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Sammandrag 
 

Det råder skilda meningar om huruvida sex verkligen säljer. Trots detta är sexuell information 

ett återkommande inslag i reklam, vilket skapar debatt i samhället. För att skapa klarhet i detta 

har vi undersökt vad unga svenska studenter uppfattar som sex i reklam samt deras attityder 

till sådan marknadsföring. Detta gjordes med hjälp av fokusgrupper där deltagarna fick 

diskutera kring annonser med sexuellt laddade innehåll. Studien visar att vad som uppfattas 

som sex i reklam är högst subjektivt samt att attityden till det på olika sätt påverkas av ett 

antal variabler. Dessutom lyfts olika riktlinjer fram som marknadsförare kan använda vid 

utformningen av denna typ av reklam.  
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1.  Inledning 
1.1 Bakgrund 

“God morgon Stockholm, får det vara lite meningslös sexism till kaffet?” så skriver Nina 

Åkestam (2015), som är forskare på Handelshögskolan i Stockholm, i en krönika för Metro. 

Vidare kritiserar hon en reklamkampanj av Calvin Klein som nyligen visades på tunnelbanan 

och ifrågasätter användandet av objektifiering samt stereotyper i reklam. Särskilt belyser hon 

problematiken kring sexualiseringen av kvinnor. (Åkestam, 2015) Även andra riktar kritik 

mot denna typ av marknadsföring då mer än hälften av alla anmälningar till 

Reklamombudsmannen i Sverige handlar om sex i reklam (Dahlstedt, 2015).  

 

Sex i reklam kan definieras som sexuell information i form av bilder eller text, vilket i 

längden används för att sälja produkter och tjänster (Reichert & Lambiase, 2014, s.13). Vissa 

argumenterar för att denna sorts reklam fungerar medan andra menar att den inte gör det. En 

av dem som påstår att sex i reklam säljer är Sam Shahid, tidigare creative director för bland 

annat Calvin Klein och Abercrombie & Fitch, som anser att sex kan användas för att sälja allt 

från glass till finansiella tjänster (Reichert, 2007). Samtidigt menar en del att det inte stämmer 

och använder American Apparel’s nedgång som ett exempel (Rönngren, 2015).  

 

Det har forskats om sex i reklam sedan 1960-talet och då framförallt i relation till 

konsumentbeteenden. Majoriteten av dessa studier har fokuserat på hur informationen i dessa 

reklamer bearbetas samt vilka effekter det har. På senare tid har forskare även studerat hur 

känslorna som väcks av sexuell information påverkar utvärderingen av en reklam och 

attityder till den. (Reichert & Lambiase, 2014, s.12) Flera av dessa studier har undersökt hur 

sex i reklam uppfattas av olika grupper av konsumenter, eller segment, som delas in utefter 

specifika demografiska variabler. Till exempel har man undersökt skillnader mellan olika kön 

(Vohs, Sengupta & Dahl, 2013; Dahl, Sengupta & Vohs, 2009), generationer (Loroz & 

Helgeson, 2013) och länder (Liu, Cheng & Li, 2009).  

 

Eftersom många företag väljer att använda sig av sex i reklam kanske det ibland faktiskt 

säljer. Samtidigt finns det olika uppfattningar om vad sex i reklam verkligen är (Reichert, 

2002, s.242-243), vilket gör det svårare för marknadsförare att avgöra när det är effektivt. 

Dessutom visar forskningen att det även finns risker med att använda reklam med sexuellt 
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innehåll. Alla är inte positivt inställda till denna typ av reklam, varför företag riskerar att få 

bakslag från allmänheten om reklamen anses vara alltför provokativ. Därmed måste 

marknadsförare göra en avvägning innan de väljer att använda sex som ett försäljningsknep. 

Dessutom blir valet av bilder och själva utförandet av en annons mycket viktigt. Det hela blir 

därmed en fråga om det verkligen lönar sig att använda sex i reklam eller om kostnaderna i 

själva verket överväger intäkterna. För att kunna avgöra detta behövs mer forskning, inte 

minst kring konsumenters attityder i förhållande till ämnet. 

 

Då flera tidigare studier om reklam med sexuellt innehåll har gjorts i andra länder som 

exempelvis USA vore det intressant att se hur situationen ser ut i Sverige. En del menar att 

det här finns en relativt liberal syn på sex så väl som nakenhet varför det vore intressant att 

undersöka vad som sker när svenska konsumenter utsätts för sexuellt laddad marknadsföring 

(Söderlund, 2003, s.116). I vår studie vill vi mer specifikt undersöka vad unga svenska 

studenter uppfattar som sex i reklam och deras attityder till det. Genom detta urval hoppas vi 

kunna se om det verkligen går att segmentera konsumenter baserat på demografiska variabler 

i relation till ämnet.  

 

1.2 Frågeställning 

Vad uppfattas som och vilka variabler påverkar attityden till sex i reklam samt när anses det 

vara oacceptabelt? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka samt analysera vad unga svenska män och kvinnor 

uppfattar som sex i reklam. Dessutom ämnar vi att belysa vad som påverkar deras attityder 

till denna typ av reklam och studera eventuella skillnader mellan dem. Genom att förtydliga 

detta hoppas vi ge marknadsförare närmare riktlinjer på hur sexuell reklam kan användas i 

Sverige.  

 

2. Teori 
2.1 Sex i reklam som koncept 

När det gäller sex i reklam är det till att börja med svårt att definiera. Enligt Reichert och 

Lambiase (2014) är det reklam som innehåller någon form av sexuellt laddad information. 

För att förenkla och sammanställa tidigare forskning inom ämnet har de tagit fram fem 
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kategorier, eller faktorer, som definierar olika typer av sexuell information (Reichert & 

Lambiase, 2014, ss.13-14). Dessa faktorer visas i tabell 1.  

 

Tabell 1: Sexuell information i reklam enligt tidigare forskning 

Nakenhet 

 

Vad modellen har på sig, allt från åtsittande 

kläder till ingenting alls. 

Sexuellt beteende Kroppsspråk, ögonkontakt, flirtande, kyssar, 

etc. 

Fysisk attraktivitet Syftar till hur vacker modellen i reklamen 

är. 

Sexuella referenser Allt som på något sätt antyder till sex. Hit 

räknas även bland annat miljö, ljussättning 

och redigering.  

Sexuella inbäddningar Innehåll som är sexuellt på en 

undermedveten nivå, så som dolda budskap i 

reklamen.  

(Reichert & Lambiase, 2014, s.14) 

 

Med nakenhet avses vad modellen i reklamen har på sig, vilket kan innefatta allt från 

åtsittande kläder till ingenting alls (Reichert & Lambiase, 2014, s.13-16). En modell behöver 

inte vara naken för att väcka sexuell upphetsning, men avkläddhet är något som ofta studeras 

när det kommer till sexuellt laddad marknadsföring (Söderlund, 2003, s.104). Sexuellt 

beteende inkluderar allt från flirtande, ögonkontakt och kroppsspråk till mer fysiska 

handlingar så som att kramas eller kyssas. Fysisk attraktivitet syftar till hur vacker modellen i 

reklamen är och särskilt fokus brukar ligga på ansikte, hud, hår samt kroppsbyggnad. 

(Reichert & Lambiase, 2014, s.14) Explicita sexuella inslag så som bilder på könsorgan eller 

personer som har samlag är relativt ovanliga i marknadsföring. Istället är det främst indirekta 

antydningar om sex som dominerar. (Söderlund, 2003, s.100) Allt som på något sätt har en 

sexuell betydelse eller insinuationer utgör sexuella referenser. Det innefattar även sådant i 

omgivningen så som ljussättning, musik och så vidare. Sexuella inbäddningar uppfattas som 
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sexuellt i det undermedvetna. Hit räknas exempelvis icke-sexuella objekt som får likna 

kroppsdelar eller sexuellt laddade bilder som har dolts i reklamen. (Reichert & Lambiase, 

2014, ss.13-14) 

 

2.2 Tidigare forskning kring sex i reklam 

I en reklam är ett sexuellt stimuli, om det finns med, sannolikt det som fångar åskådarens 

uppmärksamhet (Wilson & Moore, 1979). Tidigare forskning har visat att en reklam med 

tillräckligt mycket sexuellt innehåll kan distrahera konsumenten från att utvärdera produkten 

eller meddelandet i sig då denne istället fokuserar på själva utförandet (Severn, Belch & 

Belch, 2013, s.21). Genom att använda sexuellt stimuli kan en konsument som är fientlig till 

den sålda produkten bli mer övertalad än om en distraktion inte används. Om ett sexuellt 

stimuli används trots att det är irrelevant för den produkt som säljs kan det dock bli svårare 

att få uppmärksamheten att riktas till reklamens budskap och dess innehåll processerat. 

