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Abstract  

The advertising picture is today a complex and debated subject. Its constitution is a result of 

the norms of society, at the same time as it is a co-creater of them. The power and influence of 

the advertising picture in the creation of societal values, has for a long time been 

acknowledged among the feminist acadamia. It reproduces ideas of masculinity and 

femininity, which affects how we interpret and understand gender. 

          Advertising is commonly associated with physical or visual adverts in newspapers, on 

tv or the internet. Something that is not usually seen as advertisement is underwear-pictures in 

web catalogues. All picture genres that intend to contribute to sales can however be seen as a 

form of advertisement since their purpose are to entice customers to consume. This picture 

genre seems to have been quite unexamined among the feminist acadamia, which makes it 

even more relevant. 

            This study aims to examine pictures in web catalogues of seven clothing companies 

(Asos, Bubbleroom, Ellos, Halens, Nelly, Shopbop and Zalando), with the purpose to analyze 

representations of gender. Focus lies on how male and female models are portrayed through 

body language and gaze while they show underwear. This is examined with theories about 

gender, masculinity and femininity, voyeurism and body language. The methods that are used 

is content analysis and semiotics. The combination of the methods aims to get an outline as 

well as a profound insight into how the clothing companies represent gender. The result of the 

analysis shows that men and women were stereotypically portrayed from masculine and 

feminine norms, and that the womens bodies were sexualised much more than mens. The 

conclusion of the study is therefore that the clothing companies represent routine-like ideas of 

masculinity and femininity, which contribute to and can bee seen as a part of the gender 

system. 
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Sammanfattning 

Reklambilden utgör idag ett komplext och omdiskuterat fenomen. Dess uppsättning är ett 

resultat av samhällets normer, samtidigt som den är medskapare av dessa. Dess makt och 

påverkan vid skapandet av värderingar har länge lyfts fram inom vetenskapen, exempelvis 

inom den feministiska akademin. Reklambilden reproducerar normer om manligt och 

kvinnligt, vilket påverkar hur vi tolkar och uppfattar kön. 

          Reklam associeras vanligtvis med fysiska eller visuella annonser i tidningar, på tv eller 

internet. Något som inte brukar omnämnas som reklam är underklädesbilder i webbkataloger. 

Alla bildgenrer som syftar till försäljning kan däremot ses som en form av reklam, eftersom 

deras syfte är att locka kunder till att konsumera. Denna bildgenre tycks vara outforskad inom 

den feministiska akademin, vilket gör den än mer relevant.  

          Denna studie syftar till att undersöka bilder i sju klädföretags webbkataloger (Asos, 

Bubbleroom, Ellos, Halens, Nelly, Shopbop och Zalando) med avsikten att studera 

genusrepresentationer, med fokus på hur manliga och kvinnliga fotomodeller framställs 

genom kroppsspråk och blickar vid uppvisandet av underkläder. I studien fokuseras det på hur 

detta kan förstås ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i teorier om genus, maskulinitet 

och femininitet, voyeurism samt kroppsspråk och blickar. Detta undersöks med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys och en semiotisk bildanalys. Kombinationen av metoderna syftar 

till att ge en översiktlig såväl som en djupgående inblick i hur webbutikerna representerar 

genus. Resultatet av analysen visar att män och kvinnor representerades utifrån stereotypa 

normer om maskulint och feminint, samt att kvinnorna framställdes som sexuella objekt i 

mycket högre grad än männen. Slutsatsen av studien är därför att webbutikerna representerar 

slentrianmässiga idéer om maskulinitet och femininitet, vilket bidrar till och kan förstås som 

en del av en genusordning.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: genus, maskulinitet, femininitet, voyeurism, kroppsretorik, seendepositioner, 

semiotik, webbutiker, underkläder, reklam.  
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1. Inledning  

Reklambilden är idag något mycket införlivat och oundvikligt inom västerländsk kultur. Varje 

dag exponeras vi inför tusentals olika annonser (Gill, 2007:73). Reklambilden reflekterar de 

värderingar och normer som råder i samhället, samtidigt som den är medskapare av dem. Dess 

budskap och framtoning påverkar våra referensramar och hur vi tolkar omvärlden (Fagerström 

& Nilson, 2008:45). Vikten av reklambildens roll i skapandet av värderingar har länge lyfts 

fram inom den feministiska akademin (Van Zoonen, 1994:67). Reklambilden reproducerar 

ofta stereotypa idéer om män och kvinnor, vilket påverkar hur vi tolkar och uppfattar kön 

(Fagerström & Nilson, 2008). 

          Reklambilder associeras troligtvis ofta med fysiska eller visuella annonser i tidningar, 

på tv eller internet. Något som möjligtvis inte brukar relateras till reklam är däremot 

underklädesbilder i webbkataloger. Alla bildgenrer som syftar till försäljning kan emellertid 

ses som en form av reklam, eftersom de syftar till att locka kunder till att konsumera. På så 

sätt kan även denna bildgenre betraktas som reklam.  

          Inom den feministiska forskningen har det i flera årtionden visats på mönster av 

stereotypa och ojämlika skildringar av män och kvinnor i reklambilder. Kvinnan har ofta 

avbildats som underordnad och med utseendet i fokus, medan mannen ofta har porträtterats 

som självständig och auktoritär (Gill, 2007:78). Hur män och kvinnor skildras vid 

uppvisandet av underkläder i webbkataloger tycks ha varit relativt outforskat inom den 

feministiska akademin. Särskilt när det gäller hur manliga och kvinnliga fotomodeller 

framställs genom poser och blickar. Denna studie syftar därför till att undersöka detta genom 

en kvantitativ innehållsanalys och en semiotisk bildanalys av sju klädföretags webbkataloger, 

som alla riktar sig till både män och kvinnor; Asos, Bubbleroom, Ellos, Halens, Nelly, 

Shopbop och Zalando.  

 

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de internetbaserade klädföretagen framställer manliga 

och kvinnliga fotomodeller vid uppvisandet av underkläder i sina webbkataloger, med 

avsikten att studera genusrepresentationer. Fokus ligger på att analysera hur genus 

representeras kroppsligt.  
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1.2. Frågeställningar 

1. Vilka kroppsspråk och blickar används vid avbildandet av männen och kvinnorna?  

2. Hur används detta med avseende på publikriktningens tilltänkta könstillhörighet? 

3. Hur kan avbildningarna förstås utifrån ett genusperspektiv?  

 

1.3. Avgränsning 

Vid studerandet av genusrepresentationer i webbutiker finns det många möjliga områden att 

analysera. Några exempel kan vara att undersöka hur kläder marknadsförs på webbutikernas 

startsidor, hur genus representeras inom olika klädkategorier, hur och varför olika klädutbud 

riktas till män och kvinnor och så vidare. I studien kommer det enbart att fokuseras på 

genusrepresentationer i relation till kroppsspråk och blickar. Denna avgränsning har gjorts 

eftersom syftet med studien är att undersöka hur genus representeras kroppsligt.  

 

1.4. Disposition  

Studien inleds med kapitel 2 som ger en kort bakgrund till e-handeln i Sverige och de 

webbutiker som ska analyseras. Detta återföljs av kapitel 3 där de teoretiska utgångspunkterna 

introduceras; genus, maskulinitet och femininitet, voyeurism och den manliga blicken samt 

teorier om kroppsspråk och blickar. I detta kapitel presenteras teorier om könets sociala 

konstruktion, maktpositioner samt hur kroppsspråk och blickar kan tolkas ur olika 

infallsvinklar. Därefter följer kapitel 4 som redovisar den tidigare forskning som har ansetts 

relevant för studiens syfte. I kapitlet introduceras begreppet representation, vilket följs av 

Erving Goffmans studie av visuella reklamannonser från 1979, samt två studier av Anja 

Hirdman från 2001 och 2008; den första avser hur genus gestaltas i bild och text i två 

tidningar, medan den andra undersöker hur genus tar sig uttryck i selfies (självporträtt) på ett 

internetforum. Sedan följer kapitel 5 där det redovisas för urval och de metoder som har 

tillämpats i analysen; kvantitativ innehållsanalys och semiotisk bildanalys. Kapitlet redogör 

för beskrivning och tillvägagångssätt av metoderna. Efter detta kommer kapitel 6 som 

beskriver utförandet av analysen. I detta kapitel beskrivs det vilka kroppsspråk och blickar 

som används vid avbildandet av männen och kvinnorna i webbutikerna. Detta återföljs av 

kapitel 7 som redogör för diskussionen av analysresultatet, samt kapitel 8 som sammanfattar 

studien med en slutsats. De avslutande kapitlen presenterar hur representationerna av männen 

och kvinnorna kan förstås ur ett genusperspektiv, samt sammanfattar studien som helhet. 
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2. Bakgrund 

Idag blir det allt vanligare att handla varor och tjänster via internet. Under det första kvartalet 

2016 handlade 60 % av den svenska befolkningen via nätet, vilket var en ökning med 6 % 

jämfört med året innan. Den vanligaste typen av varor som handlades var kläder och 

sportartiklar (Statistiska centralbyrån, 2016:6-7). I studien undersöks bara klädföretag som 

endast har försäljning i webbutik, eftersom detta ansågs särskilt intressant att studera i relation 

till den ökande e-handeln.  

 

2.1. Webbutikerna 

Samtliga klädföretag som analyseras i studien varierar i storlek och härstammar från olika 

länder, men når ut till ett stort antal konsumenter. Att klädföretagen är sju till antalet beror på 

att det underlättar jämförelser och undersökandet av eventuella tendenser. I samtliga 

klädföretags webbutiker visas underkläder för kvinnor på kvinnliga fotomodeller, samt 

underkläder för män på manliga fotomodeller. I några av webbutikerna visas däremot 

underkläder för män enbart som fristående varor, det vill säga utan fotomodeller.  

           Asos är en webbutik med brittiskt ursprung som grundades år 2000. Klädföretaget 

säljer över 80 000 olika varor och levererar till nästan alla världens länder. Asos omsätter 15,5 

miljarder kronor (Asos, 2017).  

          Webbutiken Bubbleroom är ett svenskt klädföretag som startade 2005 och är 

återförsäljare av såväl egna som andras varumärken. Bubbleroom är en av Nordens största 

webbutiker, men levererar även till övriga Europa (Consortio Fashion Group, 2013).  

