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Problem och syfte 

Det har länge debatterats om människors jämlikhet. Kampen för alla människors lika värde 

har därefter tagits vid av många olika aktörer i samhället. Sådan kommunikation får dock 

också bemöta kritik och därför är syftet med den här studien att undersöka reklambyrån 

Forsman och Bodenfors arbete med normbrytande kommunikation och kritik riktad mot det.  

 

Metod och material 

Studien kombinerar tre olika metoder, kvalitativ e-postintervju, kvalitativ innehållsanalys och 

kvantitativ innehållsanalys, där två normbrytande reklamkampanjer ligger till grund.  

 

Huvudresultat 

Resultatet visar att ett arbete med normbrytande kommunikation kan användas som en 

strategi för att få genomslag. Reklambyrån är medveten om dess inflytande och försöker ta 

ansvar för den påverkanskraft de har på samhällets normer och värderingar även om det 

också konstateras svårt att göra alla till lags. Bland de positiva och negativa åsikterna visar 

resultatet en jämn fördelning. Huruvida reklamkampanjerna bryter mot normer eller inte, vad 

meningen bakom dem är och vad de genererar, exempelvis kvinnoförtryck eller inkludering, 

är alla exempel på återkommande teman bland åsikterna.  

 

Nyckelord: Marknadskommunikation, reklam, Forsman & Bodenfors, genus, normer, 

normbrytande, samhällsförändring samt skönhet och mode. 
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1. Introduktion 
Debatten om jämlikhet har länge varit och är fortfarande väldigt aktuell. Många är kamperna 

för allas lika värde och detta tas i uttryck på flera olika sätt. Bland annat diskuteras skolans 

roll i arbetet med att bryta normer. Enligt språkröret Karl Kilbo Edlund (Dagen, 2017) är 

normkritik en viktig del av barnens utbildning och han tror att det gör mer skada att 

undanhålla det som är annorlunda än att exponera det. 

 

Ett annat exempel på hur kampen om jämlikhet tas i uttryck är genom kampanjer som 

exempelvis metoo. Syftet med kampanjen är att kvinnor ska dela sina upplevelser av sexuella 

trakasserier och övergrepp för att skapa förståelse för problemets omfattning (Expressen, 

2017). Sofia Gustafsson (Gefle Dagblad, 2017) skriver att det kan argumenteras för att 

utvecklingen går långsamt, men firar i den rådande stunden att den tystnadskultur som länge 

funnits äntligen verkar har brutits. Kampanjen har genererat mycket engagemang även på 

andra håll där Norrtälje kommun får företräda ett exempel. För första gången någonsin har 

Norrtälje kommun uppmärksammat den internationella mansdagen och anordnat evenamang 

för diskussion om jämställdhet och mångfald (Norrtelje tidning, 2017).  

 

Även om debatten får mycket medhåll kritiseras den också ibland. Ett sådant exempel ger 

kolumnisten och studenten Karin Pihl (Expressen, u.å). Hon menar att den akademiska 

friheten hotas med anledning av att universiteten, efter ett beslut från regeringen, måste 

jämställdhetsintegrera sina verksamheter. På Lunds universitet ska exempelvis 

kurslitteraturen anpassas för att representera en större del kvinnliga författare. En sådan 

åtgärd menar Karin kan bli väldigt fel då skolan inte kan frångå historien där männen står 

bakom majoriteten av forskningen. Universiteten ska fokusera på att skapa möjligheter till 

god utbildning istället för att forma samhället (Ystads allehanda, 2017).  

 

Till debatten om jämlikhet har medierna en bidragande roll. Statens medieråd (2017) skriver 

att det generellt blivit mer jämställt i samhället det senaste seklet, men att det i medier 

fortfarande förekommer skillnader i skildringen av män och kvinnor. Medier är således också 

med och påverkar både normer och värderingar (Statens medieråd, Ibid). I en artikel i Dagens 

media (2016) beskrivs det som en pågående trend att bryta normer och könsstereotyper i 
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reklam. Hedvig Hagwall Bruckner förklarar normbrytande som ett dilemma; “damned if you 

do, damned if you don’t “. Det kan upplevas problematiskt att organisationer får kritik vare 

sig de bidrar till samhällets stereotypiska normer eller om de bryter mot dessa i sin 

kommunikation. Nina Åkestam (Metro, 2016) håller dock inte med om att normbrytande 

reklam skulle vara en norm. Under hennes fyra års forskning inom området stereotyper och 

normer har hon nästan bara läst artiklar som styrker att majoriteten av all reklam visar 

traditionella könsroller och beteenden, inte tvärtom. Gunilla Jarlbro (2006:8) anser att det ur 

ett demokratiskt perspektiv är viktigt att medierna gör allas röster hörda, exempelvis unga 

som gamla och svenskar som nysvenskar. 

 

1.1 Problemformulering  
Tidigare forskning på området normer i reklam handlar ofta om representationen av kön. Det 

finns mängder med exempel på sådana studier, bland annat är Goffmans studie Gender 

Advertisment (1979) ofta omtalad i det avseendet. Gender roles in advertising (Knoll, Eisend 

& Steinhagen, 2011), Gender Stereotyping in Newspaper Advertisements: A Cross-Cultural 

Study (Tartaglia & Rollero, 2015) och Gender representations in East Asian advertising: 

Hong Kong, Japan, and South Korea (Prieler, Ivanov & Hagiwaras, 2015) är andra alla 

exempel på liknande studier, som i någon form ämnar att studera representation. I samtliga 

studier visar resultaten att framställningen av män och kvinnor är väldigt stereotypiserad.  

 

Publikens reaktioner gentemot normbrytande reklam utgör en mindre del av forskningen. En 

studie på ämnet, Does gay-themed advertising haunt your brand? (Um, 2014) visar att 

hetereosexuella unga män i USA ställer sig negativa till reklam som bryter mot normerna och 

har homosexuella inslag. Detta kan uppfattas gå emot samhällets strävan efter jämlikhet även 

om det kan skilja sig länder emellan. Den stora differensen som finns mellan antalet studier 

om normer i reklam och normbrytande reklam tillsammans med strävan efter jämlikhet i 

samhället och mediernas bidragande roll har alla väckt intresset att närmare undersöka 

normbrytande reklam i Sverige och publikens åsikter gentemot den. Mer forskning på 

området kan uppfattas behövas i och med att reklamens utformning förändrats.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka reklambyrån Forsman och Bodenfors arbete med 

normbrytande kommunikation inom skönhet och mode samt kritik riktad mot det.  

 

- Hur arbetar Forsman och Bodenfors med normbrytande kommunikation? 

- Vad säger kritiken angående reklamkampanjerna?  

- Hur många personer ställer sig negativa respektive positiva till reklamkampanjerna?  

 

3. Avgränsningar 
I det här kapitlet redogörs det för vilka avgränsningar som kommer att göras i studien. 

 

Studien kommer att appliceras på byrån Forsman och Bodenfors vilka producerar reklam i 

Sverige. Byrån är enligt Resumé (2017) och Sveriges marknadsförbund (2017) den största 

reklambyrån i landet. I Sveriges största och äldsta kommunikationstävling Guldägget (u.å a) 

har byrån också med sina 335 belöningar fått flest sådana (Ibid b).  

 

Med anledning av studiens syfte har istället för att studera all reklam som utgivits av Forsman 

och Bodenfors en avgränsning till reklam som omnämnts som normbrytande gjorts. De 

kampanjer som ska studeras och granskas i den här uppsatsen kommer därför att 

identifierades i en pilotstudie. En ytterligare avgränsning som har gjorts är definitionen av 

begreppet reklam. I studien kommer begreppet att användas i den vidaste bemärkelsen och 

innefatta utomhusreklam såsom affischer, bilder på sociala medier till rörligt material då det 

är vad kampanjerna har inkluderat och således varifrån publiken kan ha inhämtat 

informationen som sedan kommer att återfinnas i kritiken.  

 

Enligt Rosengren och Sjödin (2011:119) anses mode- och skönhetsbranschen vara särskilt 

ansvarslösa när det gäller de oavsiktliga konsekvenser reklam medför. Med anledning av det 

har reklamkampanjerna som ska studeras avgränsats ytterligare till just detta område. 

 

En avgränsning i form av en definition av begreppet åsikter är också nödvändig i det här 

fallet. Åsikter kommer i studien att syfta till människors olika synpunkter och inställningar 

6 



 

gentemot något. Det kan röra sig om åsikter som formulerats med ord eller användandet av 

olika uttryckssymboler. Åsikter är i denna studie således allt som på något sätt talar om vad 

en person tycker eller tänker om något; deras sätt att betrakta och bedöma ett objekt eller ett 

fenomen. 

 

4. Teori och tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning och teorier som ska ligga till grund för analysen 

att presenteras. Den tidigare forskningen ger bakgrundskunskaper som ökar förståelsen för 

hur fenomenet sett ut tidigare och kan underlätta i granskningen av den kritik som ska 

studeras. Studien har en sociologisk anknytning i och med fokus på normbrytande och teorier 

inom detta kommer därför att tas upp. Studiens analys av reklamkampanjerna kan främjas av 

en tydlig redogörelse för begreppen normer och normbrytande. Genom att granska fenomenet 

inom reklam tillämpas också ett kommunikativt perspektiv. Marknadsföring är det 

övergripande ämnet i vilken både marknadskommunikation och reklam infaller och därför 

presenteras samtliga delar. Teorierna ökar förståelsen för vilka önskade effekter som legat till 

grund för Forsman och Bodenfors val av normbrytande reklamutformningar; varför 

reklamerna och dess innehåll ser ut som de gör. Slutligen presenteras forskning om 

representation i reklam och den kan bidra till förståelse för vad som skiljer normbrytande 

reklam från annan reklam.  

 

4.1 Tidigare forskning 
I och med att jämlikhet länge har varit ett aktuellt ämne i samhällsdebatten finns det mycket 

tidigare forskning på området. Särskilt när det gäller representationen av stereotyper. Desto 

mindre tidigare forskning går det att hitta på kommunikation som bryter mot stereotyperna. 