(Wilson & Moore, 1979) 

 

Det finns även studier som visar skillnaderna mellan hur män och kvinnor bearbetar reklam. 

Män, som huvudsakligen drivs av självfokuserande mål, kommer med större sannolikhet att 

fokusera på attribut i reklamen som direkt påverkar dem. Kvinnor, som drivs av 

relationsorienterade mål, fokuserar istället på alla attribut i en reklam då de är mer 

intresserade av helhetsintrycket. Med andra ord tar män endast hänsyn till de reklamattribut 

som har en stor personlig påverkan medan kvinnor sannolikt fokuserar på alla reklamattribut i 

ett försök att dechiffrera reklamen och dess mening. Därför, allt annat lika, sägs män ha en 

objekt-specifik bearbetning av reklam medan kvinnor använder sig av en relations-specifik 

reklambearbetning. Män uppskattar därmed information om distinkta eller unika kännetecken 

för det som marknadsförs. Kvinnor, å andra sidan, uppskattar istället information som passar 

in med själva temat för det som marknadsförs. (Putrevu, 2004, s.54) Detta kan möjligtvis 

förklara varför män och kvinnor har olika syn på sex i reklam. Enligt Vohs et al. (2013) är 

män generellt sett mer positiva till reklam med sexuellt innehåll än kvinnor. Sedan har det 

även påvisats att kvinnor är mer positivt inställda till sex i reklam om modellerna framställs 

som ett par (Dahl et al., 2009). En tidigare studie fann även att sexuella annonser med par får 

mest positiv respons när de är suggestiva (Söderlund, 2003, ss.109-110). En del menar dock 

att skillnader i kön men även kultur har en mindre inverkan än ens personlighet på attityder 

relaterade till sex (Liu et al., 2009, s.514).  
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När det gäller just sex i reklam fann Lull och Bushman (2015) att varumärken som använder 

sig av sexuell reklam utvärderas sämre än sådana som inte använder den typen av reklam. 

Samtidigt har forskning visat att sex i reklam är mer effektivt för vissa produktkategorier så 

som parfym, hälsa, skönhetsprodukter, tobak, alkohol, märkeskläder samt accessoarer (Chang 

& Tseng, 2013, s.561). Dessutom, när det kommer till nakenhet i reklam, tenderar 

konsumenter vara mer positivt inställda till det om det finns en naturlig koppling mellan 

modellens avkläddhet och den annonserade produkten (Söderlund, 2003, s.106-108). 

Sammanfattningsvis påverkas alltså konsumenters inställning till sex i reklam av flera olika 

variabler. 

 

2.3 Attitydmodell 

För att förklara hur konsumenter reagerar på sexuellt innehåll i reklam kan attityden till denna 

typ av reklam studeras (Reichert, 2012, s.255). Detta görs här genom modellen av Brackett 

och Carr (2001) som finns tillgänglig i figur 1. Den är en utveckling av en modell som 

Ducoffe (1996) tagit fram. I originalmodellen ingår variablerna underhållning, information 

och irritation. Sedan har även trovärdighet och demografiska variabler lagts till. (Brackett & 

Carr, 2001, s.24) Modellen, eller varianter av den, har bland annat använts för att studera 

annonsering på internet (Wang, Zhang, Choi & D’Eredita, 2002) och i traditionella medier 

(Ducoffe, 1995; Zhang & Wang, 2005).  

 

2.3.1 Underhållning 

En reklams förmåga att underhålla beror på hur pass väl den tillfredsställer åskådarens behov 

av bland annat verklighetsflykt, estetisk njutning eller emotionell frigörelse (Ducoffe, 1995, 

s.3). I studierna av Ducoffe (1995, s.5) samt Brackett och Carr (2001, s.28-29) visade sig 

underhållning ha en positiv inverkan på reklamens upplevda värde, om än i varierande grad. 

Som det framgår i figur 1 har det även en direkt påverkan på attityden till reklam. Eventuellt 

kan underhållning och graden av information även påverka varandra (Ducoffe, 1995, s.12).        

 

2.3.2 Information 

Konsumenter vill även få ut information av reklam. Studier har visat att en av de främsta 

orsakerna till varför konsumenter överhuvudtaget tycker reklam är acceptabelt är dess 

förmåga att informera. (Ducoffe, 1995, s.3) Brackett och Carr (2001, s.30-31) visade i sin 
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undersökning att information har en direkt påverkan på reklamens upplevda värde och 

konsumentens attityd. En annan studie bekräftade även att information påverkar en reklams 

värde, men fann samtidigt att det inte hade ett direkt samband med konsumenters attityder 

(Zhang & Wang, 2005). 

 

2.3.3 Irritation 

Irritation är en av de största anledningarna till varför konsumenter kritiserar reklam. Genom 

att förarga, förolämpa och skymfa konsumenter eller vara alltför manipulativ kan en reklams 

upplevda värde minska. (Ducoffe, 1995, s.3) Därmed kan det tyckas rimligt att en alltför 

provokativ reklam även direkt kan skapa en negativ attityd till den, men så är inte fallet. 

Irritation påverkar endast attityden till reklam indirekt genom dess upplevde värde (Brackett 

& Carr, 2001, s.29-30). Vidare spekulerade Brackett och Carr (2001, s.28) att en reklam som 

upplevs vara irriterande även kan ha en negativ effekt på dess potential att underhålla, men 

Zhang och Wang (2005) fann dock inget signifikant samband mellan dessa två variabler i 

traditionella medier.  

 

2.3.4 Trovärdighet 

Brackett och Carr (2001) visade i sin studie även att reklamens trovärdighet påverkar 

konsumenters attityd till den. Om konsumenter upplever att en reklam försöker lura dem 

minskar dess upplevda värde (Ducoffe, 1995, s.3). På sätt och vis är reklam i sig självt 

vilseledande eftersom dess syfte i längden är att övertala konsumenter att utföra särskilda 

handlingar. Alltså måste reklamen uppfattas som missvisande för att negativt påverka hur den 

uppfattas. Dessutom är det tänkbart att kvaliteten på reklamens utformning påverkar huruvida 

en reklam uppfattas som trovärdig eller inte. Trovärdigheten har en direkt inverkan på både 

reklamens upplevda värde och attityden till den (Brackett & Carr, 2001, s.28).  

 

2.3.5 Demografiska variabler 

I modellen av Brackett och Carr (2001) inkluderades även demografiska variabler till skillnad 

från originalet av Ducoffe. Dessa har enbart en direkt inverkan på attityden och påverkar 

därmed inte om en reklam upplevs vara värdefull. Exakt vilka demografiska variabler som 

har en effekt på attityden varierar dessutom beroende på vad som ska studeras. (Brackett & 

Carr, 2001, s.24-31) I vår undersökning är framförallt ålder, kön, samt sysselsättning viktiga 
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eftersom de har visat sig vara signifikanta i tidigare forskning om sex i reklam. Då deltagarna 

i studien är svenskar kan även det ses som en variabel i undersökningen. 

 

2.3.6 Upplevt värde och attityd 

Utifrån modellen blir det tydligt att flera variabler direkt eller indirekt påverkar en åskådares 

attityd till reklam. Hur pass underhållande, informativ, irriterande, och trovärdig en reklam är 

påverkar hur värdefull den uppfattas av konsumenter. Dessa variabler, förutom irritation, så 

väl som olika demografiska variabler påverkar direkt även attityden till reklamen i 

kombination med dess upplevda värde. (Brackett & Carr, 2001, s.28-31) Samtidigt väljer en 

del forskare att inte skilja på reklamens upplevda värde och attityden till den (Wang et al., 

2002, s.1146). Vi har dock valt att skilja på dessa så som i originalmodellen av Ducoffe samt 

Brackett och Carrs version. Orsaken till detta är att en person kan tänkas anse att en reklam 

har ett värde, men samtidigt ha en negativ attityd till den eller tvärtom. Detta är särskilt 

viktigt för vår studie eftersom en del kanske tycker att en reklam med ett sexuellt innehåll kan 

sälja, men samtidigt ser på den negativt. 