           Ellos är en svensk webbutik som startade som postorder 1947. Klädföretaget är 

ledande inom försäljning av mode i Norden och hade under 2015 närmare 59 miljoner 

besökare (Ellos Group, 2017).  

           Den svenska webbutiken Halens startade som postorder 1952. Även Halens är en av 

Nordens ledande webbutiker och levererar dessutom till ytterligare några andra europeiska 

länder. Halens har tidigare vunnit priser för bland annat bästa svenska sajt samt e-handelssajt 

(Halens, 2017). 

           Nelly är en svensk webbutik som lanserades 2003. Klädföretaget är en av Nordens 

största webbutiker och återförsäljer 700 olika varumärken, såväl egna som designers och 

budget (Nelly, 2017).  

          Det enda icke-europeiska klädföretaget som analyseras i studien är den amerikanska 

webbutiken Shopbop som grundades år 2000. Från start specialiserade sig klädföretaget på 
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denim, men har sedan 2006 då det blev uppköpt av Amazon, världens största återförsäljare på 

nätet, kommit att bli bland de världsledande inom återförsäljning av designermärken 

(Shopbop, 2017).             

           Det tyska klädföretaget Zalando lanserades 2008 och har sedan dess kommit att bli 

Europas största webbutik. Zalando är återförsäljare av över 1500 varumärken och 150 000 

produkter, samt har en omsättning på 17,6 miljarder kronor (Zalando, 2017). 
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3. Teoretisk ram 

Diskussionen kring huruvida kön är socialt eller biologiskt skapat är omtvistat inom 

forskningen (Butler, 1999:9). Det perspektiv som intas i denna studie är det 

genusvetenskapliga, som menar att kön är en social konstruktion (Rydström & Tjeder, 

2009:11). Andra teoretiska ramar är voyeurism och den manliga blicken samt teorier om 

kroppsspråk och blickar. 

 

3.1. Genus, maskulinitet och femininitet 

Forskningen om kön är ett tvärvetenskapligt område som utgörs av många olika discipliner 

(Wahl et al, 2011:25). Begreppet genus används för att särskilja idén om att kön bygger på 

biologiska skillnader, från idén om att det är socialt skapat (Craig, 1992:2). Inom 

genusforskningen förstås kön som en social maktordning, där alla människor placeras in i två 

motsatta och uteslutande kategorier, det vill säga män och kvinnor (Ambjörnsson 2003:12). 

Olikheter i mäns och kvinnors beteenden ses som performativa, vilket innebär att vi lär oss att 

agera utifrån normer om manligt och kvinnligt beroende på vilket kön vi tillskrivs (Butler, 

1999:172). Hur normerna ser ut varierar emellertid inom olika kulturer (Ambjörnsson, 

2006:56-58). Enligt Anna Wahl m.fl. finns det över hela världen ett mönster av ojämställdhet 

mellan män och kvinnor. Ojämställdheten ser olika ut i olika kontexter, men kännetecknas 

ofta av att kvinnor har sämre villkor och mindre makt än män. Detta kallas för genusordning, 

vilket betecknar maktrelationen mellan män och kvinnor. Den vanligaste genusordningen, 

patriarkatet, utmärks av att män som grupp har mer makt och inflytande i samhället (Wahl et 

al, 2011:26-27).  

          Feministisk forskning har genom åren främst fokuserat på kvinnor. Representationer av 

män och maskulinitet har ofta setts som oproblematiska. Att införliva studier av män i 

forskningen är däremot väsentligt i studerandet av sociala relationer. För att förstå 

genusordningen är det lika viktigt att studera dess toppskikt, det vill säga maskulinitet och 

dess konstruktion. Maskulinitet och femininitet kan beskrivas som de attribut, egenskaper och 

beteenden som samhället förväntar sig av män och kvinnor (Craig, 1992:1-2). Definitionen av 

maskulint och feminint varierar emellertid inom olika kulturer (Barthel, 1992:138). Raewyn 

Connell myntade under 1990-talet termen hegemonisk maskulinitet. Begreppet syftar på den 

maskulinitet som innehar en dominerande position inom en kultur (Connell, 1995:76-77). 

Stora delar av maskulinitetsforskningen visar att många män inte upplever sig uppfylla bilden 

av manlig hegemoni. De ”icke-normativa” maskuliniteterna är däremot en del av hegemonin, 
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eftersom de drar fördelar av kvinnors generella underordning; till exempel gällande myter om 

att män är mer rationella, bättre ledare och så vidare. På så sätt tvingas män förhålla sig till 

den hegemoniska maskuliniteten, samtidigt som hegemonin medför privilegier på andra sätt 

(Hirdman, 2008:20-21). 

          Vad kännetecknar då maskulinitet och femininitet inom västerländsk kultur? Det 

maskulina gestaltas ofta som oberoende och rationalitet. Den maskulina mannen är förnuftig, 

känslokall och otillgänglig. För att upprätthålla sin maskulinitet bör han inte beblanda sig med 

feminina egenskaper. Han ska ha ett sexuellt begär av kvinnor och att betrakta kvinnokroppen 

samt en stor vilja att utöva sin sexualitet. (Hirdman, 2008:22, 31). Det feminina associeras 

däremot ofta med beroende och emotion. Den feminina kvinnan är känslosam, 

tillmötesgående och tillgänglig. Hon ska finnas till hands för mannens begär av henne, 

samtidigt som inte får utöva sin sexualitet i samma utsträckning. En kvinna som är alltför 

sexuellt aktiv är något fult och skambelagt (Wolf, 1991:131). På så sätt omges det feminina av 

vad jag vill kalla femininitetens paradox. Kvinnor förväntas vara feminina för att väcka mäns 

begär, medan männen själva bör ta avstånd från feminina attribut och egenskaper. Detta kan 

ses som en slags skräckblandad förtjusning inför det feminina, som något åtråvärt samtidigt 

som det väcker förakt och avsmak. Kvinnor förväntas även vara sexuellt tillgängliga för män, 

trots att de inte tillåts utöva sin sexualitet lika aktivt. Detta skapar en paradoxal femininitet, 

där kvinnor förväntas vara på ett visst sätt samtidigt som de nedvärderas för det.  

 

3.2. Voyeurism och den manliga blicken 

Voyeurism innebär att betraktaren av en bild alltid har en distans till subjektet i den. Vid 

betraktandet av en bild är det aldrig möjligt med ömsesidigt betraktande, det vill säga ett 

utbyte av blickar. Detta gör att betraktaren kan beskåda bilden ostört utan att själv bli 

betraktad. Allt betraktande av bilder kan på så sätt sägas ha en voyeuristisk underton 

(Hirdman, 2001:51). Inom feministisk forskning har Laura Mulveys teori om den manliga 

blicken haft stor påverkan (Fagerström och Nilson, 2008:70).  Mulvey var filmteoretiker och 

kombinerade genusteori med psykoanalys. Enligt Mulvey leder kvinnans avsaknad av penis 

till olust hos mannen på grund av bristen av identifikation, en slags ångest inför den kastration 

detta innebär. För att dämpa ångesten detta framkallar hos honom, nedvärderar och fetischerar 

han kvinnokroppen så att den blir bekräftande istället för hotfull. Detta kallas för skopofili, 

vilket innebär den sexuella njutningen i att betrakta en annan människa som objekt. 

          Mulvey menar att det finns tre olika seendepositioner på filmduken; en mellan 
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skådespelarna i filmen, en från betraktaren och en från kameran. Utifrån dessa komponenter 

fetischeras kvinnokroppen utifrån den manliga blicken. I filmen avspeglar kameravinklar, 

ljussättning och heteronormen hur kvinnan framställs som ett erotiskt begär utifrån den 

potentiella manliga betraktarens blick. Kvinnokroppen blir ett uttryck för ”to-be-looked-at-

ness”, en form av tyst maktutövning genom det kontrollerade betraktandet. Enligt Mulvey gör 

detta att kvinnan blir objektifierad och underlägsen, vilket ger mannen en känsla av makt och 

kontroll. På så sätt tvingas även betraktaren av filmen att inta en seendeposition utifrån den 

manliga blicken (Mulvey, 1975: 833, 835, 837-838, 840). 

         Trots att Mulvey var filmteoretiker är hennes resonemang mycket lämpligt i 

analyserandet av bilder. Seendepositioner, makt och underliggande strukturer gör sig gällande 

inom rörlig bild såväl som inom stillbild. Mulveys resonemang är däremot en aning 

motstridigt i kombinationen av genusteori och psykoanalys. Enligt Hirdman menar den 

psykoanalytiska skolan att könsskillnader är biologiska, medan genusteorier menar motsatsen 

(Hirdman, 2001:54). Den manliga blicken skulle på så sätt kunna ses som något ”naturligt”, 

ett resultat av mäns och kvinnors olikheter. Trots Mulveys teoretiska bakgrund är det 

grundläggande konceptet i resonemanget, mäns dominans över kvinnor, ändå mycket 

användbart. 

 

3.3. Kroppsspråk och blickar 

Gester och poser har en betydande och avgörande roll för bildens budskap. Kroppsspråket 

fungerar som ett uttryck för att förmedla olika känslotillstånd (Hirdman, 2001:49). 

Handrörelser kan exempelvis representera kraft och kontroll eller allvar och eftertänksamhet 

(Hirdman, 2000:124). Poser där en person lutar huvudet eller kroppen åt sidan, har ena knäet 

böjt eller rör vid den egna kroppen kan visa på passivitet och ett erkännande av att kroppen är 

skör och ömtålig, vilket Erving Goffman ser som ett uttryck för underordning (Goffman, 

1978:31, 45-46). Feona Attwoood menar att den poserande kroppen, i synnerhet kvinnans, 

även kan ses som en symbol för självständighet och egenmakt. I en kultur där kvinnor länge 

inte fått ta del på lika villkor som män, menar Attwood att uppvisandet av kvinnokroppen kan 

ses som befriande (Attwood, 2004:14-15). Det mer aktiva poserandet, där personen utför en 

handling eller ger intryck av att vara upptagen, används ofta vid avbildandet av män. Kvinnor 

representeras ofta genom leendet, vilket inger känslan av att vara mer lättillgänglig (Hirdman, 

2000:124). Enligt Patricia Holland inbjuder leendet till en familjär känsla som symboliserar 

gemenskap (Holland, 1998:26-27). Goffman såg leendet som något avväpnande där den 



12 
 

leende personen visar sig tillgänglig och tillmötesgående (Goffman, 1978:48).  