Nedan presenteras flera olika studier och deras resultat på området samt en studie som 

behandlar reaktioner mot normbrytande reklam.  

 

I studien Gender roles in advertising (Knoll, Eisend & Steinhagen, 2011) undersöks 

skillnader mellan könsstereotypiseringar i offentliga och privata TV-kanaler, i Tyskland. 

Resultatet visar bland annat att könsstereotyper i reklam fortfarande finns trots att det genom 

åren skett förändringar i de olika könsrollerna. Reklam på offentliga TV-kanaler 
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stereotypiserade yrkesroller baserat på kön och ansågs därför förhindra samhällets 

jämlikhetsmål (Ibid, 2011:868). Resultatet visar också att de privata TV-kanalerna var mer 

benägna att använda könsstereotyper för att främja försäljning av produkter medan det på 

offentlig TV-kanaler var vanligare med stereotypiserade gestaltningar i sammanhang, inte 

nödvändigtvis relaterade till en produkt (Ibid, 2011:881). 

  

Gender Stereotyping in Newspaper Advertisements: A Cross-Cultural Study (Tartaglia & 

Rollero, 2015) är en studie som undersöker könsstereotyper gällande yrkesroller i italienska 

samt nederländska tidningsannonser. Sammanlagt studeras 1.666 gestaltningar av kvinnor 

och män (Ibid, 2015:1103). Resultatet visar bland annat att den yrkesmässiga presentationen 

av männen var mer professionell än kvinnornas, de agerade sexualiserd dekoration (Ibid, 

2015:1107).  

 

Ännu ett exempel på en studie som jämför representation av kvinnor och män har genomförts 

av Michael Prieler, Alex Ivanov och Shigeru Hagiwaras. Studie Gender representations in 

East Asian advertising: Hong Kong, Japan, and South Korea (2015) granskar totalt 1,694 

tv-reklamer från Hong Kong, Japan och Sydkorea. Resultaten visar bland annat att 

framställningen av kvinnorna var som unga, lättklädda och hemmavarande medan männen 

framställdes vara i medelåldern, fullt påklädda och ofta på arbetet. Sammantaget från 

resultatet går det att säga att det förekommer mycket stereotypa könsrepresentationer i alla tre 

kulturer (Prieler, Ivanov & Hagiwaras, 2015:36).  

 

I Goffmans studie Gender Advertisment (1979:84) framgår det att reklam uppvisar 

stereotypifierade föreställningar om manliga respektive kvinnliga beteenden. Reklam kan 

både förstärka och bidra till att föreställningarna uppfattas som naturliga (Goffman, Ibid). 

 

Um (2014) undersöker i studien Does gay-themed advertising haunt your brand? vilka 

effekter som reklam med homosexuella inslag medför. Fokus ligger även på konsumenternas 

kön, tolerans gentemot homosexualitet och deras varumärkeslojalitet samt attityder (Um, 

2014:811). I en enkätundersökning deltog 461 studenter (Ibid, 2014:82) och reslutatet visar 

bland annat att hetrosexuella konsumenter inte svarar så bra på reklam med inslag av 
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homosexualitet och att män i större utsträckning än kvinnor ser till de traditionella 

könsrollerna (Ibid, 2014:827).  

 

4.2 Marknadsföring 

Marknadsföring kallas de aktiviteter som företag ägnar sig åt för att skapa attraktiva 

erbjudanden för sina kunder. Dessa aktiviteter utgörs av produkt, pris, plats och promotion. 

Promotion avser olika kommunikationsåtgärder som reklam (Rosengren & Sjödin, 2011:28). 

En flerfald av aktiviteter beskrivs enligt Bergström (2015:54) som en kampanj där syftet är 

att under en bestämd period försöka vara framträdande på marknaden. Endast en annons eller 

en tv-reklam brukar inte förmå att lämna något särskilt intryck (Bergström, Ibid). Under 

senare år har flera ledande forskare betonat att marknadsföring handlar om att skapa värde 

genom att samarbeta med kunder (Söderlund 2014:17). 

 

4.2.1 Marknadskommunikation 
I arbetet som marknadsförare kallas den främsta resursen för att attrahera kunder 

marknadskommunikation. Det finns tre inslag i marknadskommunikation: förpackning, 

varumärkesnamn och reklam (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017:12). I den här studien ligger 

fokus på det sistnämnda inslaget, reklam. Marknadskommunikation syftar till att förbättra 

den rådande situationen för ett varumärke (Ibid, 2017:28). Det kan både innebära att öka 

försäljningen och att lyfta företaget som en helhet (Ibid, 2017:12). Reklam har en avgörande 

roll i den eftersträvade materialiseringen av ett varumärke och utgör därmed en mycket viktig 

del i marknadskommunikationsprocessen (Ibid, 2017:302). 

 

I marknadskommunikationen görs dessutom stora investeringar till attityd- och 

beteendeförändringar i sociala frågor. Det kan exempelvis handla om att få människor att 

agera mer miljövänligt. I och med att marknadskommunikation bidrar till kundernas 

upplevelser av produkterna är det ett mycket bra konkurrensmedel som kan skapa stora 

värden för ett företag (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017:13). En grundförutsättning för att 

skapa marknadskommunikation som fungerar är bland annat förståelse och rätt 

förhållningssätt. Det gäller gentemot målgruppen likväl i utformandet av budskap samt i valet 

av kommunikationskanaler (Ibid, 2017:27). 
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4.2.2 Reklam 
Sara Rosengren och Henrik Sjödin (2011:24) förklarar reklam som planerad kommunikation 

från ett identifierbart företag i syfte att få mottagaren att idag eller i framtiden handla på ett 

sätt som stödjer företagets affär, oavsett vilka kanaler eller uttryck som används. Reklam 

används i betalda utrymmen i olika mediekanaler och kan öka varumärkeskännedomen samt 

bidra till attitydförändring om den är rätt utformad (Berglund & Boson, 2010:158f.). I boken 

marknadsföring, människor och interaktion förklarar Svensson och Östberg (2013:124) 

reklam som ett oundvikligt inslag i samhället som både påverkar den enskilda individen och 

hur individen relaterar till andra.  

 

En process som alltid pågått i reklamhistorien och som kommer att fortgå är förnyelse av 

reklam. För att lyckas med reklamförnyelse krävs reklamförståelse, det vill säga hur reklamen 

påverkar enskilda individer och samhället i stort, och inte bara den egna organisationen 

(Rosengren & Sjödin, 2011:38). Allt som oftast medför reklam så kallade oavsiktliga effekter 

som exempelvis värderingar och tankemönster (Söderlund, 2014:287).  Reklamens bilder 

utgör referensramar för många människor vad gäller exempelvis människokroppen. På så vis 

har de inflytande på en rad områden som ligger utanför reklamens snävare fält. Mediernas 

bilder befinner sig i ett växelspel med det omgivande samhället: å ena sidan speglar dessa 

bilder människors värderingar och uppfattningar om till exempel könen å andra sidan styrs 

människors värderingar av de bilder som medierna erbjuder (Fagerström & Nilsson, 

2008:45). Marknadsförare bör ha uppdaterad kunskap om hur aktiviteterna kan påverka andra 

delar av kundens liv (Söderlund, 2014:287). Reklamverksamheten kännetecknas dock inte av 

en strävan efter samhällsförändring. Reklam är en form av övertalning som framhåller eller 

döljer vissa aktuella samhällsförhållanden. Utifrån det resonemanget kan reklamen beskrivas 

som en missvisande spegelbild av verkligheten (Jarlbro, 2006:120). 

 

Det är viktigt att välja rätt budskapsstrategi för att motivera den tilltänkta målgruppen. En 

förståelse för konsumenternas lojalitet gör det lättare att konstruera bra 

kommunikationsredskap (Mårtensson, 2009:406f.). Nedan presenteras flera olika perspektiv 

på hur reklam kan studeras.  
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4.2.2.1 Reklam som kulturproducent 

Reklam som kulturproducent innebär att den förutom att förmedla budskap också bidrar till 

föreställningar om hur människor ska förhålla sig till varandra i form av värderingar, ideal 

och föreställningar (Svensson & Östberg, 2013:128). Rosengren och Sjödin (2011:111f.) 

skriver att samhället delar vissa tankesätt och beteenden genom bland annat traditioner, 

inlärning och socialt umgänge, men att kulturer ofta är omedvetna. Reklam kan å ena sidan 

ses projektera samhällets kultur genom att reklamproducenterna anammar sin målgrupps 

normer och värderingar för att lättare kunna tala till dem. Reklam å andra sidan kan ses prägla 

kulturer genom vilka representationer och gestaltningar reklamproducenterna väljer att visa 

ofta kritiseras. Den inflytelse som reklam har över konsumenter gör att de ofta väljer att 

konsumera sådant som erbjuds i reklam såsom lösningar på problem, behov och drömmar. 

 

Reklamens oavsiktliga konsekvenser är exempelvis förmedling av kroppsideal genom att ha 

modeller som är osunt smala samt retuschera modellerna för att uppnå perfektion.  

Denna typ av projektering i reklam bidrar till en skev syn på samhällets befolkning 

(Rosengren och Sjödin, 2011:121f.). Eftersom reklam har ett vinstfokus är det mest rimligt att 

reklam inte utformas för att passa en hel befolkning utan endast specifika målgrupper som 

kan köpa produkterna. Det är vanligt att applicera färdiga mallar vid konstruering av reklam 

vilket bidrar till att förstärka vissa tankemönster i kulturer (Ibid, 2011:123). Enligt Rosengren 

och Sjödin (2011:124) är det svårt att fastställa hur stor påverkan reklam har på samhällets 

kultur men det tas ändock i beaktning av flera marknadsförare. Ansvarstagande i form av 

exempelvis modellval och livsstilar är frågor som då diskuteras (Rosengren & Sjödin, Ibid).  