  
Figur 1: Den undersökta modellen 

 

 
(Brackett & Carr, 2001) 

 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Eftersom vår studie syftar till att fånga in konsumenters syn på sex i reklam genomfördes en 

kvalitativ studie. Mer specifikt användes fokusgrupper i vår undersökning. Dessa används för 
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att studera föreställningar, attityder och värderingar som personer har inför ett visst ämne 

(Wibeck, 2010, s.11-12). Givet det undersökta ämnet ansåg vi att fokusgrupper var att föredra 

framför enkäter eller enskilda intervjuer. Även enkäter kan fånga hur konsumenter tycker och 

tänker (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.177), men då det var viktig för oss att kunna 

studera potentiella individuella skillnader kändes generaliserbarheten som den typen av 

undersökning medför inte nödvändig. Istället var det av vikt att vi kunde gå in på djupet i 

ämnet. Även individuella intervjuer kan användas i detta syfte, men i grupper finns det en 

större bredd bland de idéer som kommer fram och dynamiken människor emellan kan 

studeras (Wibeck, 210, s.50-52). I fokusgrupper uppmuntras deltagarna att diskutera med 

varandra och dela sina uppfattningar av ett specifikt ämne i en öppen och tolerant miljö 

(Saunders et al., 2012, s.403). Med hjälp av denna metod kunde vi därmed studera 

deltagarnas attityder närmare samt få fram en diskussion där även nya saker kom upp till 

ytan. Då andra studier som berör detta ämne har använt annonser som visats för konsumenter, 

som exempelvis studien av Sengupta och Dahl (2008), valde vi att göra det även i vår 

undersökning. På så vis kunde vi förstärka jämförelsen mellan resultatet av vår studie med 

tidigare forskning.  

 

3.2 Urval av deltagare 

Deltagarna i en fokusgrupp bör ha särskilda egenskaper gemensamt som är relaterade till det 

undersökta ämnet (Saunders et al., 2012, s.403). Eftersom forskning har visat att yngre 

personer är mer positivt inställda till sex i reklam ansåg vi att det vore intressant att 

undersöka om det fanns skillnader inom denna åldersgrupp. Till exempel fann Loroz och 

Helgeson (2013) att personer födda mellan år 1977 och 1994 är mer positiva till användandet 

av sex i reklam än äldre personer. Att valet föll på studenter kan även förklaras av deras syn 

på denna typ av reklam. Forskning har visat att de utvärderar reklamer med ett sexuellt 

innehåll mer positivt än sådana utan (Reichert, 2002, s.257). Dessutom antas människor med 

gemensamma erfarenheter och intresseområden vara mer villiga att dela sina åsikter med 

varandra (Wibeck, 2010, s.63). Vidare kan studenter ses som en grupp med vissa 

gemensamma nämnare, men även flera skillnader inbördes. Deltagarna i vår studie hade 

delvis olika bakgrunder och studieinriktningar. Detta var viktigt för vår studie då vi ville 

studera om det fanns individuella skillnader inom denna representativa grupp. Därför valde vi 

att inkludera både män och kvinnor mellan 21-33 års ålder, samtliga studenter vid Uppsala 

universitet, i studien. Enligt Wibeck (2010, s.149) borde fokusgrupper även, i den mån det är 
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möjligt, efterlikna vardagliga situationer. Därför valde vi att ha med personer av olika kön i 

samtliga fokusgrupper, snarare än att dela upp dem, trots att forskning har visat att män och 

kvinnor har olika syn på sex i reklam. Den första fokusgruppen bestod av tre kvinnor samt tre 

män och den andra fyra kvinnor samt två män. Sammanställningen av fokusgrupperna finns i 

tabell 2 och 3. Observera att deltagarna har tilldelats påhittade namn för att bevara deras 

anonymitet. Vi hittade deltagare till dessa två fokusgrupper genom att be våra vänner och 

bekanta fråga personer i sin omgivning om de kunde tänka sig att ställa upp i studien, bland 

annat genom sociala medier. Eventuellt kan vårt urval delvis ha haft en negativ inverkan på 

studien då deltagarna kanske var alltför lika, men vi tror de positiva effekterna var större då 

det skapade en trevlig stämning som underlättade samtal om ett relativt känsligt ämne. Skulle 

vår studie genomföras i en annan region är det tänkbart att en del skillnader skulle uppstå, 

samtidigt kan vårt urval möjligtvis ses som representativt även för andra studentstäder.   

 

Tabell 2: Deltagare i fokusgrupp 1 

Julia  Kvinna, 24 år. Studerar fristående kurser i 

Uppsala.  

Emma  Kvinna, 21 år. Studerar företagsekonomi i 

Uppsala.  

Sarah  Kvinna, 22 år. Studerar samhällsvetenskap i 

Uppsala. 

Fredrik  Man, 24 år. Studerar nationalekonomi i 

Uppsala.  

Gustav  Man, 25 år. Studerar systemvetenskap i 

Uppsala.  

Victor  Man, 33 år. Studerar företagsekonomi i 

Uppsala.  

 

Tabell 3: Deltagare i fokusgrupp 2 

André  Man, 21 år. Studerar företagsekonomi i 
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Uppsala.  

Pontus  Man, 21 år. Studerar företagsekonomi i 

Uppsala.  

Ida  Kvinna, 21 år. Studerar samhällsvetenskap i 

Uppsala. 

Lisa  Kvinna, 27 år. Studerar företagsekonomi i 

Uppsala. 

Agnes  Kvinna, 21 år. Studerar företagsekonomi i 

Uppsala. 

Stina  Kvinna, 23 år. Studerar företagsekonomi 

Uppsala. 

 

3.3 Studiens genomförande 

En nackdel med fokusgrupper är att deltagarna på grund av grupptryck kanske inte säger vad 

de verkligen tycker och enbart tar upp sådant som anses vara socialt accepterat (Wibeck, 

2010, s.139). Eftersom män och kvinnor blandades i fokusgrupperna ansåg vi att det fanns en 

risk att deltagarna kunde känna sig avskräckta från att uttrycka sina verkliga åsikter. För att 

underlätta ett öppet samtal var det viktigt för oss att skapa en välkomnande och trygg miljö. 

Båda fokusgrupperna ägde rum i en föreningslokal i Uppsala som var inbjudande för samtal 

och bidrog till en avslappnad stämning. Vissa av deltagarna kände varandra sedan tidigare 

och var därför bekväma med att prata med varandra. Även de som inte kände någon i 

gruppen tycktes inte ha några problem med att dela med sig av sina åsikter. Båda 

gruppdiskussionerna filmades så att det skulle bli lättare att analysera vad som sades i 

efterhand och särskilja vem som sagt vad. Vi använde oss även av en ljudinspelning för att 

försäkra oss om att ha något analysmaterial ifall det skulle uppstå tekniska problem med 

filmkameran. Deltagarna informerades om att de filmades innan diskussionerna och vi 

förklarade även varför samt fick deras samtycke till detta. Dessutom var vi tydliga med att det 

var just sex i reklam som studerades, men också att de skulle hjälpa oss definiera vad det är. 
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Efter att ha genomfört den andra fokusgruppen upplevde vi att svaren var relativt likartade 

och valde därför att inte anordna fler gruppdiskussioner. 