          WJT Mitchell menar att blickar och betraktarpositioner är komplexa och svårtolkade 

(Mitchell, 1994:16). Blickar präglas av sociala koder som är så integrerade i vår kultur att vi 

inte reflekterar över dem (Hirdman, 2008:32). Den direkta eller icke-mötande blicken har 

olika betydelser beroende på bildens sammanhang. I pornografiska bilder kan den bortvända 

blicken exempelvis ses som ett uttryck för voyeurism, eftersom betraktaren kan granska 

subjektet i bilden utan att bli störd (Kuhn, 1985:30). I pressbilder kan den icke-mötande 

blicken däremot ses som ett uttryck för kamerans objektivitet, det vill säga att bilden 

avspeglar det som sker i verkligheten (Andén-Papadopoulos, 2000:207). För en del forskare 

symboliserar den direkta ögonkontakten en mer jämlik relation mellan betraktaren och 

subjektet i bilden. Andra menar att subjektet blir ett uttryck för voyeurism, eftersom denne ger 

sitt medgivande till att bli betraktad (Hirdman, 2001:52). I en studie av Catherine Lutz och 

Jane Collins visar de att marginaliserade grupper oftare blev avbildade med blicken in i 

kameran än privilegiade grupper. Den direkta blicken inbjuder till ett öppet granskande som 

gör subjektet lättillgängligt, vilket symboliserar marginaliserade gruppers underordning. Den 

bortvända blicken kan ses som en medveten nonchalans från subjektets sida, en möjlighet att 

välja att bli betraktad eller inte, vilket symboliserar privilegiade gruppers överordning (Lutz & 

Collins, 1993:199-200). 

 

3.4. Svårigheter med ett genusperspektiv 

Alla samhällsvetenskapliga teorier är just teorier; det kan aldrig sägas med säkerhet om de 

stämmer. Även de mest erkända teorierna är i viss mån osäkra, eftersom det aldrig går att veta 

vilka observationer som kan komma att göras i framtiden (Gilje & Grimen, 2007:18-19, 81). 

En annan svårighet är fallet med objektiv forskning, då de forskningsfrågor som ställs alltid 

påverkas av den enskilde forskarens bakgrund, erfarenhet och kunskap (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:31). Genusprocesser är ofta dolda och svårgripbara, vilket ökar risken för att 

de tillskrivs en större betydelse än nödvändigt i olika situationer. Detta minskar däremot inte 

genusforskningens intellektuella värde (Alvesson & Due Billing, 2011:25-26). 
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4. Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring genusrepresentationer har ofta visat att kvinnor i högre grad än män 

avbildas med större fokus på utseende (Jarlbro, 2006:121). De forskningsexempel som tas upp 

här visar på liknande resultat, då dem synliggör tydliga mönster av hur män och kvinnor 

representeras. Mannen framställs som aktiv och otillgänglig, han distanserar sig från sexuella 

anspelningar inför såväl en manlig som en kvinnlig publik. Kvinnan avbildas däremot som 

passiv, tillgänglig och med stort fokus på utseendet. Hon anspelar på sexuell retorik inför 

såväl en kvinnlig som en manlig publik.  

 

4.1. Representation  

Kortfattat kan en representation sägas vara hur ett fenomen framställs och porträtteras. 

Representationen är inte en sanningsenlig avspegling av verkligheten, snarare avspeglar den 

en återskapad verklighet (Eriksson, 2009:28). Stuart Hall beskriver representationen som en 

process av meningsskapande, genom vilken människor skapar mening och förståelse. 

Processen påverkas dels av våra inlärda mentala referensramar som vi använder för att tolka 

världen, dels av att det på samhällsnivå finns en gemensam nämnare av förståelse som vi kan 

relatera till (Hall, 1997:17-18). Tolkningen av en representation sker utifrån en kombination 

av vår egen kunskap och erfarenhet samt samhällets normer och värderingar. 

 

4.2. Reklambilder, tidningar och selfies 

Goffman undersökte 1979 hur genusrepresentationer ter sig i reklamannonser. En av 

utgångspunkterna var att kroppsspråk och blickar har stor betydelse för vår uppfattning om 

andra och oss själva. Studien visade att män ofta avbildades i en högre position än kvinnor, 

vilket visade på deras högre status. Kvinnokroppen avbildades oftare liggandes på golvet, på 

en soffa eller en säng. Goffman såg detta som en symbol för orenhet och sexuell 

tillgänglighet. Kvinnorna framställdes ofta med händerna rörandes vid de egna kropparna 

eller med huvudena och kropparna lutandes åt sidan. Enligt Goffman kan detta förstås som ett 

slags passivt avväpnande, som ett tecken på ett accepterande av underordning (Goffman, 

1979:6-7, 31, 41, 43, 46, 84). 

          I en studie av Hirdman från 2001 studerades genusrepresentationer i herrtidningen Fib 

Aktuellt och veckotidningen Veckorevyn från 1960-70 och 90-talet. Hirdman visade att tilltalet 

i tidningarna såg olika ut beroende på den tilltänkta publikens kön, i relation till vilket kön 

den eller de personer som skulle betraktas tillskrevs. När män avbildades inför en manlig 
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publik i Fib Aktuellt, var deras blickar sällan riktade mot betraktaren. De var ofta aktiva och 

blickade mot det de var i färd med. Hirdman menar att den icke-mötande blicken användes för 

att upprätthålla en heterosexuell relation mellan subjektet och betraktaren. Den bortvända 

blicken blev däremot inte ett uttryck för voyeurism, eftersom männen aldrig visades upp 

ensamma och inte var tydligt tillgängliga för betraktaren. Snarare var deras närvaro i bilderna 

ett förstärkande av deras överordnade position i förhållande till kvinnorna i bilderna. När 

kvinnor avbildades inför en kvinnlig publik i Veckorevyn var blickarna ofta vända mot 

betraktaren. Kvinnornas blickar anspelade på olika känslotillstånd, men utgjorde ändå ett 

uttryck för voyeurism. Enligt Hirdman var ett genomgående tema i tidningen att den kvinnliga 

publiken fick lära sig att betrakta andra kvinnor utifrån den manliga blicken. Seendet blev ett 

slags bärare av femininitet, det vill säga förmedlare av idéer om vilka gester, poser och 

ansiktsuttryck som är feminina. Hirdman menar att tilltalet inte var homosexuellt, utan ett 

resultat av att kvinnor ska tränas i att vara feminina och åtråvärda för män (Hirdman, 2001:13, 

255-264). 

          I en annan studie av Hirdman från 2008 undersöktes genusrepresentationer i tjejers och 

killars selfies (egentagna självporträtt) på hemsidan snyggast.se. Hemsidan var en 

kommersiell webbsajt vars material bestod av bilder och texter som användarna själva lade 

upp. De bilder som fanns tillgängliga sorterades bland annat in under kategorierna ”tjejer-

topp-10” och ”killar-topp-10”, där användarna kunde bedöma personernas utseende på en 

skala 1-10. Studien visade att alla de tjejer som rankades högst i kategorin anspelade på någon 

form av sexuell retorik. Det vanligaste var att brösten framhävdes och var i bildens fokus. 

Tjejerna poserade med sidoblickar och småleenden, eller utifrån en ovanifrån-kameravinkel 

med blickarna riktade snett nedåt. Hirdman såg de framträdande brösten och icke-mötande 

blickarna som en uttryckt önskan om att bli betraktad och bekräftad. Småleenden och 

bortvända blickar blev även ett uttryck för en slags oskyldighet som ”legitimerade” 

betraktandet. De killar som rankades högst riktade ofta blickarna bort från betraktaren och var 

i färd med något, exempelvis med att titta in i en datorskärm. Ansiktsuttrycken var ofta lite 

melankoliska och oengagerade. Killarna lutade hakorna i händerna eller hade armarna runt om 

kroppen eller upplyfta bakom huvudet. Hirdman menar att dessa poser kan ses som ett tecken 

på upptagenhet och ett sätt att distansera sig från betraktaren. Genom att anspela på det icke-

kroppsmedvetna kunde killarna låta sig betraktas utan att kopplas till det feminina. Enligt 

Hirdman symboliserades tjejernas och killarnas selfies av att femininitet uttrycktes som 

kroppslig självmedvetenhet och maskulinitet som okroppslighet (Hirdman, 2008:112, 115-

119, 121). 
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5. Metod  

I studien används en kombination av två metoder; kvantitativ innehållsanalys och semiotisk 

bildanalys. Den senare av dem är den metod som används i störst utsträckning, medan den 

förra fungerar som ett komplement till den. I och med att en större mängd material analyseras 

djupgående, används den kvantitativa innehållsanalysen som ett hjälpmedel för att få en 

övergripande bild av hur webbutikerna använder sig av manliga och kvinnliga fotomodeller. 

Huvudfokus ligger i emellertid på semiotiken, då dess djupgående analysverktyg är lämpliga 

att använda vid analyserandet av meningsskapande i bilder. 

 

5.1. Urval 

De klädföretag som analyseras i studien har valts genom ett bekvämlighetsurval. Detta 

innebär att det material som analyseras har valts ut på grund av dess tillgänglighet (Bryman, 

2012:710). De sju klädföretag som analyseras har valts ut på grund av att de är väletablerade 

och populära webbutiker på nätet. 

          I samtliga klädföretags webbkataloger sorteras underkläder in under huvudkategorierna 

”lingerie”, ”underwear” eller ”underkläder”. I varje huvudkategori visas till en början varor 

från alla dess underkategorier, såsom bh:ar, trosor, kalsonger, sovplagg, strumpor och så 

vidare. Huvudkategoriernas förstasidor i samtliga webbutiker innehåller därför ett olika utbud 

av produkter, eftersom de inte har samma underkategorier. För att materialet ska vara så 

jämförbart som möjligt, utgår analysen därför ifrån underkategorin ”bh:ar” avseende 

kvinnliga fotomodeller och ”kalsonger” gällande manliga fotomodeller. Att analysen utgår 

ifrån bh:ar istället för trosor är helt enkelt ett slumpmässigt val av de två komponenter som 

utgör underkläder för kvinnor, i jämförelse med den enda komponent, det vill säga kalsonger, 

som utgör underkläder för män. Samtliga webbutiker har olika många bilder per träffsida. I 

alla webbutiker är analysen därför avgränsad till 40 bilder i kategorierna ”man” respektive 

”kvinna”, vilket är 80 bilder per webbutik och sammanlagt 560 bilder. Analysen av bilderna 

utfördes tisdag 25 april 2017.  