 

4.2.2.2 Reklam som en spegling av samhället 

Studeras reklam som en spegling av samhället går det att hävda att det som visas är förtjänat 

och att människorna, rollerna eller värderingarna beror på att det uppskattas av samhället. En 

kritiker till detta synsätt menar att det är för enkelt att tro att reklam bara speglar det som 

redan finns eftersom den till sin natur vill övertyga. När målet är att förändra tankar, 

emotioner och beteenden i anknytning till ett varumärke torde det vara omöjligt att göra det 

utan att förändra hur vi ser på andra delar i reklamen. Reklamen är förvisso en spegel av 

samhället, men den är skev och medan den förstärker vissa delar undanhålls andra och 
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påverkar på det sättet människor utanför relationen till varumärket. Människor får den reklam 

som dem förtjänar, men reklamen påverkar också vad människor tycker att dem förtjänar 

(Söderlund, 2014:290f.).  

 

4.2.2.3 Reklam som kommodifierad feminism 

Att förhindra feministisk kritik, exempelvis gällande skönhetsideal, och inkorporera 

feministiska budskap i reklam är en strategi kallad för kommodifierad feminism. Den 

uppkom som ett försök att inkludera kulturella aspekter i reklam och samtidigt konfrontera 

den kritik som riktas mot reklam och medier i allmänhet (Goldman, 1992, refererad i Gill, 

2007:84). Strategin kan tas i uttryck genom att framhäva så kallade autentiska modeller 

alternativt människor med annorlunda och vågade stilar. De flesta kvinnor tycks vara för 

vågade för att kunna gestaltas i reklam, exempelvis visas få färgade eller äldre kvinnor (Gill, 

2007:87f). Strategin kan också tas i uttryck genom gestaltning av kvinnor, istället för att vara 

sexobjekt, som individer vilka upplever sexuell åtrå. Fokus kan också ligga på att kvinnor får 

vara sig själva och se ut som sig själva. Exempelvis gäller detta då kvinnor uppmanas att klä 

sig fint för sin egen skull (Ibid, 2007:91).  

 

Det debatteras om huruvida kommodifierad feminism får kvinnor att skämmas över att vilja 

se attraktiva ut eller om det har resulterat i att unga kvinnor idag har befriats från de tidigare, 

skeva skönhetsidealen, och nu är mer självsäkra (Gill, 2007:92f.). Vidare beskriver Gill (Ibid) 

att problemet med det senaste synsättet är individualism, den tävling som uppstår mellan 

kvinnor och bilden av feminism. Samhället präglas ändock av en feminism som främst 

handlar om att kvinnor idag har sig själva i fokus (Gill, Ibid). De nya tiderna har resulterat i 

en ny typ av reklam, bland annat med budskap som att vara dig själv och inte som alla andra 

(Berger, 2001, refererad i Gill 2007:94).  

 

4.2.2.4 Emotionsbaserad kommunikation 

Enligt Mårtensson (2009:126) är affekt ett övergripande begrepp vilka både emotioner och 

sinnesstämningar infinner sig under. Begreppen emotioner och sinnesstämningar skiljs åt på 

så sätt att sinnesstämningar är av lägre intensitet och varar längre än emotioner gör. 

Emotionernas fysiologiska processer, känslor, kan användas för att effektivisera publikens 

bearbetningen av budskap. En känsla uppkommer vid bedömning av en händelse, produkt 
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eller de egna tankarna och tolkas hur bra eller dålig den är. Den verkliga händelsen kan 

jämföras med en oönskad händelse eller utveckling med avseende på relevans jämfört med de 

mål en person har och för ens välbefinnande samt överensstämmelse med de mål personen 

har. Människor måste uppleva ett personligt intresse av en händelse och uppleva att den 

underlättar eller motarbetar deras intressen för att de ska bli emotionellt berörda (Mårtensson, 

2009:129f.). Kommunikationen måste utgå från målgruppens mål eftersom dessa påverkar 

hur konsumenterna uppmärksammar, bemöter och värderar olika objekt och händelser i 

omvärlden samt vad de minns av dessa. De attraheras av varumärken som hjälper dem att nå 

målen och undviker dem som motarbetar eller förhindrar dem (Ibid, 2009:149). Publiken 

känner hopp när något resultat anses som personligt relevant och då de får en känsla av att det 

som en reklam erbjuder kan hjälpa dem att uppfylla ett av sina mål (Ibid, 2009:145).  

 

Berglund och Boson (2010:121) beskriver åtta tumregler vid utformandet av budskap, varav 

ett är att använda känslor för att få kontakt med publiken eftersom många beslut baseras på 

det. Känslor engagerar och glöms inte bort på samma sätt som det som inte berör (Dahlén 

2003, refererad i Berglund & Boson, 2010:122). De fungerar som inre mekanismer vilka 

antingen belönar eller bestraffar olika beteenden (Mårtenson, 2009:129). Enligt Mårtensson 

(2009:401f.) är det bra att betona känslor i reklam om varumärkets attribut är lättimiterade. 

Reklam som fokuserar på de emotionella konsekvenserna av en fördel kan påverka köparens 

upplevelse av fördelen både före och efter köpet. 

 

Enligt Hornik, Ofir och Rachamim (2017:305ff.) bygger emotionsbaserade strategier på att få 

publiken att tycka om produkten genom att få varumärket att verka tilltalande. Känslan ska 

ligga till grund för konsumenternas uppfattningar, inte exempelvis attribut som rationella 

eller informativa strategier har fokus på (Hornik, Ofir & Rachamim, 2017:307). Berglund och 

Boson (2010:115) menar dock på att en blandning av rationalitet och känslor i kampanjer är 

den mest effektiva reklamstrategin eftersom rationell information är en viktig del av 

beslutsgrundande medan emotioner bidrar till att publiken minns reklamens budskap. 

Människor väljer lösningar som får dem att må bättre och inte nödvändigtvis lösningar som 

de tror är mer korrekta (Mårtensson, 2009:133). Ett varumärke kan associeras med de känslor 

som uppväcks av reklam (Ibid, 2009:137). 
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4.2.2.5 Kreativ kommunikation 

Det finns studier som visar att reklamkampanjer med högre grad av kreativitet är mer 

lönsamma än kampanjer med lägre. Då många är fast vid klichéer och normer kan en kreativ 

idé vara att göra något av det motsatta (Mårtensson, 2009:388). Däremot skriver Mårtensson 

(2009:392) att kreativa idéer ofta avvecklas med anledning av att samhället upplever 

motsatsen, till det som egentligen är, som störande. Enligt Dahlén, Lange och Rosengren 

(2017:28) kan reklam resultera i oavsiktliga effekter som det inte planerats för. I en studie där 

kreativitet i reklam undersöks visar resultatet en oavsiktlig effekt på publiken. Människor 

uppfattar sig vara mer kreativ när de bearbetar mer kreativ reklam. Det innebär att kreativ 

reklam bland annat kan vara lönsam för företag då den förstärker kommunikationseffekten 

och påverkar publikens förmåga av kreativitet i beslutsfattandeprocessen (Dahlén, Lange & 

Rosengren, Ibid).  

 

4.2.2.6 Provokativ reklam  

Provokativ reklam är en strategi som används för att medvetet chocka och förvåna publiken 

genom att bryta mot normer och värderingar (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:268). 

Huhmanna och Stenerson (2008:293) menar att förvåning hos publiken kan skapas genom att 

exempelvis projektera bilder som visar våld, erotik, död, kroppsdelar, etniciteter eller går 

emot samhällets normer och värderingar. Enligt Dahl, Frankenberger och Manchanda 

(2003:269) används denna strategi för att fånga publikens uppmärksamhet genom att låta 

publiken fundera och försöka förstå anledningen till känslan. Sellar (1999 refererad i Parry et 

al. 2013:113) skriver att strategin är extra effektiv vid introduktion av nya produkter eller 

varumärken. Enligt Sabri och Obermiller (2012 refererad i Parry et al. 2013:113) kan 

strategin dock medföra negativa attityder gentemot varumärket samt minska köpintresse för 

dess produkter.  

 

4.3 Genusforskning 
Inom genusforskningen är begreppen kön och genus centrala. Könet är det biologiska och 

genus det socialt konstruerade som bygger på föreställningar om könskategorierna man och 

kvinna (Jarlbro, 2006:12). Normer beskriver det samhället uppfattar som kvinnligt respektive 

manligt, exempelvis smink och sport, som inlärda egenskaper (Ibid, 2006:7). Vidare berör det 
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hur dessa föreställningar skapas och vilka konsekvenser det får (Fagerström & Nilson, 

2008:12). Begreppet genus började användas för över fyrtio år sedan och har inte varit ett helt 

oproblematisk begrepp att tolka genom åren. För den svenska genusforskaren Yvonne 

Hirdman (2004 refererad i Jarlbro, 2006:13) är innebörden av genusbegreppet mer komplext 

än socialt kön eftersom begreppet kön även innebär maktrelationer mellan män och kvinnor. 

Detta instämmer även Fagerström och Nilson (2008:12) i och hävdar att ingenting inom 

genusforskningen blir relevant utan att ta hänsyn till maktdimensionen. Makt är något som 

utövas snarare än något som innehas och något som kan förhandlas och förändras under 

konstant omfördelning (Fagerström & Nilson, Ibid).  

 

Maktordningen kan exempelvis tas i uttryck i en könsmaktordning, vilken innebär att pojkar 

uppmuntras till att bli starka, aktiva och initiativrika medan flickor fostras till motsatsen. 

Könsmaktordningen betraktas som organiserande för hela samhället, även för områden som 

anses vara objektiva som exempelvis vetenskaperna (Fagerström & Nilson, 2008:7). 

 

I och med all forskning på området har genusbegreppet vidgats med åren. Från att ha handlat 

om att ge röst åt historiens och samhällets alla förbigångna kvinnor till att nu utgöra en bas 

för flera olika infallsvinklar såsom queerforskning, maskulinitetsforskning och 

intersektionalitetsforskning. I och med att intresset för jämlikhet växer utmanas också 

invanda och traditionella perspektiv (Fagerström & Nilson, 2008:22).  