 

3.4 Urval av annonser 

Annonserna som användes i studien fanns i olika damtidningar som främst riktar sig mot 

unga kvinnor. Att det blev just dessa tidningar som användes berodde på att de innehöll den 

typ av reklam som skulle undersökas. Vi tittade även igenom andra typer av tidningar i bland 

annat olika affärer, men hittade inga eller få annonser som passade studien. Framförallt letade 

vi efter annonser som skulle kunna representera en eller flera av Reichert och Lambiases 

(2014) fem definitioner på sex i reklam. Det är tänkbart att valet av tidningar eventuellt haft 

en effekt på deltagarna och det hade kunnat uppstå intressanta diskussioner om vi även haft 

med herrtidningar. Samtidigt fann vi det viktigast att annonserna var lämpliga för studien 

snarare än bredden på tidningarnas målgrupper. Då deltagarna i vår studie bestod av både 

män och kvinnor valde vi till exempel att ha med annonser med modeller av båda könen. 

Dessutom fick annonserna inte vara alltför snarlika. De annonser samt vilka tidningar som i 

slutändan användes i studien finns tillgängliga i bilaga 2. Här följer även en kort beskrivning 

av varje annons i den ordning de presenterades för deltagarna i fokusgrupperna: 

 

Tommy Hilfiger underkläder.  

I annonsen används den relativt kände tennisspelaren Rafael Nadal som modell för att 

marknadsföra underkläder från Tommy Hilfiger. Han är enbart iklädd kalsonger och poserar 

tydligt på bilden.  

 

Prada Candy Florale EdT. 

Reklamen föreställer en naken kvinna som ligger på en soffa där vissa delar av kroppen döljs 

av hur hon poserar. I det nedre högra hörnet finns en bild på den parfym som annonsen avser 

att sälja. 

 

Vita Liberata brun utan sol. 

På bilden står en kvinna i öknen och kisar med ögonen. Långt ner på sidan finns de olika 

produkter som annonseras. Dessa täcker delvis den kvinnliga modellens ben och gör det 

svårare att upptäcka att hennes trosor visas då hon lyfter sin klänning. 
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Gucci Guilty parfym. 

En annons på två sidor med en närbild på en man och kvinna som har sina ansikten tätt intill 

varandra. Båda modellerna blundar och putar delvis med läpparna. Längst ner i respektive 

hörn finns två olika parfymflaskor.  

 

Victor & Rolf Spicebomb. 

Annonsen är ett uppslag som på den ena sidan visar en manlig modell som biter på vad som 

liknar utlösaren på en handgranat, men i själva verket är en varumärkesetikett på en 

parfymflaska. På den andra sidan sprängs granaten, eller “Spicebomb” som parfymen kallas. 

 

Panos Emporio badkläder. 

På bilden står en man och en kvinna bredvid varandra iförda badkläder. Mannen har sin hand 

vid skrevet och kvinnan har sin arm runt honom. 

 

Phone Café teledating. 

Annonsen utgör enbart en halv sida och innehåller mycket text. På bilden i reklamen ligger en 

kvinna ovanpå en man på stranden. 

 

ByeBra brösttejp.  

En reklam för brösttejp som illustrerar hur de används. På bilden är bröstvårtorna täckta av 

tejpen. 

 

ORION sexleksaker. 

Annonsen innehåller endast text och gör reklam för en hemsida som säljer erotiska produkter. 

 

Konsekvensen av att enbart använda sig av annonser istället för andra typer av reklam är att 

det inte går att fånga in vissa saker. I en TV-reklam kan det till exempel finnas dialog, musik 

och så vidare, vilket inte riktigt kan användas i en annons. Å andra sidan tänkte vi att det 

skulle vara lättare för personerna i våra fokusgrupper att analysera en annons istället för en 

hel reklamfilm då de i en annons enklare kan fokusera på vad som faktiskt marknadsförs och 

hur det marknadsförs. Med en TV-reklam trodde vi det skulle finnas en risk att 

fokusgrupperna kanske börjar fokusera på annat i reklamen än det vi faktiskt ville undersöka. 

I studien av Brackett och Carr (2001, s. 26-27) rankades magasin och tidningar som en av de 
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viktigaste källorna till viktig information och i annan en studie föreslås att användandet av 

reklam i magasin är mer önskvärt än att till exempel visa slides med olika bilder (Severn et 

al., 1990, s.21). Detta var ytterligare en anledning till varför vi valde att visa de olika 

fokusgrupperna annonser från olika tidningar. Genom annonserna uppmuntrades en 

diskussion om reklam och på så vis fångades deras åsikter in i ett bredare sammanhang.   

 

3.5 Teoretisk koppling 

I studien har vi utgått ifrån ett antal böcker och artiklar som var relaterade till det undersökta 

ämnet. Utgångspunkten för vårt arbete var framförallt flertalet av de tidigare nämnda 

studierna gällande sex i reklam och sambanden till olika demografiska variabler som de tar 

upp. Bland annat hade vi hjälp av den forskning som sammanfattas i boken Emotionsladdad 

marknadsföring av Magnus Söderlund (2003). I syfte att utreda olika termer användes även 

boken Sex in Advertising: Perspectives on the Erotic Appeal av Tom Reichert och Jacqueline 

Lambiase (2014). För att initialt förstå vad sex i reklam är har vi använt oss av en definition 

gjord av Reichert och Lambiase (2014) som menar att det kan ses som sådan reklam som 

innehåller sexuell information. Denna information kan vara mer eller mindre integrerad i 

reklamen och framkomma i olika former. Det kan handla om nakenhet, sexuellt beteende, 

fysisk attraktivitet, sexuella referenser och sexuella inbäddningar. Dessa faktorer är vanligt 

förkommande sexuella inslag som undersöks inom forskningen i detta område. (Reichert & 

Lambiase, 2014, s.13-14) Med hjälp av detta kunde vi sedan analysera vad deltagarna sa för 

att utröna vad de uppfattar som sex i reklam.  

 

3.5.1 Operationalisering 

För att förstå hur sex i reklam uppfattades av deltagarna i vår studie valde vi att använda oss 

utav Brackett och Carrs modell om attityder till reklam. Modellen förklarar hur konsumenter 

ser på reklam och vad som bidrar till den uppfattningen. Genom att anpassa urvalet av 

annonserna till de olika faktorerna som Reichert och Lambiase definierar som sex i reklam 

kunde vi koppla samman sex i reklam med variablerna i modellen. På så vis kunde vi alltså se 

hur attityden till en reklam påverkades av nakenhet, sexuellt beteende, fysisk attraktivitet, 

sexuella anspelningar och sexuella inbäddningar genom våra fokusgrupper. Dessutom utgick 

vi ifrån ett antal förutbestämda frågor under gruppdiskussionerna för att vara säkra på att vi 

fångade in det vi ville undersöka, nämligen de olika variablerna i modellen. De 

frågeställningar vi utgick ifrån finns tillgängliga i bilaga 1.1. Samtidigt ville vi inte vara 
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alltför låsta till dessa utan lät deltagarna själva hålla igång diskussionen i den mån det gick. 

På så vis kunde de ta upp sådant som vi själva inte hade tänkt på. Då attityder inte kan 

observeras direkt utan måste härledas utifrån vad personer säger och gör (Schiffman, Kanuk 

& Hansen, 2010, s.254), blev det av extra stor vikt att vi analyserade gruppdiskussionerna i 

efterhand. För att göra detta lyssnade vi på vad som sades och observerade deltagarnas 

reaktioner till de olika annonserna som visades samt diskuterade upptäckterna med varandra. 

På så vis framgick det hur underhållning, information, irritation, trovärdighet samt 

demografiska variabler influerade deltagarnas attityder. Om de inte gillade en reklam visade 

det på en hög grad av irritation och så vidare. Vikten av information och trovärdighet 

framgick framförallt genom det som sades medan underhållning blev tydligast när deltagarna 

skrattade. Det gick även att utläsa viss irritation genom deltagarnas ansiktsuttryck.   