 

5.2. Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen hör som namnet antyder hemma i den kvantitativa 

forskningstraditionen.  Detta är ett samlingsnamn för all forskning som tillämpar metoder vars 

syfte är att manifest och systematiskt samla in empirisk data. Inom denna forskningstradition 

undersöks meningsskapande inte på ett djupgående plan, som det exempelvis görs vid 
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deltagande observationer eller intervjuer. Istället är det just det kvantitativa som står i fokus, 

det vill säga att mäta och jämföra en större mängd frekvenser av olika fenomen (Bryman, 

1997:20-22).  

          Den kvantitativa innehållsanalysen är en metod som används för att på olika sätt mäta 

frekvensen i något (Krippendorff, 2004:18). Det kan exempelvis röra sig om allt ifrån hur 

könsfördelningen ser ut i medier till politisk representation. Den kvalitativa innehållsanalysen 

inriktar sig på att synliggöra generella mönster som representerar helheten av att material 

(Nilsson, 2010:125). Det finns många olika tillvägagångsätt att tillämpa vid utförandet av 

metoden, likväl som den kan variera i omfattning och komplexitet (Neuendorf, 2002:1-2).  

5.3. För- och nackdelar med metoden 

Den kvantitativa innehållsanalysen är en fördelaktig metod när en större mängd material ska 

analyseras (Nilsson, 2010:119). Metoden kan tillämpas på många olika typer av material och 

möjliggör empirisk data som med fördel är lätt att jämföra. Den kvalitativa innehållsanalysen 

är mindre användbar vid studerandet av meningsskapande (Bryman, 2012:304-307). Eftersom 

metoden främst inriktar sig på mängden data, blir förutsättningarna att tolka och få 

djupgående förståelse av materialet mer begränsade (Nillson, 2010:121). 

5.4. Semiotik  

Semiotiken tillhör den kvalitativa forskningsgrenen. Detta är ett samlingsnamn för all 

forskning som ägnar sig åt metoder vars syfte är att studera handlingar, normer och 

samhällsstrukturer på ett djupare plan (Bryman, 1997:77). Termen semiotik härstammar från 

den antika grekiskans ord ”semeion”, vilket betyder tecken. Metoden användes ursprungligen 

för att undersöka hur tecken skapar mening i texter, men den kan även användas för att 

analysera bilder. Tecken betraktas som konstruktioner eller handlingar som hänvisar till något 

annat än sig själva. Semiotikens grunder härstammar huvudsakligen från Ferdinand de 

Saussure och Charles Peirce (Bignell, 2002:1, 5-6). I studien utgår analysen ifrån Saussure; 

figur 1 visar hans idéer kring betydelseelement:  
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                                   Figur 1. Saussures betydelseelement (Fiske, 1997:66). 

 

Det betecknande är tecknets fysiska utseende såsom det uppfattas, till exempel markeringar på 

ett papper, medan det betecknade är den mentala föreställning till vilken den hänvisar. Enligt 

Saussure leder tolkningen av förhållandet mellan det betecknande och det betecknade till 

meningsproduktion, det vill säga mentala föreställningar om något. Saussure var främst 

intresserad av förhållandet mellan det betecknande och det betecknade, snarare än dessas 

relation till den externa verkligheten och läsaren. Roland Barthes kom senare att 

vidareutveckla Saussures idéer kring betydelseelement med en teori om två ordningar av 

beteckning, vilket visas i figur 2 (Fiske, 1997:66-67, 117). 

                             

 

 

 

 

 

  

                              

  

                           Figur 2. Barthes två ordningar av beteckning (Fiske, 1997:120). 

Den första ordningen i Barthes teori är denotation, vilken beskriver relationen mellan det 

betecknande och det betecknade inom tecknet, samt relationen mellan tecknet och referenten i 
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den externa verkligheten. Denotationen syftar på tecknets uppenbara betydelse. I den andra 

ordningen av beteckning finns det två sätt som tecken kan fungera på. Den ena av dem är 

konnotation, vilken beskriver interaktionen som sker när tecknet sätts i relation till tolkarens 

uppfattning och kulturens värderingar. Konnotationen syftar till att begrunda vilka kulturella 

föreställningar och sociala normer denotationen ger upphov till (Gripsrud, 2011:148-149). Det 

andra sättet i den andra ordningen av beteckning är myt. Termen kan kortfattat sägas stå för 

den föreställning som en kultur använder för att förklara eller uppfatta någon del av 

verkligheten (Fiske, 1997:122). I analysen kommer emellertid bara konnotation i den andra 

ordningen av beteckning att användas.  

 

5.5. Semiotisk bildanalys  

När en bild produceras och tolkas sker det alltid inom ramen för ett visst sammanhang och ett 

visst perspektiv. I en semiotisk bildanalys är det viktigt att analysera alla detaljer i en bild, 

såsom färger, kroppshållning, och blickar, för att se hur tecken kan resultera i olika 

föreställningar om något. Detta innefattar även att relatera bilden till sin kontext och de 

kulturella idéer den frambringar. Att analysera en bild utifrån första ordningen av beteckning, 

det vill säga på denotationsnivå, innebär att bryta ner och identifiera vad bilden föreställer. 

Bilden analyseras utifrån dess semiotiska resurser, det vill säga alla delar som gör bilden till 

en helhet såsom färger, linjer och liknande. Att analysera en bild utifrån andra ordningen av 

beteckning, alltså på konnotationsnivå eller som myt, innebär att begrunda vilka kulturella 

föreställningar och sociala normer denotationen ger upphov till (Fogde, 2010:179-183). 

 

5.6. För- och nackdelar med metoden 

En av semiotikens styrkor ligger i att den kan appliceras på många olika områden (Lacey, 

2009:63). Semiotikens djupgående analysverktyg kan bidra till att omvärdera eller synliggöra 

olika aspekter av verkligheten, som annars tas förgivna eller inte uppmärksammas (Chandler, 

2007:10-11). Bilder tenderar ofta att betraktas som just statiska och oföränderliga, vilket 

döljer deras sociala och politiska dimension (Fogde, 2010:180).  

          En nackdel med semiotiken är att den saknar någon mer konkret form av 

tillvägagångssätt. Tolkningen av analysen blir då mycket beroende av den person som utför 

metoden. På så sätt blir det svårt att avgöra om tolkningen är relativt sanningsenlig, eller om 

den främst är ett resultat av tolkarens erfarenhet, kunskap och intentioner.  
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5.7. Validitet och reliabilitet 

Giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) är två begrepp som är centrala inom 

vetenskapen. Validitet mäter om en studie är relevant eller inte, det vill säga om det som en 

studie avser att undersöka verkligen är det som undersöks i den. Reliabilitet mäter hur 

trovärdig en studie är. Detta innebär att studien ska vara så systematisk i den grad att den kan 

utföras med liknande resultat av andra (Ekström & Larsson, 2010:14-15).  

          En av de huvudsakliga avsikterna med studiens disposition har varit att sträva efter en 

tydlig redogörelse av dess ändamål och tillvägagångssätt. På så sätt är utsikten att studien 

uppfyller kraven på validitet och reliabilitet troligtvis hög. En risk med studiens tillförlitlighet 

är emellertid att de bilder som har analyserats i webbutikerna inte alltid är desamma, eftersom 

de ibland byts ut i takt med att nya produkter kommer in. På så sätt blir det svårt att 

genomföra en exakt liknande studie. Eftersom studien är genomförd med en metod som till 

stor del bygger på egna tolkningsresultat och en viss kulturell förförståelse, finns det även risk 

för att liknande studier skulle visa på andra tolkningar än de som har gjorts i denna studie.  
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6. Analys 

I analysen av webbutikerna kommer först den kvantitativa innehållsanalysen att redovisas 

genom tabeller och stapeldiagram. Dessa visar resultatet av analysen för att sedan 

sammanfattas. Därefter följer redovisningen av den semiotiska bildanalysen av respektive 

webbutik. I båda analysdelarna utgår analysen ifrån underkategorin bh:ar avseende kvinnliga 

fotomodeller och kalsonger gällande manliga fotomodeller.  

 

6.1. Kvantitativ innehållsanalys; tillvägagångssätt  

För att få en överblick av hur webbutikerna framställer män och kvinnor, genomförs först en 

mindre kvantitativ innehållsanalys för att sammanställa hur respektive webbutik använder sig 

av fotomodeller på ett övergripande plan. I tabell 1-4 analyseras 40 bilder i kategorierna 

”man” och ”kvinna” i samtliga webbutiker, vilket är 80 bilder per webbutik och sammanlagt 

560 bilder. I tabell 5-6 analyseras 39 bilder i kategorin ”man” och 225 bilder i kategorin 

”kvinna”, eftersom resterande bilder visar underkläder som fristående varor (se s.21-22). 

Följande punkter är det som kommer att studeras; 

 Säljer webbutikerna underkläder för både män och kvinnor? 

 Visas underkläderna på fotomodeller eller inte? 

 Hur stort antal av underkläderna visas på fotomodeller? 

 Hur stort antal av fotomodellerna tittar in respektive tittar inte in i kameran?  

Tabell 1. Säljer webbutikerna underkläder för män och kvinnor? 

Webbutik Man  Kvinna 

Asos  Ja  Ja  

Bubbleroom  Nej Ja 

Ellos Ja Ja 

Halens Ja Ja 

Nelly Ja Ja 

Shopbop Ja Ja 

Zalando Ja Ja 

 

Tabell 1 visar att majoriteten av webbutikerna säljer underkläder för både män och kvinnor. 

Undantaget är Bubbleroom, som bara har ett underklädessortiment för kvinnor.  
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Tabell 2. Visas underkläderna på fotomodeller eller inte? 

Webbutik Man Kvinna 

Asos Både och. Både och. 

Bubbleroom – Både och. 

Ellos Både och. Både och. 

Halens Ej fotomodeller. Både och. 

Nelly Ej fotomodeller. Både och. 