 

4.3.1 Normer och stereotyper 
Normer bär på föreställningar om vad som är normalt respektive onormalt. Normer skapar 

positioner som är möjliga att identifiera sig med och förväntningar på levnadssätt, beteende 

samt agerande. Ett agerande kan antingen följa normen eller bryta mot det normenliga 

(Martinsson & Reimers, 2014:10f). Normer både omvandlas och förändras med tiden, gränser 

för vad som anses lämpligt respektive olämpligt kan förskjutas beroende på tid, sammanhang 

och situation. Ett exempel på en norm som förändrats med tiden är den angående 

parförhållanden. Idag är det inte något brott att leva i ett samkönat förhållande, men för fyrtio 

år sedan ansågs homosexuella människor vara mentalt sjuka (Ibid, 2014:13). Även kroppar 

kan placeras i ett normativt sammanhang och det gäller särskilt för transpersoner som kämpar 
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för att bli begripliga inför sig själva och av andra utanför en strikt uppdelad tvåkönsförståelse 

(Ibid, 2014:15). En norm kan ses som begränsande då den förhindrar individen från att bli fri 

och vara precis som den vill. Den som inte känner igen sig i normerna kan känna sig 

exkluderad (Ibid, 2014:21).  

 
När människor uppfattar andra människor som en helhet och placerar dem inom en kategori 

istället för att uppfatta dem som en sammansättning av personliga egenskaper betraktas de 

som stereotyper (Hinton, 2000:33). Människor som stereotypiseras kan även bli tilldelade 

egenskaper vilka bygger på de egenskaper som betraktaren har (Ibid, 2000:18). Stereotyper 

bygger i regel på förutfattade meningar och fördomar, där extrema former exempelvis är 

rasism och sexism (Jacobson, 2004:23). Katz och Bradly (1933, refererad i Hinton, 2000:15) 

menar på att stereotyper är en felaktig bedömning som många gånger är nedsättande. De 

flesta forskare är överens om att stereotyper inte är önskvärda och borde utrotas (Bringham, 

1971, refererad i Hinton, 2000:16). Det är oftast grupper med mindre makt som utsätts för de 

mest nedvärderande beskrivningarna (Jacobson, 2004:23). Systemet med mallar och 

stereotyper kan tyckas tryggt och konsumenter är vana vid att ha det så, och blir sällan 

överraskade då det innebär att det som fås är förväntat (Ibid, 2004:25). Stereotyper kan också 

förändras för att passa sin tid, men är i grunden desamma (Ibid, 2004:28).  

Att stereotyper bygger på fördomar kan vara orsaken till att de inte försvinner (Hinton, 

2000:19). Medierna i allmänhet och reklam i synnerhet arbetar ofta med stereotyper 

framställda på ett banalt och klichéartat sätt (Fagerström & Nilsson, 2008:70). I 

europaparlamentets resolution om diskriminering av kvinnor i reklam konstateras att 

stereotypa skildringar påverkar människors attityder och möjligheten för jämställdhet (Allt är 

möjligt 1999 refererad i Fagerström & Nilsson, 2008:45). 

 

4.3.2 Representationer i reklam 
När det inom medieforskning talas om representation används ordet i betydelsen 

“framställningen av fiktiva eller verkliga fenomen” (Gripsrud, 2002:25). Mediernas 

representationer av vissa delar av befolkningen kan provocera fram starka känslor som blir 

starkare ju mer de enskilda medlemmarna identifierar sig med eller känner sig knutna till en 

grupp (Ibid, 2002:27). Genusrepresentationen i de svenska medierna har inte varit jämlik över 

tid och detsamma gäller även för andra länder (Jarlbro, 2006:20). 
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Bilder i marknadsföring är ständigt föremål för livliga debatter. De bilder som används i 

marknadsföring kritiseras för att inte representera samhällets mångfald då de sällan speglar 

någon större variation gällande kroppstyp, etnicitet, ålder, klass, sexualitet och 

funktionsnedsättning (Söderlund, 2014:53). Enligt Fagerström och Nilson (2008:26) kan 

medier påverka skapandet av samhällsnormer och värderingar, exempelvis gällande genus, 

etnicitet och sexualitet. När normer framställs i medier skildras också vad som anses bryta 

mot normerna, detta brukar exempelvis gå att återse i form av stereotyper (Fagerström & 

Nilson, Ibid). Genom att studera genus i medier kan återgivningen av dessa belysas (Ibid, 

2008:130).  

 

Under 1990-talet debatterades det bland annat om att reklambilder av magra modeller drev 

tonårsflickor till anorexia. Många menade att problemet inte funnits där om det inte vore för 

medierna. Gunilla jarlbro (2006:107) säger att det dock är svårt att empiriskt bevisa 

mediernas effekt på publiken och menar att medier inte har så mycket makt, men däremot 

sätter mediernas bilder spår hos läsaren. 

 

Idag riktas det mycket kritik mot att det används alltför stereotypa och orealistiska ideal i 

marknadsföring. Debatten gäller bland annat att underviktiga modeller inte representerar den 

egentliga konsumenten och därmed ouppnåeliga ideal (Söderlund, 2014:59). Marknadsföring 

skildrar oftast stereotypa ideal, och kanske i större utsträckning sådan som ska inspirera 

konsumtion och begär, snarare än att representera det samhälle den vänder sig till. Under det 

senaste decenniet har motreaktioner mot detta väckts och företag har bland annat börjat 

använda skyltdockor i större storlekar och valt att inte retuschera bilder för att inte bidra till 

osunda och orealistiska skönhetsideal (Pollay 1986 refererad i Söderlund, 2014:59). Det som 

framställs i medier är med och påverkar människans självbild likväl som dennes 

verklighetsbild (Gripsrud, 2011:19f.). Reklam kan realiseras om människor väljer att handla 

utifrån de ideal som presenteras i den (Svensson & Östberg, 2013:131).  

 

Det har visat sig att vissa teman i reklam kan påverka vår sociala förmåga även utanför 

reklamsituationen. Ett sådant exempel återfinns i en studie där deltagarna fick se två identiska 

annonser för chips och därefter svara på frågor. Det enda som skilde annonserna åt var paret i 
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filmen, i den ena var det en man och en kvinna och i den andra två män. De som sett bilden 

av det homosexuella paret visade högre nivåer av empati och social samhörighet. De visade 

högre attityder till homosexualitet över lag och var mer benägna att prata om annonsen 

(Åkestam refererad i Söderlund, 2014:297f.). 

 

5. Metod och material 
5.1 Ansats 
Inhämtning av data har i det här fallet skett via både kvalitativ och kvantitativ metod eftersom 

det dels är till fördel när det gäller att resultera i ny kunskap (Goldthorpe, 2000:90 refererad i 

Ahrne & Svensson, 2015:14) dels nödvändigt för att besvara studiens forskningsfrågor 

(Ahrne & Svensson, Ibid). Studien är också av både förklarande och beskrivande karaktär då 

den ämnar att besvara frågor med fokus på “varför” och “hur” (Esaiasson et al. 2012:36). En 

beskrivande frågeställning ger svar på vad människor tycker i en fråga och har besvarats 

genom att endast behöva mäta en variabel. Därtill svarade studien dessutom på hur ett 

samhällsproblem ser ut. Det är vanligt att söka efter förklaringar till resultatet från 

beskrivande frågeställningar och så var även fallet i den här studien (Barmark & Djurfeldt, 

2015:34f.). Den här studien är teorikonsumerande och har fokus på ett enskilt fall vilket 

förklaras med hjälp av teorier inom området. Det ämne som har studerats bestämdes före 

förklaringsmodellerna och det tillvägagångssättet karaktäriserar teorikonsumtionen 

(Esaiasson et al. 2012:40). Syftet med studien var främst att förklara utgången för det 

undersökta fallet. I likhet med den teorikonsumerande studien där fokus ligger på ett enskilt 

fall har den här studien också en deduktiv ansats. Det innebär att slutsatser har dragits om det 

enskilda fallet och att koder samt tematiseringar har framställts med grund från befintliga 

teorier samt tidigare forskning på området (Ahrne & Svensson, 2015:218).  

 

5.2 Metodval 
Metodvalen för den här studien har avgjorts av forskningsfrågorna (Ahrne och Svensson, 

2015:14) och resulterade i två kvalitativa respondentintervjuer per e-post och två skilda 

kvalitativa innehållsanalyser samt en kvantitativ innehållsanalys. Tillsammans resulterade 

samtliga metodval i att en kedja från leverantör till mottagare studerades. Utförligare 

information om samtliga metoder och tillvägagångssätt går att hitta nedan.  
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5.2.1 Kvalitativa e-postintervjuer  
Geografiska faktorer har legat till grund för valet av intervjumetod. I och med utvecklingen 

av internet har det blivit vanligare att skicka intervjufrågor per e-post och det är också det 

tillvägagångssättet som har använts här (Ahrne & Svensson, 2015:39). 

 

5.2.1.1 Urval  

I det här fallet blev det respondentintervjuer (Esaiasson et al. 2012:258) med två personer 

som tagits fram genom ett snöbollsurvall där en första kontakt med den berörda reklambyrån 

resulterade i en ytterligare kontakt med personer av betydelse för studien (Ahrne & Svensson, 

2015:41). De två respondenterna har bidragit med deras uppfattningar och åsikter gällande de 

både kampanjerna (Esaiasson et al. 2012:228).  

 

5.2.1.2 Praktiskt tillvägagångssätt  

Planeringen för respondentintervjuer är viktig (Ahrne & Svensson, 2015:39) och därför 

skapades en intervjuguide i förväg med lättförståeliga och korta frågor (Esaiasson et al. 

2012:264f.). Intervjuguiden går att återfinna under bilagor. Kontakten med respondenterna 

har upprätthållits för möjligheten att kunna ställa uppföljningsfrågor till de tematiska och 

viktigaste frågorna i intervjun. Med uppföljningsfrågorna skickades också tolkande frågor för 

att undvika eventuella missförstånd (Esaiasson et al. 2012:265). I intervjuerna har det ställts 

samma frågor till båda studieobjekten för att kunna hitta mönster i svaren. Därtill var 

frågorna utformade av en öppen karaktär utan färdiga svarsalternativ (Esaiasson et al. 