 

4. Hur svenska konsumenter uppfattar sex i reklam 

4.1 Nakenhet 

I vår studie poängterade bland annat Julia och Gustav att annonserna i bilaga 2.1 och 2.5 

kunde uppfattas som sex i reklam då modellerna delvis var avklädda, vilket resten av 

fokusgruppen höll med om. Bilaga 2.1 är en underklädesreklam för Tommy Hilfiger medan 

bilaga 2.5 är en reklam för parfymen Spicebomb av märket Viktor & Rolf. Samtidigt var det 

flera som poängterade att det kan vara svårt att sälja vissa produkter om modellen inte är 

åtminstone lite naken. Lisa sa exempelvis att “nakenheten är svår att komma ifrån” om man 

ska sälja underkläder. Däremot tycks det vara viktigt att det finns en relevans i att modellen 

är naken. När de två tidigare nämnda annonserna jämfördes var det flera, till exempel Sarah 

och Julia, som tyckte att reklamen för Tommy Hilfiger var mer passande då den sålde 

kalsonger och det därför kändes mer naturligt att modellen var avklädd. Detta samband 

menade en del kunde förklara när sex används i reklam eller inte. Annonsen i bilaga 2.2, 

parfymreklamen för Prada, upplevde bland annat Sarah och Emma som sex i reklam just på 

grund av att modellen var naken även fast det inte fanns någon relevans till produkten i 

annonsen. Julia menade även att när modellen i en reklam är naken utan att det är relevant i 

förhållande till produkten som marknadsförs så används sex för att sälja den. Däremot 

behöver en reklam som säljer produkter med en tydlig koppling till sex inte nödvändigtvis 

anses vara sexiga. Till exempel sa Gustav att “det är väldigt intressant att en reklam för 

sexleksaker är betydlig mindre sexuell än reklamen för parfymer”. De flesta tyckte även att 
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annonsen för telefondejting i bilaga 2.7 innehöll sex i reklam utan att vara sexig. Julia 

menade dock att denna avsaknad medförde att det inte alls var tal om sex i reklam. Samtidigt 

var det flera som blev distraherade av tjänsten i sig snarare än fokuserade på själva annonsen. 

Dessutom var det flera som ansåg att nakenhet inte nödvändigtvis behöver vara sexuellt eller 

indikera att det är tal om just sex i reklam. Ida sa exempelvis:  

 

“Det finns många reklamer där personer är avklädda utan att det är sexuellt.” 

 

Emma sa även: “Jag tycker inte allt naket behöver vara sexuellt” och refererade till annonsen 

i bilaga 2.8, reklamen för brösttejp, som ingen i studien upplevde som sex i reklam. Gällande 

badklädesannonsen i bilaga 2.6 sa hon även: “Det är inget fel i att visa avklätt egentligen, det 

är ju reklam för badkläder”. Stina och Lisa ifrågasatte då bland annat varför modellen för 

Pradas parfym, i bilaga 2.2, verkligen behövde vara naken. Vidare tyckte Victor att modellen 

i bilaga 2.3 var relativt påklädd med tanke på den produkt som såldes, det vill säga brun utan 

sol, och att reklamen på så vis var bättre än den hade kunnat vara. Samtidigt upplevde Emma 

att det hade varit bättre om modellen haft bikini snarare än att visa trosorna då det hade känts 

mer naturligt. Julia ansåg även att en modell exempelvis kan ha på sig en urringad tröja och 

att det på så vis kan vara sexigt. Stina menade även att en reklam där modellerna är påklädda 

fortfarande kan vara sexig, men att det då inte blir sexistisk på samma sätt utan att det “blir 

positivt istället”. Däremot var det flera personer som upplevde det viktigt att en reklam inte 

innehåller objektifiering. Ida sa exempelvis: “Jag tycker inte det är okej att använda en 

kvinnokropp för att sälja en produkt.”  

 

4.2 Sexuellt beteende 

Deltagarna i fokusgrupperna nämnde ofta sexuella beteenden för att förklara varför de 

upplevde att en reklam innehöll sex. I nästan alla annonser som visades reagerade deltagarna 

på vissa sexuella beteenden så som kroppsspråk, det vill säga hur modellen poserar. Gällande 

underklädesreklamen för Tommy Hilfiger, i bilaga 2.1, var båda fokusgrupperna överens om 

att annonsen anspelade på sex eftersom modellen poserade på ett visst sätt. Ida sa exempelvis 

att “kroppsspråket är sexuellt” och även andra deltagare i fokusgrupp 2 höll med. I den första 

fokusgruppen sa Julia att det till och med ser ut som om han är på väg att ta av sig 

underkläderna. Hon tyckte dock att det inte riktigt skulle vara sex i reklam om modellen bara 

hade stått som vanligt trots att han var delvis avklädd. Ordet “sängkammarblick” togs 
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dessutom upp flera gånger under gruppdiskussionerna. Till exempel i fallet med Tommy 

Hilfiger reklamen. I ett fall tyckte de dock att det sexuella beteendet blev för mycket. I 

reklamen för Spicebomb av Viktor & Rolf tyckte deltagarna att reklamen blev skrattretande 

eftersom den var så “intensiv”. Julia tyckte att den var sliskig. Även här önskades en 

tydligare relevans till det som såldes, vilket i detta fall var parfym.  

 

Något annat som deltagarna i fokusgrupperna reagerade på var att de sexuella beteenden som 

kan definiera sex i reklam delvis varierade mellan män och kvinnor. I både Tommy Hilfiger 

och Viktor & Rolf reklamerna ansågs männen vara maskulina, vältränade och självsäkra med 

sug i blicken medan modellen i reklamen för Prada istället framställdes som gullig och 

oskyldig. En del tyckte inte om detta och Gustav menade att det gav män så väl som kvinnor 

tydliga könsroller. Samtidigt menade Victor att det snarare hade blivit komiskt om en manlig 

modell haft en stereotypisk feminin roll. Däremot upplevdes det överlag som positivt om en 

kvinnlig modell hade ett mer typisk manligt sexuellt beteende så som en mer dominant 

position, men även det uppfattades ibland som mindre sexuellt. Dessutom var alla positiva till 

Guccis parfymreklam då det var ett par med i reklamen. De menade att det var en mer 

sensuell reklam som lämnade mycket åt fantasin. Julia sammanfattade fokusgruppernas 

åsikter med att det inte är “maskulint eller feminint på samma sätt eftersom de båda har 

samma uttryck och inte är sexualiserade heller eftersom ingen är naken”. Emma höll med om 

detta och sa att hon nog hade fastnat mer för den reklamen, jämfört med de andra. Dessutom 

poängterade Victor också att modellerna var mer än bara objekt i denna reklam. Deltagarna 

hade även en mer positiv inställning till Guccis reklam än exempelvis den för telefondejting i 

bilaga 2.7 som är mindre suggestiv, men också innehåller två modeller. Ida menade dock att 

reklamen för brun utan sol i bilaga 2.3 hade kunnat vara mer sexuell om det var en annan 

person med i bilden. 

 

4.3 Fysisk attraktivitet 

Gällande fysisk attraktivitet var det i vår studie framförallt kroppsformen som personer 

kommenterade. Fredrik tyckte exempelvis att annonsen för Tommy Hilfiger innehöll sex i 

reklam då modellen var vältränad. Han lade även till “jag är inte så attraherad av honom” 

men trodde att kvinnor är det. Gällande modellen sa Emma dessutom att “om han inte hade 

varit så vältränad hade det blivit komiskt istället”. En del menade att en mindre attraktiv 

person i en sexuell reklam inte hade sålt lika bra eller i alla fall inte på samma sätt. Till 
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exempel tyckte Stina att om modellen i reklamen för Tommy Hilfiger hade varit en äldre, fet 

man istället för Rafael Nadal hade det inte sålt lika mycket, vilket flera höll med om och då 

särskilt André. Alla delade inte denna åsikt. Bland annat tyckte Ida att modellen hade kunnat 

se ut hur som helst och reklamen skulle ändå vara sexuell. Dessutom poängterade Fredrik att 

bara för en modell är sexig “behöver det inte betyda att det är sex i reklam”. Om fokus inte 

ligger på utseendet kan en reklam upplevas som mer positiv. Sarah tyckte exempelvis att 

Gucci reklamen i bilaga 2.4 med närbilden på en man och kvinna var bra då den inte enbart 

fokuserade på utseende, utan mer på känsla. Samtidigt ansåg Julia att en attraktiv modell 

bidrar till att skapa ett sexuellt eller erotiskt intryck. Gustav menade att modellen då hjälper 

att sälja vid första anblick: “Det här är en snygg person, det här är någon du vill vara”. Flera 

personer tog upp att detta anspelar på en slags fantasi och Gustav sammanfattar det med:  

 

“Alla vill väl vara sexiga.” 

