att använda sig av 

företagets logga och textruta i deras bilder.   

 

Det kan således spekuleras om företaget kan förändra sitt rykte. Förhoppningsvis kan 

American Apparel fortsätta i en jämställd riktning, och utvecklas inom femvertising. När till 

och med ett sådant ökänt företag väljer att ändra sig, kanske det resulterar i att fler företag 
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känner sig manade till att göra en förändring. Om så blir fallet kanske femvertising kommer 

att normaliseras och på så vis bli den nya normen. En ytterligare spekulation är ifall #metoo-

rörelsen har kommit till att ställa krav på företag och organisationer. Det skedde mycket 

uppståndelse när rörelsen uppkom, eftersom den belyste sexism, sexuella trakasserier och 

missförhållanden hos företag och organisationer. Detta har resulterat i att många företag har 

valt att ta ställning, bland annat genom att skapa kanaler som underlättar för anställda att göra 

anonyma anmälningar när sexuella trakasserier har skett. En annan möjlighet är att #metoo 

kanske har bidragit med att det blir allt svårare för företag att överleva om de använder sig av 

förlegade och sexistiska koncept i dagens samhällsklimat. 

 

Tidigare studier visar på att femvertising är ett framgångsrikt koncept. Därför kan det anses 

som logiskt att fler företag väljer att inkludera denna strategi i sina reklamkampanjer. 

Femvertising har inverkan på både män och kvinnor då bägge könen utsätts för och påverkas 

av reklam. Reklam uppfattas ofta som en verklighetstrogen återspegling av vår omvärld, och 

skapar därför en felaktig uppfattning för både män och kvinnor om vad det innebär att vara 

kvinna. Män kan skapa uppfattningen att de har rätt till kvinnors kroppar om de ständigt 

exponeras för reklam där kvinnan objektifieras för mäns njutning. Kvinnor kan däremot skapa 

inkorrekta föreställningar om hur de bör se ut och bete sig för att behaga män. Om män och 

kvinnor utsätts för reklam där kvinnor gestaltas som självsäkra kan detta inge ökad respekt för 

kvinnor hos män. Detta kan leda till att våld mot kvinnor minskar, då män inte längre 

exponeras för budskap om att de är överlägsna kvinnor. Femvertising sänder därmed ut 

stärkande budskap till både män och kvinnor. Fortsättningsvis sänder sådan reklam även ut 

budskap till kvinnor att de har kontroll över sin egen sexualitet, och att de inte behöver behaga 

män med sina kroppar. Därför kan det spekuleras om att ett samhälle där femvertising är en 

norm kan bidra till jämställdhet mellan könen. 

 

9.5.  Förslag på vidare forskning 

 

Vår studie är en komparativ studie mellan företaget American Apparel:s gamla och nya 

bildkommunikation. Målet med studien är att se om det finns skillnader gällande hur kvinnor 

porträtteras, samt om de inkluderat femvertising i sin reklam. I kommande studier hade det 

varit intressant att undersöka om företag som American Apparel har vidgat porträtteringen 

ytterligare, och även inkluderar kvinnor med kroppar som bryter mot normen i form av olika 
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handikapp, fysiska likväl som psykiska. Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna 

vara att undersöka om ett visst företag använder sig femvertising genomgående i sin reklam, 

eller om det endast är något de implementerar vid enstaka tillfällen. På så vis skulle en kunna 

undersöka om femvertising blir mer normaliserat eller om det är något som företag gör vid 

enstaka tillfällen för att skapa uppmärksamhet. 
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