2012:228). Svaren från respondentintervjuerna har jämförts i en korsreferens (Esaiasson, 

2012:271) och sammanställts samt blivit tematiserade (Esaiasson et al. 2012:269). 

Intervjuerna har därtill kompletterats med flera andra metoder för att få fram mer material i 

ämnet (Ahrne & Svensson, 2015:54).  

 

5.2.2 Pilotstudie 
En pilotstudie har genomförts och minimerat risken för studien att bli innehållsfattig genom 

att exempelvis studera fel saker eller inte tillräckligt kritiserade kampanjer (Ahrne och 

Svensson, 2015:174). Pilotstudien har bland annat genererat de två enheterna, 

reklamkampanjerna, som den här studien undersöker (Barmark & Djurfeldt, 2015:41). Den 
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visade dessutom i vilka kanaler kritik gentemot dem gick att finna och därmed även 

variablerna (Esaiasson et al. 2012:45). Den lade således grunden för var analyserna skulle 

göras i de kvalitativa innehållsanalyserna och har resulterat i att det som undersökts är 

tidningsartiklar, blogginlägg och Facebook-kommentarer.  

 

5.2.3 Kvalitativa innehållsanalyser  
I de kvalitativa innehållsanalyserna har texter studerats närmare med hjälp av några 

förutbestämda frågor, som går att hitta bland bilagor, där vissa delar i texterna varit mer 

betydelsefulla än andra (Esaiasson et al. 2012:210).  

 

5.2.3.1 Urval  

För samtliga kvalitativa innehållsanalyser skedde ett totalurval (Esaiasson et.al 2012:171). 

I mediearkivet Retriever (u.å) preciserades de tidningsartiklar som har analyserats och 

bortfall blev de artiklar som inte gick att använda på grund av för litet innehåll alternativt 

behandling av fel ämne (Esaiasson et al. 2012:185). Bortfallet betyder dock inte att 

undersökningen är sämre (Ibid, 2012:187) utan istället har risken att analysera betydelselöst 

material minskats genom noggrann läsning av materialurvalet (Ibid, 2012:220).  

 

Alla blogginlägg som har studerats är skrivna i september månad respektive år som 

kampanjerna lanserades. Sökningen skedde på sökmotorn Google (u.å) tillsammans med 

orden Åhléns, kampanj och blogginlägg. Sökningen begränsades också till svenska sidor. 

Sökträffarna resulterade i de sju blogginlägg som studien har studerat. Sammantaget med 

tidningsartiklar och blogginlägg studerades totalt 14 stycken. Genom att det noggrants valts 

vilket material som ska studeras har risken för att något missas och tveksamma slutsatser dras 

som följd minimerats. Det snävare materialvalet gjorde att studien blev intressantare 

(Esaiasson et al. 2012:220).  

 

Urvalet för innehållsanalysen av Facebook-kommentarerna utgjordes av två Facebook-inlägg, 

ett från respektive kampanj. Totalt studerades 432 kommentarer.  

 

20 



 

Målet med samtliga urval var att få en representativ bild av studiens problemområde och 

därför har olika medietyper inkluderats eftersom dess innehåll i många avseenden kan skilja 

sig åt (Ekström & Larsson, 2010:129). Då digitala sökord användes i studien blev det aktuellt 

att definiera bort material som inte uppfyllde urvalskriterierna, exempelvis de som handlade 

om andra kampanjer än de som utgjorde studiens analysenheter (Ekström & Larsson, 

2010:130f.). 

 

5.2.3.2 Praktiskt tillvägagångssätt  

I samhällsvetenskap är det mest vanligt att studera vad en text är ett uttryck för eller påverkar 

i samhället och med anledning av det handlar innehållsanalyserna mycket om 

kontextualisering av texterna i dess sammanhang. Det lades vikt på den samhällsdebatt som 

finns kring frågan om normer samt normbrytande genom att låta analysredskapen behandla 

dessa (Ahrne & Svensson, 2015:175). 

 

Texter består av olika system av tecken och är en representation av något. Vilka tecken, ord 

och former som skribenten har valt att använda har därför påverkat uppfattningen som fåtts 

vid studerandet av dem (Ekström & Larsson, 2010:153). Tolkningar som gjorts i studien är 

försök till att förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs. Fokus låg på 

textens manifesta innehåll vilket medför färre tolkningar. Tolkningarna gjordes ur forskarnas 

egna perspektiv vilket också medför ett mindre omfattande tolkningsarbete där färre 

gissningar behöver dras (Esaiasson et al. 2012:221f.).  

 

5.2.3.3 Tidningsartiklar och blogginlägg  

Preciserade frågor till studiens problemställningen utformades först. Frågorna utgjorde det 

kvalitativa kodschema som undersökningen förhöll sig till och svaret på dess frågor bidrog 

till svaret på studiens forskningsproblem (Esaiasson et al. 2012:215f.). Kodschemat går att 

återfinna i bilagor ovanför det kvantitativa kodschemat. Ett öppet förhållningssätt vidtogs 

gentemot svaren på de frågor som ställdes till texterna. De var således inte definierade på 

förhand; undersökningen styrdes av textens innehåll och hade inga färdiga föreställningar om 

svaren (Ibid, 2012:217). Då fokus låg på det manifesta innehållet bearbetades inte innehåll 

som var svårtolkat eller otydligt. 
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Inför sammanställningen av resultaten från samtliga innehållsanalyser som utförts i studien 

kategoriserades de åsikter som identifierats i tidningsartiklarna och bloggarna. Definitioner 

av positiva samt negativa åsikter hade tidigare fastställts inför den kvalitativa 

innehållsanalysen av Facebook-kommentarer och applicerades därför också här. 

Undersökningen var systematisk på så sätt att innehållet i meningsenheterna kategoriserades 

för att sedan ordnas logiskt. Genom en sådan överblick gick det att se vilka olika åsikter som 

framgick angående en fråga (Esaiasson et al. 2012:211). Det blev därigenom enklare att se 

vilken inverkan normer och värderingar har i sociala interaktioner (Ahrne & Svensson, 

2015:12). 

 

5.2.3.4 Facebook-kommentarer  

För att kunna placera meningsenheterna från kommentarerna i rätt kategorier gjordes först 

tolkningsregler som definierade argumenten. Definitionerna av en positiv respektive en 

negativ åsikt avgjordes utifrån dess förekomst (Esaiasson et al. 2012:197). Utifrån 

definitionen utformades frågor vars svar bidrog till att besvara studiens problemställning. 

Definitionerna och tolkningsreglerna som togs fram för den här metoden kom senare att 

användas även för den kvantitativa innehållsanalysen. Frågeställningar och definitioner finns 

samtliga att återfinna i bilagor. Arbetet med förhandsdefinierade kategorier gjorde att risken 

för att falla i sidospår minskade och ökade således studiens reliabilitet (Ibid, 2012:217). 

Innehållsanalysen undersökte likt den tidigare det manifesta innehållet vilket gjorde att 

kommentarer med exempelvis ironi vilkas betydelse inte är självklar, bortsågs (Ibid, 

2012:221).  

 

5.2.4 Kvantitativ innehållsanalys av Facebook-kommentarer 
Den här metoden undersökte förekomsten av kritiken gällande kampanjerna (Esaiasson et al. 

2012:197).  

 

5.2.4.1 Urval  

För att kunna få en sådan rättvis procentuell bild som möjligt av de åtskilda åsikterna gjordes 

liksom vid de kvalitativa metoderna ett totalurval även vid kvantifieringen av 

Facebook-kommentarerna (Barmark & Djurfeldt, 2015:73). 
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5.2.4.2 Praktiskt tillvägagångssätt  

Definitionerna som tagits fram för den kvalitativa innehållsanalysen blev utgångsläget för 

vilka kommentarer som skulle räknas. Ett reliabilitetstest genomfördes för att kvalitetssäkra 

resultatet och öka noggrannheten (Esaiasson et al. 2015:207). Bortfall blev de personer vars 

åsikter inte gick att kategorisera eftersom svårtydda kommentarer kräver ett mer omfattande 

tolkningsarbete till följd av exempelvis gissningar (Ibid, 2012:221f.). Kommentarer från 

personer som förekom mer än en gång räknades heller inte med i det slutgiltiga resultatet 

eftersom de ofta framförde samma synpunkt eller resonerade om annat övriga gånger. 

Frågeställningen i det här fallet syftade också till att presentera hur många som ställer sig 

positiv respektive negativ och inte hur många åsikterna var. Resultatet kodades senare in i ett 

statistikprogram (Barmark & Djurfeldt, 2015:91) och sammanställdes i en frekvenstabell som 

går att återfinna under kapitlet resultat (Ibid, 2015:115).  

 

5.6 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Möjligheten till generaliserbarhet och trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015:25) har ökat 

genom att totalurval, som är en av de bästa metoderna för att den statiska felmarginalen ska 

bli noll, har tillämpats i nästan samtliga metoder (Esaiasson et al. 2012:171f.). Syftet i 

teorikonsumerande undersökningar som denna är att se hur en faktor förklarar olika skeenden 

i det fall som undersöks och inte om fall utanför undersökningen (Ibid, 2012:89f.). Genom att 

det dessutom fastställdes klara definitioner av de begrepp som studien undersöker, 

exempelvis för normer, normbrytande och åsikter, skapades även god begreppsvaliditet (Ibid, 

2012:63). Det ovanstående bidrar alla till att studien som egentligen ämnar att få ökad 

förståelse för ett fenomen och att tolka detta ändock kan tänkas ge bäring till en större 

population (Ahrne & Svensson, 2015:25).  