 

4.4 Sexuella referenser 

I studien framkom det även att sexuella referenser kan påverka om en reklam upplevs 

innehålla sex eller inte. Framförallt blev det tydligt att kontexten har en inverkan på detta. 

Julia menade exempelvis att modellen i bilaga 2.3, i reklamen för brun utan sol, kanske bara 

kisar för att skydda ögonen från solen och att det därmed inte finns någon särskild mening 

bakom det ansiktsuttrycket. Ida ansåg även att det hade varit mycket mer sexuellt om 

modellen exempelvis befann sig i ett sovrum. Detta visar att en blick som kanske hade 

upplevts som sexig i ett annat sammanhang förlorade den betydelsen då bakgrunden i bilden 

föreställde öken. Dessutom sa Julia att “ljud kan göra mycket” i en reklam. Fredrik tyckte till 

exempel att det gick att ha med någon i en reklam som pratar med en sexig röst. Därtill var 

själva utformningen av reklamen viktig för hur konsumenterna uppfattade den. Till exempel 

var det mycket kritik som riktades åt reklamen för telefondejting, i bilaga 2.7, då den ansågs 

vara för fejkad. Även reklamen för brun utan sol, i bilaga 2.3, fick en del kritik för dess 

utformning. Pontus sa exempelvis: “Jag tilltalas inte alls av den här reklamen”, vilket kan 

kontrasteras med att han upplevde att reklamen för Tommy Hilfiger kändes påkostad och av 

hög kvalitet då modellen var en känd tennisspelare. Å andra sidan fann han inte den reklamen 

särskilt tilltalande, men det berodde på att den inte upplevdes som något utöver det normala. 

Vidare sa Julia: “Kvinnokroppen behöver ju inte vara ett sexuellt objekt. Det beror ju på hur 

reklamen är utformad”. Med detta menade hon att själva syftet bakom reklamen bestämmer 



 
 
 
 

 20 

om den är sexualiserad eller inte. Till exempel var det ingen som tyckte att reklamen för 

brösttejp innehöll sex i reklam trots att den fokuserar på en viss kvinnlig kroppsdel som i 

andra sammanhang kan få en sexuell laddning. Detta då de ansåg att reklamen inte var 

utformad för att anspela på sex utan endast informerade om produkten.  

 

4.5 Sexuella inbäddningar 

Även sexuella inbäddningar berördes delvis i fokusgruppsdiskussionerna. Gustav upplevde 

att annonsen med personer i badkläder kunde ses som ett exempel på en reklam som 

innehåller sex på undermedveten nivå då den var subtil. Han menade att bland annat hur 

modellerna poserar gör väldigt mycket och att det vid första anblicken inte var tydligt att det 

var fråga om sex i reklam även om så var fallet. Agnes tyckte också att reklamen för brun 

utan sol, i bilaga 2.3, var subtilt sexig då det var först vid en närmare titt som man 

uppmärksammar att modellen slänger väldigt mycket med klänningen och exponerar sina 

underkläder. Ida menade samtidigt att det kan ses som en sexuell anspelning, men inte 

sexuellt. Sedan menade Julia att en reklam utan människor inte kan vara sexualiserande, men 

att det ändå kan vara tal om sex i reklam. Till exempel var en av annonserna som vi visade 

för fokusgrupperna en reklam som enbart innehöll text. Julia menade att det även då var tal 

om sex i reklam. Denna reklam, som finns i bilaga 2.9, upplevdes innehålla sex men ansågs 

samtidigt inte vara sexig. Då den består av text kan det ses som en mer explicit sexuell 

referens, men läsare skulle enkelt kunna bläddra förbi den annonsen utan att lägga märke till 

dess innehåll.  

 

4.6 Den generella attityden till sex i reklam 

När fokusgrupperna tillfrågades om när sex i reklam blir oacceptabelt svarade Julia att det 

nog skulle vara värre om ett svenskt märke hade använt sig av denna typ av reklam. Hon 

menade att de annonser som vi sett för det mesta kommer från internationella märken och att 

det därmed inte blivit så mycket ramaskri eller kritik riktat mot dem. Hade det varit svenska 

annonser tror hon att det skulle vara värre eftersom man i Sverige skulle känna ett större 

ansvar. I den andra fokusgruppen tog Agnes även upp att vi här har normer och en mer 

modern syn gentemot andra delar av världen. Båda menade att denna typ av reklam skulle 

fungera bättre i exempelvis USA. Flera i fokusgrupperna höll med om dessa uttalanden och 

menade att vi har blivit mer medvetna om sexualisering samt objektifiering i reklam samt att 

marknadsförare borde försöka undvika det och istället använda andra metoder för att sälja 
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sina produkter. Detta visar sig i att en del upplevde att reklamen för brun utan sol var mer 

acceptabel än den för Pradas parfym då den inte sexualiserade modellen på samma sätt. 

Emma tog även upp att det är lättare att avgöra om sex i reklam är acceptabelt eller inte när 

ämnet diskuteras, men att det inte är något som vanligtvis ges mycket eftertanke, särskilt då 

man själv sitter och bläddrar i en tidning. Detta höll flera med om och det togs även upp av 

den andra fokusgruppen där Lisa uttryckte att så var fallet även om hon hade önskat att man 

reagerade mer. Fredrik menade att “reklam slår till mot känslor” och att vi därför inte sitter 

och analyserar sådant som visas på exempelvis TV. Överlag var det främst kvinnor som tog 

upp problematiken kring sexism och objektifiering även om en del killar sedan höll med om 

att den fanns där. Victor sa exempelvis att han upplevde det som omodernt och löjligt att 

använda sig av sex i reklam nuförtiden samt att sexiga reklamer ofta är ganska töntiga, men 

sa samtidigt: “Jag reagerar inte så mycket”. Sedan var det även vissa, särskilt Ida, som tyckte 

att sex i reklam har blivit mer och mer normaliserat varför det inte väcker så mycket 

uppmärksamhet, utan man är van vid att viss reklam är utformad på det sättet. Emma trodde 

även att denna typ av reklam sätter sig fast oavsett om man vill det eller inte och sa på skämt: 

“Nästa vecka kanske vi köper de här sakerna” trots att de just kritiskt granskat dessa 

annonser. Gustav lade till att “det kan vara något som fastnar undermedvetet även om man är 

medveten om att det är negativt”. Till exempel kan användandet av sex i reklam göra så att 

vissa märken uppfattas som coola, enligt Julia. Å andra sidan behöver ett exklusivare 

varumärke inte nödvändigtvis medföra att användandet av sex i reklam upplevs som mer 

acceptabelt. Gustav sa: “Jag tycker inte det blir mer ok för att det är ett finare märke. Jag 

tycker det är fullkomligt irrelevant i den frågan”. Gällande huruvida denna typ av reklam är 

effektiv eller inte tycktes det finnas en konsensus i våra fokusgrupper: sex säljer.  

 

4.7 Sammanfattning 

Nakenhet, sexuellt beteende, fysisk attraktivitet, sexuella referenser och sexuella 

inbäddningar påverkar om en reklam upplevs innehålla sex. Samtidigt gäller det att vara 

försiktig när man använder sig av det. Framförallt tycks det vara viktigt att reklamen inte blir 

alltför sexistisk eller objektifierande, vilket bland annat kan undvikas genom att ha en logisk 

koppling till den produkt som säljs eller bilder på par där kvinnan inte framställs som 

underlägsen gentemot mannen. Resultatet från denna studie kan sammanfattas med följande 

citat av Fredrik:  

“Sex i reklam behöver inte vara fel.”  
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5. Analys 

5.1 Vad är sex i reklam? 

I resultatet av vår studie framgår det att exakt vad som utgör sex i reklam är subjektivt, det 

vill säga att definitionen varierar från person till person. Även om de fem faktorer som 

Reichert och Lambiase lyfter fram kan användas som hjälpmedel så betyder det inte att en 

reklam med ett av dessa inslag nödvändigtvis innehåller sex. Baserat på diskussionerna i våra 

fokusgrupper tycks det inte enbart vara en faktor som påverkar vad som uppfattas som sex i 

reklam. Nakenhet i sig behöver till exempel inte ses som sexuellt, men kan uppfattas som det 

i kombination med andra faktorer så som sexuella beteenden eller referenser. Dessutom har 

faktorerna olika vikter i förhållande till hur konsumenter uppfattar sex i reklam, i alla fall på 

en medveten nivå. Särskilt sexuella beteenden tycks vara av stor vikt, men även hur pass 

fysisk attraktiv och avklädd modellen i reklamen är. Sexuella referenser kunde till viss grad 

även bidra till huruvida en reklam uppfattades som sexuell eller inte, men inbäddningar hade 

fokusgrupperna inte särskilt mycket att säga om. Det senare kan potentiellt förklaras av att 

inbäddningar är sexuella på en undermedveten nivå och därför svåra att upptäcka. Sedan 

tycks det även finnas olika typer av sexuella reklamer baserat på deltagarnas resonemang 

kring de olika annonserna. En reklam som upplevs innehålla sex i reklam behöver till 

exempel inte nödvändigtvis vara sexig.  