Shopbop Ej fotomodeller.  Både och. 

Zalando  Både och. Enbart fotomodeller. 

Tabell 2 visar i fallet med män att hälften av underkläderna inte visas på fotomodeller, medan 

hälften visas på både och. Undantaget är Bubbleroom, som inte har ett underklädessortiment 

för män. I fallet med kvinnor visar bara Zalando underkläder på enbart fotomodeller, medan 

majoriteten av webbutikerna visar på både och. 

 

Tabell 3. Antal underkläder som visas på fotomodeller  

 

Tabell 3 visar i fallet med män att enbart ett fåtal underkläder visas på fotomodeller. 

Undantaget är Zalando, som mestadels visar underkläder på fotomodeller. I fallet med 

kvinnor varierar resultaten lite mer. Det går emellertid att se att samtliga webbutiker visar 

majoriteten eller nära hälften av underkläderna på fotomodeller. 
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Tabell 4. Antal underkläder som inte visas på fotomodeller 

 

Tabell 4 visar i fallet med män att majoriteten av underkläderna inte visas på fotomodeller. 

Undantaget är Zalando, där enbart ett fåtal underkläder inte visas på fotomodeller. I fallet med 

kvinnor varierar resultaten lite mer, men är ändå relativt lika. Omkring hälften av 

webbutikerna visar bara ett fåtal av underkläderna utan fotomodeller. Undantagen är Ellos, 

Nelly och Halens, där en fjärdedel eller hälften av underkläderna inte visas på fotomodeller. 

 

Tabell 5. Antal fotomodeller som tittar in i kameran 

 

Tabell 5 visar i fallet med män att antalet fotomodeller som tittar in i kameran är nästintill 

obefintligt. Undantaget är Zalando, där lite mindre än hälften av fotomodellerna tittar in i 

kameran. I fallet med kvinnor varierar resultaten lite mer. I merparten av webbutikerna tittar 

mellan hälften till tre fjärdedelar av fotomodellerna in i kameran. Undantaget är Shopbop, där 
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alla fotomodeller tittar in i kameran. 

 

Tabell 6. Antal fotomodeller som inte tittar in i kameran   

 

Tabell 6 visar i fallet med män att majoriteten av fotomodellerna inte tittar in i kameran, sett i 

relation till hur många underkläder som visas på fotomodeller och inte i webbutikerna. 

Undantaget är Zalando, där lite mer än hälften av fotomodellerna inte tittar in i kameran. I 

fallet med kvinnor varierar resultaten lite mer, men är ändå relativt lika. I merparten av 

webbutikerna tittar mellan en fjärdedel till hälften av fotomodellerna inte in i kameran. 

Undantaget är Shopbop, där alla fotomodeller tittar in i kameran. 

 

6.1.1. Sammanfattning av resultat 

Nästan alla webbutiker har ett underklädessortiment som vänder sig till män respektive 

kvinnor. Undantaget är Bubbleroom, som enbart säljer underkläder för kvinnor. Webbutiken 

erbjuder däremot ett varierat klädutbud för män i övrigt, utom just då underkläder. I fallet med 

män visar hälften av webbutikerna inte underkläder på fotomodeller, medan den andra hälften 

visar på både och. I de webbutiker som delvis visar underkläder på fotomodeller är det bara 

ett fåtal av underkläderna som visas på män. Undantaget är Zalando, där nästan alla 

underkläder visas på fotomodeller. I fallet med kvinnor visar samtliga webbutiker underkläder 

på enbart fotomodeller eller både och. Samtliga webbutiker visar även majoriteten eller nära 

hälften av underkläderna på fotomodeller. I användandet av mötande eller bortvända blickar 

visas det i fallet med män att inga fotomodeller tittar in i kameran, med undantag för Zalando 

där lite mindre än hälften av fotomodellerna gör det. I fallet med kvinnor tittar mellan hälften 
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och tre fjärdedelar av fotomodellerna i samtliga webbutiker in i kameran, med undantag för 

Shopbop där alla fotomodeller gör det. För att sammanfatta resultatet kan det konstateras att 

antalet underkläder som visas på kvinnor är betydligt större än antalet som visas på män. 

Detta gäller även mötande blickar, då många fler kvinnor än män tittar in i kameran. Just detta 

är däremot svårare att jämföra, eftersom Zalando är den enda webbutik med 

underklädessortiment för män där ett större antal underkläder visas på fotomodeller. Däremot 

framgår det även i detta fall att färre män än kvinnor tittar in i kameran.  

 

6.2. Semiotisk bildanalys; tillvägagångssätt 

För att få en djupare förståelse av genusrepresentationerna, genomförs en semiotisk bildanalys 

av hur samtliga webbutiker representerar manliga och kvinnliga fotomodeller. Eftersom 

hälften av webbutikerna inte visar underkläder på män blir det svårare att jämföra visuella 

genusrepresentationer i denna del av analysen. Detta kan däremot diskuteras på andra sätt, 

vilket framgår i kapitel 7.2. I relation till resultatet i Tabell 3 och 4 utgår analysen ifrån 39 

bilder i kategorin ”man” och 225 bilder i kategorin ”kvinna”, eftersom resterande bilder visar 

underkläder som fristående varor (se s.21-22). Analysen av de semiotiska resurserna utgår 

ifrån följande punkter; 

 Kroppsspråk; hur avbildas fotomodellernas kroppar? Vilka poser och 

kroppspositioner används? 

 Blickar; avbildas fotomodellerna med bortvända eller mötande blickar i förhållande 

till betraktarpositionen? Vilka känslor/uttryck kan utläsas från blickarna? 

I samtliga webbutikers bilder kan det betecknande förstås som de kroppsspråk och blickar 

som används, medan det betecknade kan ses som fotomodellernas kroppar i helhet. Detta 

beror på att dessa komponenter utgör de tecken som tillskriver kropparna en betydelse. Varje 

webbutik analyseras i kategorin man respektive kvinna. De bilder som visas från 

webbutikernas webbkataloger har valts ut genom ett representationsurval, det vill säga att de 

representerar hur bilderna i webbutikerna generellt ser ut (Bryman, 2012:715). 
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6.2.1. Asos – man  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas kroppar från midjorna till 

mitten av låren. De poserar framifrån med armarna längs med kropparna. Mellanrummet 

mellan armar och kroppar är lite större än vad som är ”naturligt”. Inga blickar går att utläsa på 

grund av att ögonen inte syns. 
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Konnotation: 

Att bilderna enbart visar mittendelarna av männens kroppar kan tolkas som en lägre grad av 

voyeurism, eftersom enbart en begränsad del av männens kroppar kan betraktas. Detta kan 

även tolkas som en högre grad av voyeurism eftersom inga ansikten visas, vilket gör att det 

blir större fokus på kropparna. Den tolkning som bilderna ger upphov till leder däremot 

tankarna till en maskulinitet i form av otillgänglighet (Hirdman, 2008:22, 31). Trots att 

männens ansikten och blickar inte visas inger bilderna en känsla av Lutz och Collins teori om 

den bortvända blicken; männens otillgängliga ansiktsuttryck kan ses som en form av 

överordning (Lutz & Collins, 1993:199-200). Genom att bara en liten del av männens kroppar 

visas blir det svårare att skapa sig en uppfattning om deras kroppsspråk, likväl som deras 

kroppar inte kan granskas lika ingående. Männen poserar i relativt ”naturliga” poser, det vill 

säga att de känns förhållandevis okonstlade. På så sätt blir det störst fokus på underkläderna 

ifråga, snarare än på männen som visar dem. Detta inger i det här fallet känslan av en 

maskulinitet som är oberoende och otillgänglig, som om männen på något sätt kan välja om 

de vill bli betraktade eller inte (Hirdman, 2008:22, 31). 
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6.2.2. Asos – kvinna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas ansikten ner till början eller 

mitten av låren. Den vanligaste posen består av den utskjutna höften i kombination med ena 

eller båda händerna lyfta bakom huvudet. En annan vanlig pose utgörs av den utskjutna höften 

tillsammans med ena armen lyft till håret, exempelvis hållandes i en hårslinga eller med 

handen placerad på huvudet något inkörd i håret. I vissa fall poserar fotomodellerna med 
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utskjutna höfter med ena eller båda armarna på höfterna eller längs med sidorna. I de fall där 

fotomodellerna inte tittar in i kameran är huvudena och blickarna sänkta mot axeln eller de 

egna kropparna. I vissa fall är huvudena och blickarna istället något vända åt sidan. 

Fotomodellerna poserar med något särade läppar eller ett småleende. Ibland är munnarna 

uttryckslösa och endast i ett fåtal fall visas ett leende. De blickar som visas inger känslan av 

att vara flirtiga, sensuella och inbjudande. I vissa fall förmedlar blickarna känslotillstånd av 

lite kaxighet och attityd eller uttryckslöshet. 

 

Konnotation: 

Att bilderna visar större delar av kvinnornas kroppar kan ses som en högre grad av voyeurism, 

eftersom detta gör att kropparna kan betraktas i större utsträckning. Detta kan även ses som en 

lägre grad av voyeurism, då det inte blir lika stort fokus på en viss del av kropparna. Den 

tolkning som bilderna ger upphov till leder däremot tankarna till en femininitet i form av 

tillgänglighet (Wolf, 1991:131). Kvinnorna poserar på ett sätt som inte känns ”naturligt”, det 

vill säga att kroppsspråket och blickarna känns arrangerade på ett medvetet sätt. Utskjutna 

höfter och armar som rör vid de egna kropparna inger en känsla av Goffmans teori om dessa 

kroppsuttryck; att de kan ses som ett uttryck för underordning (Goffman, 1978:31, 45-46). 