 

En fördel för studiens validitet är intervjuguidens upplägg som var av strukturerad karaktär 

och minskade risken för systematiska mätfel. Intervjufrågorna skickades också i förhand till 

undersökningsenheterna. Ett sådant förhållningssätt gav förutsättningar för väl genomtänkta 

svar och således mer giltiga resultat (Barmark & Djurfeldt, 2015:51). 
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Genom att det noggrant redogjorts för samtliga steg i den här studien där det tagits fram både 

kodscheman respektive intervjuguide, som gått att falla tillbaka på under datainsamlingen och 

bearbetningen, har resultatet också gett hög reliabilitet (Esaiasson et al. 2012:63).  

 

I ett reliabilitetstest omkodades material från den kvantitativa innehållsanalysen för att sedan 

jämföras med den första kodningen (Esaiasson et al. 2012:207f.). Testet verkade därför 

gynnande för studiens reliabilitet. Resultatet gav också en interkodarreliabilitet eftersom två 

personer genomförde två enskilda undersökningar med samma mätinstrumenten. Det är bättre 

med två testpersoner än en eftersom en ensam kodare inte alltid minns hur denne gjorde vid 

den första mätningen. Genom begreppsdefinitionerna och uppsättande av tolkningsregler 

ökade chanserna för att de båda testpersonerna mätte samma sak. Reliabilitetstestet bidrog 

också till frånvaro av slarvfel under datainsamlingen och gav studien reliabilitet som även 

medför en högre resultatvaliditet (Ibid, 2012:63f.).  

 

Inom medie- och kommunikationsvetenskap är tolkningar en stor del av vetenskapen och 

genom dessa undersöks i studien betydelsen av innehållet i olika texter. Trots att kvalitativa 

metoder har en lång och tung tradition (Ahrne & Svensson, 2015:10) kan det uppfattas vara 

problematiskt att göra tolkningar sett till studiens generaliserbarhet och validitet. Genom att 

ha frångått egna uppfattningar, upplevelser och erfarenheter (Ekström & Larsson, 2010:16) 

och att innehållet har studerats ur forskarnas egna perspektiv har dock risken för felaktiga 

tolkningar minskat (Esaiasson et al. 2012:222). För att skapa balans till de kvalitativa 

metoderna kompletterades det därför också med en kvantitativ undersökning.  

 

Kategoriseringarna i de olika metoderna som använts i studien har tolkats, abstraherats och 

presenteras tematiskt tillsammans med citat från de olika texterna som studerats vilket också 

stärker tillförlitligheten för studien (Esaiasson et al. 2015:222f.). Avslutningsvis betonas det 

faktum att flera olika metoder har använts i studien vilket är ett krav för att få ny kunskap 

(Ahrne & Svensson, 2015:14).  

 

5.7 Metodproblem 
Nedan presenteras de metodproblem som har identifierats under genomförandet av studien. 
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I e-post intervjuer försvinner möjligheten att studera gester och nyanser. I den här studien har 

dock inte metoden stått på egna ben utan kompletterats med annan forskning (Esaiasson et al. 

2012:256).  

 

Ett annat metodproblem som framkommit under studien berör studerandet av kommentarerna 

på Facebook. Kontoinnehavaren, det vill säga Åhléns, har skrivit att de tagit bort 

kommentarer som de har ansett varit stötande eller kränkande. På Facebook kan personer 

dessutom ta bort sina egna kommentarer. Det skulle kunna innebära att några åsikter har gått 

förlorade. Därtill var kontexten som kommentaren skriven i inte alltid lätt att avgöra. 

Otydliga kommentarer som kräver tolkning har därför inte räknats med.  

 

6. Bakgrund 
I det här kapitlet återfinns en presentation av de kampanjer som tagits fram genom den 

pilotstudie som går att återfinna i metodkapitlet. 

 

6.1 Presentation av reklamkampanjerna 
6.1.1 Bryt klädsmaktordningen 
Marknadschefen på Åhléns, Lina Söderqvist, förklarar att syftet med den här kampanjen är 

att försöka bryta mot den klädmaktsordning som finns i dagens samhälle och som har stor 

påverkan på hur människor klär sig (Resumé, 2016). Kampanjen ska inspirera människor att 

klä sig som de själva vill utan någon tanke på vare sig köns- eller maktnormer (Ibid). Män 

som klär sig mer kvinnligt beskrivs klä av sig sin makt medan kvinnor beskrivs få mer makt 

genom att klä sig som män (Åhléns, 2016a). Visuellt material från den här kampanjen går att 

hitta under kapitlet bilagor.  

 

6.1.2 Nordiska toner 
Forsman och Bodenfors (2015) skriver att syftet med kampanjen är att visa en mer 

sanningsenlig bild av de människor som lever i Sverige idag. Den svenska befolkningen 

utgörs av många olika etniciteter och trots det utesluts många från annonser och i andra 

offentliga sammanhang. Genom den här kampanjen finns en förhoppning om att få fler att 
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känna sig välkomna och representerade. Namnet på kampanjen refererar delvis till färgerna 

på tygerna som finns representerade på bilderna, men också till att definitionen av vad som 

anses vara nordiskt ständigt förändras. Ett visuellt material från kampanjen finns under 

kapitlet bilagor. 

 

7. Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer delar från respektive delstudie (intervju, innehållsanalyser och 

kvantifiering) presenteras i en sammanställning som utgår från tematiseringen i 

undersökningsinstrumenten. En analys kommer gå att hitta i anslutning till samtliga 

tematiseringar. 

 

7.1 Intervjuer  
Nedan presenteras resultatet från respondentintervjuerna med projektledarna Maria Bergkvist 

och Susanna Glenndahl Thorslund på reklambyrån Forsman och Bodenfors. 

  

7.1.1 Ett arbete med normbrytande kommunikation  
Normbrytande reklam beskrivs kunna handla om många saker men bottnar i en analys av ofta 

osynliga eller underförstådda regler för beteenden, egenskaper, utseenden och åsikter som 

anses vara normalt, acceptabelt eller eftersträvansvärt i olika sammanhang. Den summeras 

som mångfald samt beskrivs kunna vara det som visar eller beskriver människor på andra sätt 

än vad majoriteten av all köpt kommunikationen visar. En respondent tycker att vissa normer 

ändå behövs för att människor ska kunna fungera tillsammans medan andra upplevs vara 

förlegade, begränsande eller förstärka och cementera maktstrukturer. Det förklaras kunna 

göra att många exkluderas eller som en konsekvens behandlas negativt. Normbrytande 

reklam beskrivs också bygga på en kunskap och insikt angående dessa mekanismer och 

samhällsstrukturer, och kan bidra till att begränsande och osunda normer, stereotyper och 

ideal ifrågasätts samt luckras upp. Med anledning av att mycket reklam fortfarande beskriver 

traditionella roller baserat på exempelvis kön och etnicitetet så förklaras det som att 

“normbrytande” snarare har kommit att betyda något som visar på mångfald.  
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Respondenterna upplever att det finns normbrytande inslag i kampanjerna som studien 

undersökt, exempelvis att män avbildats i traditionellt kvinnliga plagg och tvärtom. Det 

sistnämnda beskrivs vara mer vanligt och som en del av kampanjens budskap. Valet av 

modeller menar de också är mindre traditionellt. I Sverige idag bor människor med olika 

bakgrunder, kulturer och religioner, bland annat muslimer och vissa av dessa blir aldrig 

representerade i reklam. De exemplifierar sedan kvinnor med slöja som en sådan 

representation.  

 

Kunden som Forsman och Bodenfors i det här fallet jobbar med är Åhléns vilka tror på varje 

människas rätt att klä sig som hen vill och att alla ska representeras i deras kommunikation 

samt reklam över tid. För att nå fram inom modekategorin upplever en respondent att det 

krävs att de bryter mot reglerna och sticker ut samtidigt som det tydligt måste vara just mode. 

De beskriver kunden som unik på så sätt att de vill vara för alla, fast med en åsikt som skapar 

känslor. Vidare förklaras budskapet med en kampanj också vara en kommentar till de allt 

starkare högerextrema strömningarna i Sverige, där kunden vill markera och vara en 

inkluderande kraft i samhället.  

 

En respondent upplyser om att skönhet och mode är kategorier som trots sin progressiva 

framtoning är oerhört konservativa. De innehåller samt reproducerar ett antal begränsande 

normer och stereotyper samt objektifiering som gör det svårt att få plats eller att känna igen 

sig i det rådande idealet. Det finns i åtanke i arbetet med kunden och ett aktivt arbete med en 

medvetenhet och en inkluderande kommunikation vidtas därför. Syftet är att bredda vad som 

anses vara vackert eller eftersträvansvärt. Beträffande en kampanj där en slöja synliggörs så 

har de noga begrundat resultatet av att osynliggöra en grupp individer och kommit fram till 

att det inte kommer att stärka den. Som stöd och kvalitetssäkring har de kontakt med personer 

med tolkningsföreträde och opinionsbildare i frågan. De betonar att det är viktigt att både 

modellen och stylisten har muslimsk bakgrund. 

 

På byrån finns inget särskilt förhållningssätt till normbrytande kommunikation då 

normbrytandet i sig inte anses ha något egenvärde. Reklambyrån vill nå fram till en specifik 

publik och få dem att känna, tänka eller vilja något. Därför är det nödvändigt att förhålla sig 

till samhället i stort och det innebär hur människor tänker just nu, vad som är relevant för 
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dem, och vilka röster som får genomslag. Då blir det logiskt att undvika irriterande 

stereotyper, nedsättande tilltal, oäkta eller irrelevanta budskap och ha respekt för mottagaren. 

För att göra relevant kommunikation för uppdragsgivarna använder de alla medel möjliga 

varav normbrytande anses vara ett som kan vara både ett effektivt verktyg samt ett resultat av 

hur uppgiften blivit löst.  

 

Reklam beskriver respondenterna som en del av alla de bilder, texter och idéer som flödar 

över människor varje dag där en del särskilt ska syfta till att bryta igenom försvar och fånga 

uppmärksamhet. Därför beskrivs annonsörers och reklambyråers beslut om hur 

kommunikation ska se ut ha stor betydelse för människors referensramar, vilket i sin tur 

påverkar värderingar. Reklambyråer kan påverka sin affärsmässiga och kreativa framgång 

genom att vara mer eller mindre bra på att förhålla sig till reklamens inflytande i samhället. 