 

5.2 Underhållning 

Gränsen till när en sexuell reklam upplevs som komisk är hårfin. Här tycks framförallt den 

fysiska attraktiviteten och kroppsspråket vara avgörande. Den fysiska attraktiviteten kan även 

bidra till en högre grad av underhållning i en reklam då det kan anspela på en slags fantasi om 

att vilja se ut som dem i reklamen. Med andra ord kan reklamer med en attraktiv modell 

fungera som en slags verklighetsflykt. Samtidigt finns det delade åsikter om en modell måste 

vara attraktiv för att en reklam ska kunna anses innehålla sex eller om den annars blir 

underhållande på ett annat sätt. Dessutom är det av vikt att en reklam avsiktligen är komisk 

då konsumenterna annars kan uppfatta den som mindre värdefull. Sedan kan en modell även 

skapa irritation genom det kroppsspråk som används. Till exempel var det flera personer som 

skrattade när vi visade reklamen för Spicebomb av Viktor & Rolf, bland annat då hans blick 

upplevdes vara alltför intensiv. Reklamen togs därmed inte på allvar och uppfattades istället 

som löjlig. Orsaken till detta kan ligga i att den sexuella anspelningen som modellen försöker 
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frambringa helt enkelt blir för mycket. Bilden upplevs då som onaturlig och trovärdigheten 

för reklamen sjunker. Därmed är underhållning en viktig variabel när man studerar hur 

konsumenter uppfattar sex i reklam då det kan både höja eller sänka det uppfattade värdet i 

reklamen och därmed även attityden till den. Detta kan ske både direkt och indirekt eftersom 

underhållning även tycks påverka andra variabler så som irritation och trovärdighet. Däremot 

fann vi, till skillnad från Ducoffe, inget samband mellan underhållning och information.  

 

5.3 Information 

Baserat på empirin blir det tydligt att det är viktigt för en del konsumenter att en reklam är 

informativ. Om det inte finns en logisk koppling mellan användandet av sex i reklam och den 

marknadsförda produkten kan det ha en negativ effekt på dess upplevda värde så väl som 

attityden till den både direkt och indirekt. Vår studie stödjer därmed bland annat den 

forskning som tidigare visat att konsumenter överlag är mer positiva till avkläddhet i reklam 

om det finns en koppling mellan detta och den produkt som marknadsförs. Till exempel anser 

en del att en reklam för bad- eller underkläder på sätt och vis kanske måste innehålla sex i 

reklam, men ifrågasätter ett sexuellt innehåll då en parfym säljs. Detta går samtidigt delvis 

emot den forskning som visar att sex i reklam är effektivt då parfym säljs eftersom det i 

själva verket påverkar attityden negativt. Å andra sidan kanske någon trots allt väljer att köpa 

den produkten längre fram i tiden. Oavsett så stödjer detta att reklam av denna sort fungerar 

bättre för vissa produktkategorier. Möjligtvis beror detta på att konsumenter är mer vana att 

se sexuell information i reklamer för vissa produkter. I så fall finns det en påtaglig risk att 

deras attityder påverkas negativt i samband med en ökad medvetenhet kring sexism. 

Dessutom behöver en reklam med mycket sexuellt innehåll inte nödvändigtvis förhindra eller 

distrahera konsumenter från att utvärdera den produkt som säljs. Flera i studien kritiserade 

exempelvis annonsen för telefondejting både för dess utformning, men även tjänsten i sig. 

Därmed kan avsaknaden av relevant information ha en stor negativ inverkan på konsumenters 

attityder och marknadsförare bör vara försiktiga med att använda sex i reklam enbart för 

sakens skull.  

  
5.4 Irritation 

Även viss irritation finns till sex i reklam och det är en variabel som till viss del påverkas av 

de andra variablerna. Som tidigare nämnt kan bland annat underhållning som uppfattas på fel 

sätt leda till irritation. En reklam upplevs dock som mest irriterande då den innehåller 
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nakenhet eller sexuella beteenden utan något egentligt syfte annat än att försöka sälja. Som 

exempel kan nämnas parfymreklamerna för Prada och Viktor & Rolf. Just dessa reklamer 

uppfattades som alltför sexistiska då framförallt kvinnor, men även en del män, störde sig på 

de könsroller som modellerna tilldelats. Marknadsförare bör därför vara försiktiga med att 

använda sig av objektifiering i reklamer som riktar sig mot den svenska marknaden.  

 

5.5 Trovärdighet 

Gällande trovärdighet såg vi ett starkt samband mellan hur pass professionell reklamens 

utformning uppfattades och konsumenters attityd till den. När det gäller reklamen för 

telefondejting uppfattades den nästan som ett skämt då deltagarna i vår fokusgrupp tyckte att 

den såg “billig” ut. Dess värde uppfattades då som lågt och deltagarna hade en negativ attityd 

till reklamen. Trovärdighet hänger till stor del även ihop med information, i alla fall enligt 

våra fokusgrupper. En reklam som är informativ uppfattas som trovärdigare, vilket ökar 

reklamens upplevda värde samt ger upphov till en mer positiv attityd. Till exempel hade alla 

deltagare i våra fokusgrupper en positiv attityd till reklamen för brösttejp då den ansågs vara 

väldigt informativ och därmed trovärdig. Intressant är dock att annonsen inte uppfattades som 

sex i reklam även om den kan ses som relativt avslöjande. Frågan blir då om en reklam som 

är informativ och trovärdig påverkas negativt av sexuella anspelningar då det kan göra en 

reklam mindre trovärdig. Utifrån vår undersökning framgår det att en del anser att reklamer 

som innehåller sex är omoderna och löjliga, vilket även det kan skada trovärdigheten. Därför 

är det viktigt att överväga om denna typ av reklam bör användas överhuvudtaget. 

 

5.6 Demografiska variabler 

Vi såg även att demografiska variabler hade en viss inverkan på konsumenters attityd till sex 

i reklam. Mer specifikt upptäckte vi att det i våra fokusgrupper främst var kvinnor som 

reagerade på huruvida reklamen var objektifierande eller sexualiserande. Detta skulle kunna 

förklaras av att män och kvinnor bearbetar reklam på olika sätt. Eftersom kvinnor, enligt 

tidigare forskning, till större del fokuserar på helheten i en reklam och reflekterar över den 

bakomliggande meningen lägger de kanske snabbare märke till detta. Män fokuserar istället 

mer på enskilda objekt i reklam och attribut som gynnar dem, vilket skulle kunna förklara 

varför killarna i vår fokusgrupp hade en mer passiv inställning till denna typ av reklam. Dock 

kan detta bero på andra faktorer än just skillnader i hur män och kvinnor bearbetar reklam 

och det fanns flera likheter mellan könen gällande utvärderingen av annonserna. Till exempel 
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var personer av båda könen positivt inställda till bilden på mannen och kvinnan som hade 

sina ansikten tätt intill varandra bland annat då den inte var lika objektifierande. Detta var en 

tydlig konstrast till reaktionerna på reklamen med paret på stranden som inte var lika 

suggestiv. Därför anser vi att när det gäller uppfattningen av sex i reklam så spelar kön 

kanske inte så stor roll som man tidigare trott. Att fokusgrupperna överlag hade åsikter som 

stämde överens med varandra kan potentiellt förklaras av att alla deltagare var unga studenter 

i Sverige. Vi kan därför inte utesluta att demografiska variabler har en viss inverkan på 

konsumenternas attityder.   