Särade läppar och småleenden i kombination med sensuella och inbjudande blickar (såväl 

mötande som bortvända) förmedlar känslan av att kvinnorna ger sina medgivanden till att bli 

betraktade på ett flirtigt, lockande och lite lekfullt sätt (Hirdman, 2000:124, Hirdman, 

2001:52). På så sätt ger de uttryck för en femininitet som är sexuellt tillgänglig (Wolf, 

1991:131). 
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6.2.3. Bubbleroom – man  

Denotation och konnotation: 

Webbutiken saknar underklädessortiment för män, vilket gör att det inte finns några bilder 

som kan analyseras. Webbutiken har däremot ett övrigt klädutbud för män.  
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6.2.4. Bubbleroom – kvinna  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas ansikten ner till midjorna 

eller mitten av låren. Den vanligaste posen består av den utskjutna höften i kombination med 

armarna längs med sidorna. En annan vanlig pose utgörs av den utskjutna höften tillsammans 

med ena eller båda händerna på höfterna. I vissa fall poserar fotomodellerna med utskjutna 
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höfter och ena eller båda händerna lyfta bakom huvudet eller till håret, exempelvis hållandes i 

hårslinga eller med ena handen placerad på huvudet något inkörd i håret. I de fall där 

fotomodellerna inte tittar in i kameran är huvudena och blickarna sänkta nedåt mot de egna 

kropparna eller riktade åt sidan. Fotomodellerna poserar med något särade läppar eller ett 

småleende. Ibland är munnarna uttryckslösa. De blickar som visas inger känslan av att vara 

sensuella och inbjudande. I vissa fall förmedlar blickarna känslotillstånd av lite kaxighet och 

attityd, flirtighet, lekfullhet eller uttryckslöshet. 

 

Konnotation: 

Att bilderna visar större delar av kvinnornas kroppar kan ses som en högre grad av voyeurism, 

eftersom detta gör att kropparna kan betraktas i större utsträckning. Detta kan även ses som en 

lägre grad av voyeurism, då det inte blir lika stort fokus på en viss del av kropparna. Den 

tolkning som bilderna ger upphov till leder däremot tankarna till en femininitet i form av 

tillgänglighet (Wolf, 1991:131). Kvinnorna poserar på ett sätt som inte känns ”naturligt”, det 

vill säga att kroppsspråk och blickar känns arrangerade på ett medvetet sätt. Utskjutna höfter 

och armar som rör vid de egna kropparna inger en känsla av Goffmans teori om dessa 

kroppsuttryck; att de kan ses som ett uttryck för underordning (Goffman, 1978:31, 45-46). 

Särade läppar och småleenden i kombination med sensuella och inbjudande blickar (såväl 

mötande som bortvända) förmedlar känslan av att kvinnorna ger sina medgivanden till att bli 

betraktade på ett flirtigt, lockande och lite lekfullt sätt (Hirdman, 2000:124, Hirdman, 

2001:52). På så sätt ger de uttryck för en femininitet som är sexuellt tillgänglig (Wolf, 

1991:131). 
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6.2.5. Ellos – man  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas kroppar från näsorna ner till 

halva låren. Fotomodellerna poserar i halvprofil med armarna längs med kropparna, där 

mellanrummet mellan armar och kropp är lite större än vad som är ”naturligt”. 
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Fotomodellerna poserar med uttryckslösa munnar. Inga blickar går att utläsa på grund av att 

ögonen inte syns. 

 

Konnotation: 

Att bilderna inte visar männens ögon kan tolkas som en lägre grad av voyeurism, eftersom 

detta gör att mindre av männens kroppar kan betraktas. Detta kan även tolkas som en högre 

grad av voyeurism, då det blir större fokus på kropparna. Den tolkning som bilderna ger 

upphov till leder däremot tankarna till en maskulinitet i form av otillgänglighet (Hirdman, 

2008:22, 31). Trots att männens blickar inte visas inger bilderna en känsla av Lutz och Collins 

teori om den bortvända blicken; att den kan ses som en form av överordning (Lutz & Collins, 

1993:199-200). Genom att blickarna inte visas blir det svårare att skapa sig en 

helhetsuppfattning om bilderna, likväl som att männens kroppar inte kan granskas lika 

ingående. Männen poserar i relativt ”naturliga” poser, det vill säga att de känns förhållandevis 

okonstlade. På så sätt blir det störst fokus på underkläderna ifråga, snarare än på männen som 

visar dem. Detta inger i det här fallet känslan av en maskulinitet som är oberoende och 

otillgänglig, som om männen på något sätt kan välja om de vill bli betraktade eller inte 

(Hirdman, 2008:22, 31). 
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6.2.6. Ellos – kvinna  

 

  

 

 

 

 

 

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas ansikten ner till midjorna. 

Den vanligaste posen är rakt framifrån med armarna längs med sidorna. I vissa fall poserar 

fotomodellerna med utskjutna höfter och ena handen på höften eller lyft till håret, exempelvis 

hållandes i en hårslinga eller placerad på huvudet något inkörd i håret. I de fall där 
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fotomodellerna inte tittar in i kameran är huvudena och blickarna något vända åt sidan eller 

sänkta nedåt mot de egna kropparna. Fotomodellerna poserar med leenden eller småleenden. I 

några fall är läpparna lite särade eller uttryckslösa. De blickar som visas inger känslan av att 

vara vänliga och fyllda med glädje. I vissa fall förmedlar blickarna känslotillstånd av flirtighet 

och sensualitet. Enbart i ett fåtal fall är blickarna uttryckslösa. 

 

Konnotation: 

Att bilderna visar större delar av kvinnornas kroppar kan ses som en högre grad av voyeurism, 

eftersom detta gör att kropparna kan betraktas i större utsträckning. Detta kan även ses som en 

lägre grad av voyeurism, då det inte blir lika stort fokus på en viss del av kropparna. Den 

tolkning som bilderna ger upphov till leder däremot tankarna till en femininitet i form av 

tillgänglighet (Wolf, 1991:131). Kvinnorna poserar på ett sätt som inte känns ”naturligt”, det 

vill säga att kroppsspråk och blickar känns arrangerade på ett medvetet sätt. Utskjutna höfter 

och armar som rör vid de egna kropparna inger en känsla av Goffmans teori om dessa 

kroppsuttryck; att de kan ses som ett uttryck för underordning (Goffman, 1978:31, 45-46). 

Leenden i kombination med vänliga och glädjefyllda blickar (såväl mötande som bortvända) 

förmedlar känslan av att kvinnorna ger sina medgivanden till att bli betraktade på ett lättsamt, 

familjärt och lite flirtigt sätt. I de fall där särade läppar och småleenden kombineras med 

sensuella och flirtiga blickar (såväl mötande som bortvända) förmedlas medgivandena istället 

på ett mer lockande och lite lekfullt sätt (Hirdman, 2000:124, Hirdman, 2001:52). På så sätt 

ges det uttryck för en femininitet som dels är emotionell och tillmötesgående och dels är 

sexuellt tillgänglig (Wolf, 1991:131). 
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6.2.7. Halens – man  

Denotation och konnotation: 

Webbutiken visar enbart underkläder som fristående varor, det vill säga inte på fotomodeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

6.2.8. Halens – kvinna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas ansikten ner till midjorna. 

Den vanligaste posen består av den utskjutna höften i kombination med armarna längs med 
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sidorna. En annan vanlig pose utgörs av ett poserande framifrån med armarna längs med 

sidorna. I de fall där fotomodellerna inte tittar in i kameran är huvudena och blickarna något 

vända åt sidan eller sänkta mot de egna kropparna. Fotomodellerna poserar lika ofta med 

leenden, särade läppar eller småleenden. De blickar som visas inger känslan av att vara 

flirtiga, sensuella och inbjudande. I ett fåtal fall förmedlar blickarna känslotillstånd av lite 

kaxighet och attityd, lekfullhet eller uttryckslöshet. 

 

Konnotation: 

Att bilderna visar större delar av kvinnornas kroppar kan ses som en högre grad av voyeurism, 

eftersom detta gör att kropparna kan betraktas i större utsträckning. Detta kan även ses som en 

lägre grad av voyeurism, då det inte blir lika stort fokus på en viss del av kropparna. Den 

tolkning som bilderna ger upphov till leder däremot tankarna till en femininitet i form av 

tillgänglighet (Wolf, 1991:131). Kvinnorna poserar på ett sätt som inte känns ”naturligt”, det 

vill säga att kroppsspråk och blickar känns arrangerade på ett medvetet sätt. De utskjutna 

höfterna inger känslan av Goffmans teori om detta kroppsuttryck; att det kan ses som ett 

uttryck för underordning (Goffman, 1978:31, 45-46). Leenden, särade läppar och småleenden 

i kombination med sensuella och flirtiga blickar (såväl mötande som bortvända) förmedlar 

känslan av att kvinnorna ger sina medgivanden till att bli betraktade på ett flirtigt, lockande 

och lite lekfullt sätt (Hirdman, 2000:124, Hirdman, 2001:52). På så sätt ges det uttryck för en 

femininitet som är sexuellt tillgänglig (Wolf, 1991:131). 
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6.2.9. Nelly – man  

Denotation och konnotation: 

Webbutiken visar enbart underkläder som fristående varor, det vill säga inte på fotomodeller. 
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6.2.10. Nelly – kvinna  

 

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas ansikten ner till midjorna 

eller mitten av låren. Den vanligaste posen består av den utskjutna höften i kombination med 

armarna längs med sidorna. En annan vanlig pose utgörs av den utskjutna höften tillsammans 

med ena armen lyft till håret, exempelvis hållandes i en hårslinga eller placerad på huvudet 
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något inkörd i håret. Fotomodellerna poserar även ofta framifrån med armarna längs med 

sidorna. I vissa fall poserar de med utskjutna höfter med ena eller båda händerna på höfterna. 

I de fall där fotomodellerna inte tittar in i kameran är huvudena och blickarna sänkta nedåt 

mot de egna kropparna. Fotomodellerna poserar med något särade läppar eller ett småleende. 

Ibland är munnarna uttryckslösa. De blickar som visas inger känslan av att vara flirtiga, 

sensuella och inbjudande. I vissa fall förmedlar blickarna känslotillstånd av uttryckslöshet och 

lite gåtfullhet. 

 

Konnotation: 

Att bilderna visar större delar av kvinnornas kroppar kan ses som en högre grad av voyeurism, 

eftersom detta gör att kropparna kan betraktas i större utsträckning. Detta kan även ses som en 

lägre grad av voyeurism, då det inte blir lika stort fokus på en viss del av kropparna. Den 

tolkning som bilderna ger upphov till leder däremot tankarna till en femininitet i form av 

tillgänglighet (Wolf, 1991:131). Kvinnorna poserar på ett sätt som inte känns ”naturligt”, det 

vill säga att kroppsspråk och blickar känns arrangerade på ett medvetet sätt. Utskjutna höfter 

och armar som rör vid de egna kropparna inger en känsla av Goffmans teori om dessa 

kroppsuttryck; att de kan ses som ett uttryck för underordning (Goffman, 1978:31, 45-46). 