Hur byrån ser på och använder kommunikationens styrkor är också ett sätt att forma bilden av 

företaget, för att exempelvis attrahera talang eller uppdragsgivare. 

 

Vilken bild av världen som reklam visar tycker respondenterna har en hög påverkansfaktor. 

Den förklaras kunna väcka frågor och samtal samt sätta en spotlight på saker och händelser i 

samhället. På så sätt katalyseras processer och diskussioner som kan leda till utveckling. Det 

ska exempelvis handla om representation, normer, eller andra ämnen som kan vara viktiga att 

samtala om. Företag kan ta ställning i viktiga frågor och på så sätt bidra till eller nyansera 

samtal i det offentliga rummet eller media. Eftersom Forsman och Bodenfors arbetar med 

många av Sveriges största annonsörer ges tillgång till väldigt många ytor i samhället. Det ger 

dem makt men samtidigt ett stort ansvar. Det gäller inte bara dem som byrå, utan många av 

deras kunder har också insett detta och velat ta ett samhällsansvar. Ett tydligt syfte bortom 

ren försäljning och att ha en långsiktig strategi som är hållbar beskrivs som avgörande för de 

flesta företag. Anledningen till det är att det bidrar till en stark kultur och blir ett effektivt 

styrmedel. Det gör att företag kan locka och behålla både kunder och anställda.  

 

7.1.1.1 Analys av ett arbete med normbrytande kommunikation  
I de kvalitativa intervjuerna uttrycker respondenterna att vissa normer är förlegade, 

begränsande eller förstärker och cementerar maktstrukturer vilket bland annat bidrar till 

känslor av exkluderande. De beskriver också normbrytande reklam som ifrågasättande och 
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uppluckrande av normer, stereotyper och begränsade eller osunda ideal. Enligt Söderlund 

(2014:53) kritiseras ofta bilder som används i marknadsföring för att de inte representerar 

samhällets mångfald. En tolkning kan därför göras att utvecklandet av de normbrytande 

kampanjerna grundar sig i sådan kritik genom att gå emot de typiska representationerna. Det 

kan också ses vara feministisk kritik som kampanjerna byggts upp genom. Fagerström och 

Nilson (2008:7) beskriver en könsmaktsordning som uppmuntrar pojkar till att bli starka, 

aktiva och initiativrika och flickor till motsatsen. Reklamerna kan därför uppfattas ha en 

feministisk framtoning eftersom att den initierar till att utmana och bryta traditionella 

maktstrukturer och normer som finns mellan kön. 

 

Enligt Rosengren och Sjödin (2011:112) är det lättare att tala till en publik när deras normer 

anammas istället för bryts. Genom kommodifierad feminism försöker kulturella aspekter 

inkluderas i reklam (Goldman, 1992, refererad i Gill, 2007:84) och den feministiska kulturen 

kan ses prägla de undersökta reklamkampanjerna genom gestaltningar av kvinnor med olika 

nationaliteter och religioner; genom att spegla den variation och mångfald som samhället 

besitter. Det kan också ses tas i uttryck genom att de klär män och kvinnor i kläder som anses 

vara typiska för det motsatta könet. 

 

Ökad försäljning och varumärkeskännedom är huvudsakliga syften med reklam (Dahlén, 

Lange & Rosengren, 2017:28). Människor dras till de varumärken som hjälper dem att nå 

uppsatta mål och undviker dem som inte gör det (Mårtensson, 2009:149) och när något anses 

vara av intresse för dem får de en känsla av hopp (Ibid, 2009:145). Den kommodifierade 

feminismen kan tolkas användas som ett verktyg för att få kampanjen att uppmärksammas. 

Det genom att visualisera en strävan efter samhällsförändring i den normbrytande reklamen, 

trots att syftet kan ses vara vinstfokuserat med syfte att öka kännedom om varumärket i fråga.  

 

De normbrytande reklamkampanjerna skulle också kunna ses höra inom ramarna för 

provokativ reklam. Enligt Dahl, Frankenberger och Manchanda (2003:268) är provokativ 

reklam en strategi som används för att förvåna publiken genom att bryta mot just normer och 

värderingar (Huhmanna & Stenerson, 2008:293) och syftet är att fånga publikens 

uppmärksamhet genom att de funderar och försöker förstå anledningen till att de känner så 

(Dahl, Frankenberger och Manchanda, 2003:269). Vanligtvis projekteras stereotypa och 
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orealistiska ideal i reklam (Söderlund, 2014:59) och att gå emot det normativa kan i detta 

sammanhang anses vara ett taktiskt drag som genererar många höjda ögonbryn om syftet med 

reklamerna är att få dem att synas. Att låta minoriteter ta plats framför kameran framgår det i 

respondentintevjuerna var en väl genomtänkt handling vilket stärker påståendet. 

 

Kreativa reklamkampanjer beskrivs av Mårtensson (2009:388) som lönsamma genom att de 

förstärker effekten av kommunikationen. Eftersom många människor är fast vid normer kan 

det vara en bra idé att göra det motsatta (Mårtensson, Ibid). De studerade reklamkampanjerna 

kan tolkas vara ett resultat av kreativitet eftersom de går emot det som är typiskt i kontexten. 

Reklam speglar vanligtvis inte samhällets mångfald (Söderlund, 2014:53) och om något berör 

så glöms det inte lika lätt bort (Dahlén 2003, refererad i Berglund & Boson, 2010:122). Med 

anledning av de normbrytande inslagen som kan uppfattas som kreativa i reklamerna kan en 

uppfattning fås om att de främst verkar för att utmärka sig ur mängden vilket styrker tidigare 

påstående om ett vinstfokus.  

 

Trots en uppfattning om att förändring av samhällets normer och värderingar inte är de 

normbrytande reklamernas huvudsakliga syfte tyder många av respondenternas svar ändå på 

en medvetenhet. Många uttalanden handlar om det ansvar som företag har gentemot 

samhällets utveckling med anledning av den påverkanskraft som medier har; de vill ta ett 

samhällsansvar. Reklam arbetar ofta med att framställa stereotyper på ett banalt och 

klichéartat sätt (Fagerström & Nilsson, 2008:70) och byråns kund positionerar sig som som 

”Det medvetna varuhuset”. Att projektera en önskan om samhällsförändring till publiken 

skulle kunna tolkas vara relaterat till det tidigare konstaterandet om att samhället strävar efter 

jämlikhet vilket i sin tur också skulle kunna gälla för företag.  

 

7.1.2 Mål och förväntningar samt reaktioner  
Kundens målsättningar för den strategiska reklamen anses sällan vara direkt 

kampanjrelaterade utan handlar om mätning av varumärkets förflyttning över en längre tid. 

De övergripande målen med all kommunikation för deras kunder handlar om att bli tydligare 

med vem de är som företag och vilka värderingar de står för för att på så sätt bygga relationer 

samt gillande. Kunden i fråga positionerar sig som ”Det medvetna varuhuset” vilket bland 

annat betyder att alla ska kunna känna igen sig över tid i kommunikationen och välkomna, 
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redogör respondenterna. Då kundens erbjudanden är mycket breda ska det finnas relevans för 

att ha alla som målgrupp.  

 

Förväntningar med de normbrytande kampanjer handlar om att de ska vara synliga och 

tydliga trots en blygsam mediebudget. De ska också skapa uppmärksamhet och få igång en 

diskussion om mode och makt. På så vis skulle kunden framstå som en röst att räkna med i 

modesammanhang. De skulle vara ett varumärke som tar mode på allvar, men också ett 

företag som inte är som andra.  

 

En kampanj fick starkt genomslag, inte minst i icke-köpta kanaler, och genererade mer 

reaktioner än normalt. En respondent förklarar att de genom tidigare erfarenheter är medvetna 

om alla inte håller med om de ställningstaganden som tas och att det finns många och starka 

röster som blir provocerade av inkluderande budskap. Därför brukar de ha en beredskap 

beträffande varifrån kritiken kan komma och ibland behövs även vidta vissa 

säkerhetsåtgärder. Vidare beskrivs det som bra att veta att det kostar att stå för inkludering 

och att det krävs mod och ork från företag att göra det. Att alla inte håller med om fria 

klädkoder eller mångfald i reklam framgår tydligt i den debatt gällande mångfald och 

inkludering som är i svensk media.Kritiken från vissa grupper var väntad, såsom från 

personer med tolkningsföreträde utifrån erfarenheter från länder med slöjtvång. Framför allt 

kom den förväntade kritiken från högerextrema håll. Kampanjen blev också hyllad av många 

som delar Åhléns värderingar, inklusive muslimska feminister, och slöjbärande kvinnor 

kände sig äntligen inkluderade i det offentliga rummet och inom modekategorin, beskrivs 

vidare. De kunde se att de som själva bar slöja var uteslutande positiva men också att de 

positiva rösterna var fler och från ett bredare åsiktsregister, medan de negativa tillhörde en 

ganska liten och koncentrerad åsiktssfär. 

 

Ett förhållningssätt gentemot kritik som riktas mot kampanjerna är att tillsammans med 

uppdragsgivarna försöka förstå vilken slags kritik det är, från vem och utifrån vilka 

förväntningar. Nästan all kritik går att lära något av även om inte all bemöts. De som bemöts 

får ibland konkreta förbättringar som resultat, berättas det av respondenterna. Vidare 

förklaras att varken reklambyrån eller kunden har något emot en del negativa reaktioner då 

det inte går att ta ställning i en fråga utan att de som är av annan åsikt tycker att det är fel. När 
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en analys av vad som ska sägas och vilka som ska nås förklaras att förankringar brukar ske 

med personer som har tolkningsföreträde eller som är opinionsbildare inom det berörda 

området. På så sätt kan det försäkras att alla relevanta perspektiv finns med och att tänkbara 

scenarier kan definieras. Kundens mål är att bli älskade av dem som delar deras värderingar 

och utgör således den kommunikativa och kommersiella målgruppen. För att nå fram inom 

modekategorin menar en av respondenterna också att det ibland är nödvändigt att bryta mot 

reglerna och göra något utstickande.  