 

5.7 Attityder till sex i reklam 

Precis som i modellen ser vi att attityder till sex i reklam påverkas av en rad olika variabler. 

Dels påverkar underhållning, information, irritation och trovärdighet hur pass värdefull en 

reklam uppfattas samt därmed indirekt även attityden till den. Samtidigt kan dessa direkt 

påverka om en reklam anses som acceptabel eller inte, det vill säga attityden till den. Överlag 

är det viktigt att reklamen inte är sexistisk eller objektifierande om målsättningen är att skapa 

en positiv attityd till den oavsett om målgruppen är män eller kvinnor. Dessutom kan en 

reklam uppfattas som värdefull utan att utvärderas som positiv. Med andra ord kan en 

konsument anse att en sexuell reklam säljer och har ett syfte, men samtidigt tycka illa om 

den. 

 

6. Slutsatser 

6.1 Reflektion 

Efter att ha genomfört våra fokusgrupper är de tydligt att det finns faktorer som kan ge en 

indikation på om det handlar om sex i reklam eller inte. Dock finns inget exakt svar på vad 

som utgör sex i reklam utan frågan är högst subjektiv. Alltså finns det inte heller något exakt 

svar på vad som egentligen definierar när det blir oacceptabelt. Istället finns snarare vissa 

riktlinjer som kan användas som hjälpmedel i frågan om när sex i reklam kan nyttjas som 

försäljningsknep. Åsikterna varierar, men överlag uppfattas sex i reklam som acceptabelt så 

länge det inte är sexistisk eller objektifierande. Attityden till reklamen kan även påverkas 

positivt om det finns en tydlig koppling mellan användandet av sexuell information och den 

produkt som säljs. Med andra ord är det viktigt att reklamen är informativ. Dock finns det en 

risk för att en sexuell reklam oavsiktligen uppfattas som komisk om den är alltför överdriven. 

Vilken modell som används och hur denne poserar har en avgörande effekt på om reklamen 
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ses som löjlig eller inte. Detta kan i sin tur negativt påverka attityden till reklamen om den 

inte tas på allvar.  

 

Vi fann även indikationer på att de olika variablerna i modellen som påverkar ens attityd till 

reklam hänger ihop och påverkar varandra. Bland annat kan ett samband ses mellan 

information och trovärdighet, där en hög grad av information leder till en större uppfattad 

trovärdighet. Därmed kan en reklam med en hög grad av information och trovärdighet 

generera en positiv attityd. Även underhållning kan bidra till att en reklam utvärderas 

positivt, men också leda till en negativ attityd om det upplevs som komisk på grund av ett 

överdrivet sexuellt laddat innehåll. För att undvika en oönskad effekt är det därför viktigt att 

reklamen uppfattas på rätt sätt. Annars är det främst är irritation som leder till en negativ 

attityd, vilket kan ske genom en objektifierande eller sexistisk reklam, men även via reklamer 

med exempelvis en låg grad av information och trovärdighet. De olika variablerna påverkar 

sedan tillsammans värdet i reklamen och därmed attityden till den. 

 

Avslutningsvis ser vi även att skillnaderna i hur sex i reklam uppfattas av män och kvinnor 

inte skiljer sig åt särskilt mycket. Istället sker detta mer på en individnivå, snarare än baserat 

på demografiska variabler, där bland annat personernas olika bakgrunder och värderingar 

påverkar deras attityd till reklamen. Detta medför att det kan bli mer komplicerat för 

marknadsförare att förstå sig på sex i reklam samt hur de kan tänkas använda det. 

 

6.2 Begränsningar och förslag till framtida studier 

Syftet med vår studie var inte att komma fram till generella slutsatser om en specifik grupp 

utan tvärtom få en djupare förståelse för hur konsumenter ser på sex i reklam. Vi såg även att 

kön inte fullt ut kunde förklara de skillnader som uppstod gällande attityderna till det 

studerade ämnet. Samtidigt kan vi inte utesluta att en del demografiska variabler kan ha haft 

en viss inverkan på konsumenternas attityder. Därmed borde detta samband studeras närmare. 

Till exempel skulle man kunna utföra en enkätundersökning där modellen undersöks i en 

större population. Då vår studie endast undersökte unga studenters uppfattning av sex i 

reklam vore det även intressant att se hur det uppfattas av äldre generationer så väl som 

personer med andra typer av sysselsättningar. De kanske är mer eller mindre positiva till sex i 

reklam alternativt inte reagerar lika starkt till dess användande. Även regionala skillnader bör 

ges särskilt utrymme i vidare forskning. Det är möjligt att åsikter skiljer sig åt beroende på 



 
 
 
 

 27 

vart en person kommer ifrån och vilka människor som finns runtomkring en. Genom att titta 

närmare på dessa och fler olika demografiska variabler kanske det blir tydligare om det finns 

vissa grupper eller segment som är särskilt positivt inställda till sex i reklam. Därtill vore det 

intressant att se om konsumenter reagerar mer negativt till sex i reklam om varumärket har 

samma landstillhörighet som en själv. Detta baseras på att några personer i våra fokusgrupper 

nämnde att det hade varit värre om ett svenskt företag hade använts sig av sex i reklam. 

Genom att undersöka om den åsikten delas av andra vore det kanske möjligt att utröna vad 

som egentligen bidrar till den uppfattningen. Därutöver borde sambandet mellan 

medvetenheten kring sex i reklam och attityden till det undersökas närmare. I vår studie fick 

fokusgrupperna aktivt diskutera och resonera kring sex i reklam, men det är inte säkert att de 

är lika kritiska till denna typ av reklam när de exempelvis bläddrar i en tidning på egen hand. 

Dessutom kan graden av medvetenhet kring sexism och objektifiering potentiellt förklara 

varför konsumenter har olika uppfattningar av och åsikter om sex i reklam.  
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Bilagor 

1. Bilaga 1 

1.1 Frågor till fokusgrupperna 

- Är det sex i reklam och varför? 

- Vad tyckte ni om reklamen? 

- Spelar märket någon roll? 

- Vad tycker ni om att de har använt en känd person i reklamen (om relevant)? 

- Vad tycker ni om reklamen? I förhållande till den innan? 

- Gör produkt eller exklusivitet någon skillnad? 

- Spelar det någon roll hur pass påklädd modellen är? 

- Blir det mer eller mindre sex i reklam för att reklamen använder sig av ett par? 

- Spelar det någon roll vilken produkt som säljs för att det ska uppfattas som sex i reklam? På 

vilket sätt? 

- Spelar det någon roll hur reklamen är utformad? Om det vore en reklam för ett mer 

exklusivt märke, vore det mer acceptabelt och varför? 

- Är nakenhet alltid detsamma som sex i reklam? 

- Måste sex i reklam innehålla bilder? Om reklamen innehåller bilder, måste den innehålla 

personer i bilden? 

- Hur påverkar modellens utseende huruvida det uppfattas som sex i reklam eller inte? 

- Tror ni dessa reklamer säljer? Varför? 

- Kan sex i reklam finnas på en undermedveten nivå och vad tycker ni om det? 
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2. Bilaga 1 

2.1 Tommy Hilfiger underkläder 

 

Metro Mode nr.2 2015 s.6-7. 
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2.2 Prada Candy Florale EdT 

 

Marie Claire UK edition december 2015 s.24-25. 
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2.3 Vita Liberata brun utan sol 

 

SOLO nr.12 december 2015 s.9. 
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2.4 Gucci Guilty parfym 

 

Marie Claire UK edition december 2015 s.22-23. 
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2.5 Victor & Rolf Spicebomb

 

Marie Claire UK edition december 2015 s.168-169. 
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2.6 Panos Emporio badkläder 

 
SOLO nr.8 augusti 2013 s.74. 
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2.7 Phone Café Teledating 

 
SOLO nr.8 augusti 2013 s.90. 
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2.8 ByeBra brösttejp 

 
SOLO nr.12 december 2015 s.98. 
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2.9 ORION sexleksaker 

 

SOLO nr.12 december 2015 s.36. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