Särade läppar och småleenden i kombination med sensuella och inbjudande blickar (såväl 

mötande som bortvända) förmedlar känslan av att kvinnorna ger sina medgivanden till att bli 

betraktade på ett flirtigt, lockande och lite intimt sätt (Hirdman, 2000:124, Hirdman, 

2001:52). På så sätt ger de uttryck för en femininitet som är sexuellt tillgänglig (Wolf, 

1991:131). 
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6.2.11. Shopbop – man  

Denotation och konnotation: 

Webbutiken visar enbart underkläder som fristående varor, det vill säga inte på fotomodeller. 
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6.2.12. Shopbop – kvinna  

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas ansikten ner till början eller 

mitten av låren. Fotomodellerna poserar framifrån med eller utan utskjutna höfter och armarna 

längs med sidorna. De poserar lika ofta med något särade läppar, småleenden eller 

uttryckslösa munnar. De blickar som visas inger känslan av att vara uttryckslösa. I vissa fall 

förmedlar blickarna känslotillstånd av vänlighet och något familjärt. 

 

Konnotation: 

Att bilderna visar en större del av kvinnornas kroppar kan ses som en lägre grad av 

voyeurism, då det inte blir lika stort fokus på en viss del av kropparna. Detta kan även tolkas 

som en högre grad av voyeurism, eftersom en större del av kvinnornas kroppar kan betraktas. 

Den tolkning som bilderna däremot ger upphov till leder inte tankarna till en femininitet i 

form av tillgänglighet (Wolf, 1991:131). Kvinnorna poserar på ett sätt som känns ”naturligt” 

och okonstlat. Det kroppsspråk som används påminner snarare om hur maskulinitet gestaltas 

genom oberoende och otillgänglighet (Hirdman, 2008:22, 31). Kvinnornas uttryckslösa och 

relativt ”naturliga” kroppsspråk i kombination med raka blickar inger en känsla av ett 

jämbördigt och objektivt förhållande i relation till betraktaren (Hirdman, 2001:52). På så sätt 

ger kvinnorna inte ett intryck av femininitet (Wolf, 1991:131). Snarare känns de introverta 

och oåtkomliga, som om de bara av en ren tillfällighet råkade vara på plats framför kameran.  
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6.2.13. Zalando – man  

 

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas ansikten ner till mitten av 

låren. Den vanligaste posen består av en kroppsposition rakt framifrån med armarna längs 

med sidorna. En annan vanlig pose utgörs av att händerna hålls framför kroppen i midjehöjd 
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lite hållandes i varandra, ungefär som om fotomodellerna var i färd med att ta itu med något. I 

vissa fall poserar fotomodellerna med ena armen bakom ryggarna eller framför kropparna, 

båda armarna i kors eller bakom huvudena. I de fall där fotomodellerna inte tittar in i kameran 

är huvudena och blickarna vända åt sidan som om fotomodellerna betraktar eller har fått syn 

på något. I vissa fall är blickarna riktade snett neråt och ger intrycket av att fotomodellerna 

funderar. Fotomodellerna poserar med uttryckslösa munnar, ibland med något särade läppar 

och endast i ett fall med ett leende. De blickar som visas inger oftast känslan av att vara 

auktoritära, upptagna och nonchalanta. I vissa fall förmedlar blickarna känslotillstånd av 

arrogans och obryddhet, och endast i två fall känslan av glädje och vänlighet.  

 

Konnotation: 

Att bilderna visar större delar av männens kroppar kan ses som en lägre grad av voyeurism, då 

det inte blir lika stort fokus på en viss del av kropparna. Detta kan även tolkas som en högre 

grad av voyeurism, eftersom en större del av männens kroppar kan betraktas. Den tolkning 

som bilderna ger upphov till leder däremot tankarna till en maskulinitet i form av 

otillgänglighet (Hirdman, 2008:22, 31). Männen poserar förvisso på ett sätt som inte känns 

”naturligt”, det vill säga att kroppsspråk och blickar känns arrangerade på ett medvetet sätt. 

Ändå inger detta inte känslan av att männen är tillgängliga, då de uttrycker oberoende och 

aktivitet. Poserandet med händerna hållandes framför kroppen i midjehöjd ger intryck av att 

männen är upptagna och har något på gång (Hirdman, 2000:124). De icke-mötande blickarna 

inger en känsla av Lutz och Collins teori om den bortvända blicken; männens otillgängliga 

ansiktsuttryck kan ses som en form av överordning (Lutz & Collins, 1993:199-200). Trots 

uppvisandet av kropparna inbjuder de inte till att granskas, till följd av männens 

avståndstagande från lockande inviter. De mötande blickarna kan tolkas som att männen ger 

sina medgivanden till att bli betraktade på en jämbördig nivå i relation till betraktaren 

(Hirdman, 2001:52). Blickarna visar inga tecken på sensualitet eller sexuell tillgänglighet. 

Detta inger allt som allt känslan av en maskulinitet som är kontrollerad, otillgänglig och 

oberoende (Hirdman, 2008:22, 31). 
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6.2.14. Zalando – kvinna  

 

Denotation: 

Kameravinkeln är i nivå med betraktaren, det vill säga att bilderna varken har tagits ifrån en 

ovanifrån- eller underifrån vinkel. Bilderna visar fotomodellernas ansikten ner till mitten av 

låren. Den vanligaste posen består av den utskjutna höften i kombination med armarna längs 
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med sidorna. En annan vanlig pose utgörs av den utskjutna höften tillsammans med armarna 

placerade framför kroppen i midjehöjd lätt rörandes vid varandra. I vissa fall poserar 

fotomodellerna med utskjutna höfter med armarna på höfterna, lyfta bakom huvudet eller till 

håret, exempelvis hållandes i en hårslinga eller med ena handen placerad på huvudet något 

inkörd i håret. I de fall där fotomodellerna inte tittar in i kameran är huvudena och blickarna 

sänkta nedåt mot de egna kropparna. I vissa fall är huvudena och blickarna något vända åt 

sidan. Fotomodellerna poserar med något särade läppar eller småleenden. Ibland är munnarna 

uttryckslösa. De blickar som visas inger känslan av att vara flirtiga, sensuella och inbjudande. 

I några enstaka fall förmedlar blickarna känslotillstånd av lite kaxighet och attityd. 

 

Konnotation: 

Att bilderna visar större delar av kvinnornas kroppar kan ses som en högre grad av voyeurism, 

eftersom detta gör att kropparna kan betraktas i större utsträckning. Detta kan även ses som en 

lägre grad av voyeurism, då det inte blir lika stort fokus på en viss del av kropparna. Den 

tolkning som bilderna ger upphov till leder däremot tankarna till en femininitet i form av 

tillgänglighet (Wolf, 1991:131). Kvinnorna poserar på ett sätt som inte känns ”naturligt”, det 

vill säga att kroppsspråk och blickar känns arrangerade på ett medvetet sätt. Utskjutna höfter 

och armar som rör vid de egna kropparna inger en känsla av Goffmans teori om dessa 

kroppsuttryck; att de kan ses som ett uttryck för underordning (Goffman, 1978:31, 45-46). 

Särade läppar och småleenden i kombination sensuella och inbjudande blickar (såväl mötande 

som bortvända) förmedlar känslan av att kvinnorna ger sina medgivanden till att bli 

betraktade på ett flirtigt, lockande och lite lekfullt sätt (Hirdman, 2000:124, Hirdman, 

2001:52). På så sätt ger de uttryck för en femininitet som är sexuellt tillgänglig (Wolf, 

1991:131). 
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6.2.15. Sammanfattning av resultat 

Samtliga webbutiker avbildar män och kvinnor utifrån en kameravinkel som är i nivå med 

betraktaren.  I denotationen av manliga fotomodeller avbildas männen oftast så att blickarna 

syns. Männen poserar med armarna längs med kropparna, lyfta till midjehöjd något 

gestikulerandes eller i vissa fall lyfta bakom huvudena. När de inte tittar in i kameran är 

blickarna riktade åt sidan som om de betraktar något. Munnarna är uttryckslösa i kombination 

med blickar som är auktoritära, upptagna och nonchalanta. I konnotationen leder detta i de fall 

där poserna är ”naturliga” till att det är större fokus på underkläderna än kropparna, medan det 

i de fall där poserna är ”onaturliga” ger upphov till att männen upplevs som oberoende och 

aktiva. Gestikulerandet med händerna framför kropparna inger känslan av att männen är 

upptagna (Hirdman, 2000:124). De bortvända blickarna förmedlar att männen aktivt väljer att 

inte bli betraktade på grund av deras avståndstagande från sexuella anspelningar (Lutz & 

Collins, 1993:199-200). På samma sätt upplevs de mötande blickarna som medgivanden till 

att bli betraktade på en jämbördig nivå, då männen blickar tillbaka på ett distanserat och 

arrogant sätt (Hirdman, 2001:52). Detta för tankarna till en maskulinitet som är otillgänglig 

och okroppslig, där kroppens syfte inte är att visas upp (Hirdman, 2008:22, 31).  

           I denotationen av kvinnliga fotomodeller avbildas kvinnorna alltid så att både blickarna 

och stora delar av kropparna är tillgängliga för betraktaren. Kvinnorna poserar med utskjutna 

höfter och armarna längs med sidorna, lyfta till håret, på höfterna eller rörandes vid de egna 

kropparna. Undantaget är Shopbop, där alla kvinnor poserar framifrån med armarna längs 

med kropparna. När kvinnorna inte tittar in i kameran är blickarna sänkta mot de egna 

kropparna. Läpparna är särande eller uttrycker småleenden i kombination med blickar som är 

flirtiga, sensuella och inbjudande. Undantagen är Ellos, där kvinnornas leenden och blickar 

ibland är vänliga och glädjefyllda, samt Shopbop, där kvinnorna ofta är uttryckslösa. I 

konnotationen resulterar kvinnornas ”onaturliga” poserande i känslan av att de finns till hands 

för betraktaren, att de finner sig i positionen av att bli granskade (Hirdman, 2001:52). Poser 

och blickar förmedlar känslan av sexuella anspelningar och inger mjukpornografiska 

associationer. Undantagen är Ellos, där poser och blickar ibland för tankarna till något 

lättsamt och familjärt, samt Shopbop, där de mestadels är uttryckslösa. Detta ger känslan av 

en femininitet som till viss del är emotionell och tillmötesgående, men som framförallt är 

tillgänglig med stort fokus på sexualitet och fysiska attribut (Wolf, 1991:131).  
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7. Diskussion 

Resultatet av analysen visar att det finns stora skillnader mellan representationerna av män 

och kvinnor. Som tidigare nämnt är blickar, och även kroppsspråk, komplexa och 

mångfacetterade (Mitchell, 1994:16). Deras betydelser varierar beroende på bildens 

sammanhang och vem som tolkar dem, vilket även gäller för tolkningen av resultatet i denna 

studie.  

 

7.1. Maskulint vs. feminint 

Det kroppsspråk som används för män och kvinnor i webbutikerna följer till stor del ramen 

för maskulinitet och femininitet. Männens poserande och avsaknad av leenden inger känslan 

av oberoende, kontroll och upptagenhet. Detsamma gäller mötande och bortvända blickar; 

männen uppvisar ideligen en tydlig distans till betraktaren. Detta gör att manskroppen i 

webbutikerna förvisso visas upp, men ändå förmedlar en form av otillgänglighet. På så sätt 

blir männen inte ett så starkt uttryck för voyeurism, eftersom de är avståndstagande och inger 

känslan av att vara sig själva till lags snarare än betraktaren.  

          Kvinnornas poserande förmedlar känslan av beroende, tillgänglighet och det 

tillmötesgående. De använder ett kroppsspråk som är inbjudande och sätter kropparna i fokus. 

Detsamma gäller mötande såväl som bortvända blickar; kvinnorna förmedlar oavbrutet en 

form av närhet till betraktaren. Kroppsretoriken och seendepositionerna är inte bara 

tillgängliga; dem är det dessutom på ett sätt som anspelar på sex och erotik. Detta gör att 

kvinnokroppen i webbutikerna visas upp på ett helt annat sätt än manskroppen. Kvinnornas 

kroppar känns avklädda och sätts i bildernas fokus på ett sätt som är snarast 

mjukpornografiskt. På så sätt utgör kvinnorna ett starkt uttryck för voyeurism. 

 

7.2. Över- och underordning 

Vad är det som gör att enbart ett fåtal underkläder visas på män, medan majoriteten av dem 

visas på kvinnor? Att mannen är så underrepresenterad i bilderna kan tolkas som en 

förminskning av honom, det vill säga att han är så pass ”oviktig” att han inte behövs. Vid en 

jämförelse med hur många underkläder som visas på kvinnor, samt hur de poserar, blir 

tolkningen däremot en annan. Mannens frånvaro i bilderna kan liknas vid hur män 

framställdes för en manlig publik i Hirdmans studie (Hirdman, 2001:13, 255-264). 

Avsaknaden av manliga fotomodeller gör att den manliga betraktaren inte ”utsätts” för att 

behöva studera en annan mans kropp, vilket upprätthåller en heterosexuell relation. Även i de 
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fall där män visar upp underkläder finns en tydlig distans till betraktaren. Detta gör att 

männen kan ”fortsätta vara just män” utan att riskera att vara feminina. Mannens frånvaro i 

bilderna kan ses som ett uttryck för hans överordning; han är oberoende och sin egen, han är 

det han gör och inte sin kropp (Hirdman, 2008:22, 31). Detta blir ett sorts uttryck för den 

hegemoniska maskuliniteten, där alla män tjänar på normer om maskulint och feminint 

(Connell, 1995:76-77, Hirdman, 2008:20-21). Eftersom den hegemoniska maskuliniteten 

förespråkar en man som begär kvinnor, gör detta att de manliga fotomodellerna inte 

sexualiseras. Att så få underkläder visas på män kan därför förstås som dels rädslan och 

föraktet inför det feminina, och dels som en del av den hegemoniska maskuliniteten 

(Hirdman, 2008:22, 31, Connell, 1995:76-77, Hirdman, 2008:20-21). 

          Precis som i fallet med män, skulle det stora antalet underkläder som visas på kvinnor 

kunna förstås som en upphöjning av kvinnan, att hon är så pass ”betydelsefull” att hon är värd 

att visas upp. I förhållande till männens poserande, blir tolkningen av kvinnan däremot 

motsatsen. Varför framställs kvinnor som sensuella objekt inför en kvinnlig publik i en tydligt 

heterosexuell kontext? Även här finns det tydliga paralleller till Hirdmans studie (Hirdman, 

2001:13, 255-264). Fotomodellernas sensualitet och flirtande med betraktaren kan förstås som 

ett förmedlande av femininitet, där betraktaren lär sig vad det innebär att vara feminin 

(Hirdman, 2001:13, 255-264). På så sätt får den kvinnliga betraktaren betrakta andra kvinnor 

utifrån ”to-be-looked-at-ness” och den manliga blicken, vilket bekräftar femininitetens lägre 

position (Mulvey, 1975: 833, 835, 837-838, 840). Detta gör att det passiva poserandet i det 

här sammanhanget snarare kan förstås utifrån Goffman än Attwood, det vill säga som 

underordnande snarare än frigörande (Goffman, 1978:31, 45-46, Attwood, 2004:14-15). 

Kvinnans närvaro och poserande i bilderna kan ses som en del av hennes underlägsenhet; hon 

är beroende och tillhör någon annan, hon är sin kropp snarare än sina handlingar (Wolf, 

1991:131).  

 

7.3. Den manliga blickens primat 

Varför ser användandet av kroppsspråk och blickar så olika ut vid avbildandet av männen och 

kvinnorna? Hittills har det visats att webbutikerna använder sig av ett tydligt särskiljande av 

maskulint och feminint i representationerna av män och kvinnor. Detta visar på en 

genusordning där fotomodellerna blir en del av det meningssystem, där alla människor 

placeras in i två motsatta och uteslutande kategorier (Ambjörnsson 2003:12). Här synliggörs 

en patriarkal genusordning som visar på maktrelationen mellan män och kvinnor (Wahl et al, 
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2011:26-27). De oberoende och otillgängliga representationerna av männen visar på en 

maktposition av överordning i förhållande till de inbjudande och tillgängliga 

representationerna av kvinnorna. Detta för tankarna till Mulveys resonemang, det vill säga att 

mannen utövar kontroll över kvinnan genom att kvinnokroppen nedvärderas och fetischeras så 

att den blir bekräftande istället för hotfull. De kvinnliga fotomodellernas poserande blir ett 

slags uttryck för skopofili, där betraktaren tilldelas en form av tyst maktutövning genom det 

kontrollerade betraktandet av dem (Mulvey, 1975: 833, 835, 837-838, 840). Uttrycket för ”to-

be-looked-at-ness” visades även i Hirdmans studie, där killar och tjejer själva bestämde hur de 

ville posera framför kameran i sina selfies (Hirdman, 2008:112, 115-119, 121). Även här gav 

killarna uttryck för en oberoende och aktiv maskulinitet utan sexuella anspelningar, medan 

tjejerna uttryckte femininitet genom kroppsmedvetenhet, passivitet och flirtighet. Detta visar 

att genusordningen såväl gör sig gällande i bilder som är tagna som självporträtt. I 

webbutikerna resulterar uttrycket för den manliga blicken även i det jag kallar femininitetens 

paradox. De kvinnliga fotomodellerna anspelar på feminina attribut, medan de manliga 

fotomodellerna tycks undfly dem. Detta synliggör det komplexa i att kvinnorna framställs 

som sensuellt lockande inför en kvinnlig publik, samtidigt som männen tar avstånd ifrån just 

detta inför en manlig publik. Detta visar på den skräckblandade förtjusning som tycks omge 

det feminina i relation till män; det är något åtråvärt samtidigt som det väcker förakt och 

avsmak. På ett sätt kan den hegemoniska maskuliniteten och den manliga blickens primat 

sägas omge representationerna av både män och kvinnor i samtliga webbutiker (Connell, 

1995:76-77, Hirdman, 2008:20-21). Båda komponenterna gör att männen drar fördel av 

representationerna genom att framställas som självständiga och självkontrollerande, medan de 

gör att kvinnorna underordnas männen genom de tillgängliga och utlämnande 

framställningarna av dem. 
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8. Slutsats 

Denna studie har syftat till att undersöka hur internetbaserade klädföretag framställer män och 

kvinnor, med avsikten att studera genusrepresentationer. Fokus har legat på att analysera hur 

manliga och kvinnliga fotomodeller framställs genom kroppsspråk och blickar vid 

uppvisandet av underkläder. I relation till den första frågeställningen, visar analysen att män 

och kvinnor framställs könsstereotypt utifrån maskulinitet och femininitet. Männens 

poserande och blickar för tankarna till oberoende och otillgänglighet, medan kvinnornas 

förmedlar känslan av tillgänglighet, beroende och kroppsmedvetenhet (Hirdman, 2008:22, 31, 

Wolf, 1991:131). I relation till den andra och tredje frågeställningen, kan detta utifrån ett 

publikriktnings- och genusperspektiv förstås som ett tydligt isärhållande av maskulint och 

feminint (Ambjörnsson 2003:12). Den ojämlika skildringen av männens och kvinnornas 

kroppar kan ses som delar av den genusordning som bygger på manlig dominans och kvinnlig 

underordning (Wahl et al, 2011:26-27). Detta blir särskilt tydligt i och med kvinnornas 

sensuella och lockande poserande i relation till männens totala avsaknad av detta. 

Manskroppen blir jämbördig med betraktaren genom dess självständighet och otillgängliga 

uttryck (Hirdman, 2008:22, 31). Kvinnokroppen blir ett uttryck för skopofili, där betraktaren 

inbjuds till en voyeuristisk position och tilldelas ett tyst maktutövande att beskåda henne 

(Mulvey, 1975: 833, 835, 837-838, 840). Detta synliggör femininitetens paradox, det vill säga 

det komplexa i att kvinnorna framställs som erotiska begär inför en kvinnlig publik, medan 

männen undflyr dem inför en manlig publik. Slutsatsen av studien är därför att webbutikerna 

representerar stereotypa idéer om maskulinitet och femininitet, vilket bidrar till och kan 

förstås som en del av genusordningen.  
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