 

7.1.2.1 Analys av mål och förväntningar samt reaktioner 

Kampanjen hyllas av många som delar värderingarna och kritiseras negativt av andra 

grupper. Den negativa kritiken som riktas från personer med tolkningsföreträde och från 

högerextrema håll beskrivs som väntad men kan ändå ses vara en oavsiktlig konsekvens med 

anledning av att syftet med reklam enligt respondenterna är att bygga relationer samt 

gillande. Reklam medför oavsiktliga konsekvenser (Rosengren och Sjödin, 2011:121f.). 

Respondenterna beskriver hur de innan lanserandet av kampanjer brukar ha en beredskap 

beträffande varifrån kritiken kan komma och att det ibland behöver vidtas vissa 

säkerhetsåtgärder då det kostar att vara inkluderande. Kommunikation måste utgå från 

målgruppens mål eftersom dessa påverkar hur konsumenterna uppmärksammar, bemöter och 

värderar olika objekt och händelser i omvärlden samt vad de minns av dessa (Mårtensson, 

2009:149). Ändå beskrivs kunden i frågas målgrupp vara alla. Varken byrån eller kunden 

säger sig ha något emot en del negativa reaktioner eftersom alla inte delar samma åsikter. En 

tolkning kan göras att reaktionerna inte är i den utsträckning som den planerats för med 

anledning av den stora målgruppen.  

 

Det kan anses vara svårt inte få negativa reaktioner då ett företag syftar till att ha alla som 

målgrupp. Precis som respondenterna själva påpekar så är det svårt att tillfredsställa alla. 

Grundförutsättningar för väl fungerande marknadskommunikation är bland annat förståelse 

för och rätt förhållningssätt mot målgruppen (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017:27). Ett 

aktivt val av att projektera budskap som resulterar i stort motstånd från målgruppen anses 

därför inte troligt.  
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En av respondenterna beskriver att de tillsammans med byråns kunder går igenom och 

försöker ta lärdom av kritik som riktats mot en kampanj och att det i vissa fall resulterar i 

förbättringar. En tolkning kan således göras att kritik mot normbrytande kommunikation kan 

påverka framtida förhållningssätt vilket i sin tur kan begränsa motståndet mot normbrytande 

reklam samtidigt som graden av kreativitet kan minska.  

 

7.2 Kvalitativa innehållsanalyser 
Här redogörs resultatet från samtliga kvalitativa innehållsanalyser, vilket betyder såväl 

tidningsartiklar, blogginlägg och Facebook-kommentarer.  

 

7.2.1 Kritik gentemot reklamkampanjerna 
7.2.1.1 Positiv kritik 

De positiva kommentarerna handlar bland annat om att kollektionens kläder är fina och att 

reklamerna är underbara och inkluderande. Det framgår åsikter om att det egentligen är 

harmlösa kampanjer men utgörs som ett stort problem av nutidens många normkritiker. De 

spelar på samhällskritik och det gillas skriver en person som också förklarar att konsumenter 

vill vara en del av något. Bland de som hyllar initiativen framgår det att ett normbrytande 

arbete ligger i tiden och att det är viktiga ämnen som uppmärksammas. Det konstateras att 

människor ska ha rätt att klä sig som de själva vill. Det finns inte något bättre än att få vara 

sig själv fullt ut och den rätten ska vara lika för alla skriver en person. Någon annan betonar 

vikten av ämnet och berättar att män som klär sig i feminint kodade kläder får möta motstånd 

och hat i samhället. Det anses även bra att varuhuskedjan visar upp en rättvisare bild, och en 

acceptans gentemot alla hudfärger och religioner, av det mångkulturella samhälle som finns i 

Sverige idag. De smala och blonda kvinnorna som länge fått representera bilden av kvinnan 

har blivit ett monotont tillvägagångssätt menar en person. Några som instämmer skriver att 

det är underbart att se olika modeller, som dessutom får vara sig själva.  

 

En annan åsikt som framförs är att det gjorts ett viktigt ställningstagande mot 

främlingsfientlighet genom att representera slöjbärande kvinnor. Det finns argument bland 

kommentarerna som säger att gestaltningen av en kvinna i slöja bidrar till kvinnoförtryck och 

skriver att det inte är ett frivilligt val att bära det. Bland de positiva åsikterna går det dock att 

33 



 

hitta de som ifrågasätter kritiken som riktats mot reklamerna. Någon förklarar att människor 

påverkas av vilka bilder som får plats i medier och att en positiv identifikation exempelvis 

gynnar unga kvinnors välmående. Med ståndpunkt i det ställs frågan om varför en stor grupp 

människor, och syftar på slöjbärande kvinnor, inte ska få ta del av den positiva 

identifikationen. För vissa innebär synliggörandet av en kvinna i slöja inget mer än att visa på 

en befintlig samtid och inte ett politiskt ställningstagande för användningen av slöjan. 

 

Normalisering av slöjan är nödvändig skriver en kvinna som själv bär slöja, det ger en känsla 

av att vara en del av samhället. Av en person med positiv attityd förklaras slöjan som ett 

gammalt mode som återkommer. Förr användes den för att det var ett snyggt sätt att bland 

annat dölja papiljotter på. Det känns patetiskt att folk blir så upprörda när någon med slöja får 

synas skriver en person. En annan ifrågasätter också hur det kan riktas kritik mot 

varuhuskedjan på grund av detta eftersom det redan finns kläder för andra. Sådana här 

reklamer tydliggör rasistiska kommentarer skriver en annan och får medhåll från en som 

tycker det är skönt att inte behöva bära likadana kläder som rasister. Det finns många olika 

kvinnor i landet och alla borde få representeras hävdar en person. På grund av att det riktats 

mycket kritik mot slöjan går också en besvikelse att återfinna från en slöjbärande kvinna som 

menar att de som grupp behandlas som dumma. En person poängterar att ingen tycks lyssna 

på de sjalbärande kvinnorna angående huruvida det är som skeptikerna menar, ett förtryck 

eller inte. De slöjbärande kvinnorna har själv förnekat att det är så och att det handlar om 

relationen till gud skriver någon. De borde finnas med i media eftersom många bär det 

plagget idag och även kvinnor utan slöja kan drabbas av förtryck. Ingen beslöjad kvinna blir 

mer frigjord för att hon osynliggörs hävdas det och ett förslag ges om att satsa på muslimska 

designers för att få en ny konkurrensfri målgrupp. En slöjbärande kvinna ifrågasätter också 

logiken i varför de som bär slöja och bor i Sverige ska straffas samt osynliggöras för att det 

eventuellt finns förtryck i muslimska länder.  

 

Kommentarer av annat slag gäller bland annat åsikter om att det inte borde vara mer socialt 

acceptabelt att förlöjliga någon än att inte vara som alla andra. En person undrar om det inte 

vore eftersträvansvärt med acceptans och tolerans. En annan ifrågasätter också varför det 

finns missunnsamma människor som blir upprörda av att folk uppmuntras ha på sig de kläder 

de faktiskt vill bära och känner sig bekväma i. En person berättar att den inte ens reagerat på 
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att modellerna skulle vara mindre manliga än andra. I kommentarsfälten uttrycks det också att 

det upplevs vara mäktigt med män som kan klä sig feminint utan att förlora sin manlighet. 

Förr i tiden kunde män både bära mustasch, klänning och hattar fortsätter den tidigare 

nämnda personen. Medhåll ges från en annan person som tycker det är mäktigt när män 

känner att de inte behöver vara typiskt manliga överhuvudtaget. Det bekräftas att det inte är 

någon förlust att förlora sin så kallade manlighet. Normer för vad som är kvinnligt respektive 

manligt ska inte vara avgörande instämmer även någon. I kommentarsfälten går det också att 

se de som instämmer om att män borde ha tillgång till fler färgval på sina kläder för att inte 

behöva klä sig i något som efterliknar en begravningsentreprenör.  

 

Det är skönt när ett stadigt företag vågar bryta mot den homogena föreställning som finns 

om vilka kvinnor som får plats i modecentrum anser någon. Det finns också de som 

kommenterar att de hoppas på fler liknande kampanjer i framtiden och att detta blir en regel 

snarare än ett undantag. En person uttrycker också en förhoppning om att reklamer som 

dessa ska göra skillnad samt att fler makthavare börjar tänka bredare i sina val och vågar gå 

utanför den annars väldigt vita normen. Det är en självklarhet att mångfalden i samhället 

ska återspeglas i reklamen hävdas det därtill. Det här kommer leda till framgång konstaterar 

någon i kommentarsfältet också. De som instämmer skriver att inkludering är ett steg i rätt 

riktning. En eloge ges till företaget för att de orkar ta emot all negativ kritik som deras 

reklamer medfört.  

 

7.2.1.2 Negativ kritik 

Det finns kommentarer där det framgår att kläderna är gräsliga eller löjliga och gillas helt 

enkelt inte av den anledningen. Det manliga modet är praktiskt samt neutralt och en rosett 

passar inte in är ett exempel på en kommentar. Reklamkampanjerna beskrivs också som tama 

försök att bryta mot normer, exempelvis är kläderna som modellerna bär inte särskilt 

avvikande från könsnormerna. Det upplevs motsägelsefullt eftersom reklamerna säger att 

traditioner ska utmanas skriver en person. En person som inte anser att det är bra att bryta 

mot normer ger också ett argument till varför och liknar det med ett smörjmedel som är 

nödvändigt i ett allt lösare sammanhållet och sämre fungerande samhälle. Flera uttrycker att 

det är konstigt att försöka att radera gränser och olikheter eftersom män och kvinnor inte är 

likadana. En person påpekar också att det inte är något nytt att kvinnor klär sig som män och 
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att det istället behövs reklam där kvinnor får vara kvinnor. Detta ifrågasätts av någon annan 

som menar att det redan finns tillräckligt med bilder av traditionella kvinnor i modevärlden. 

Den som medvetet klär sig för att sticka ut måste vara beredd på negativa reaktioner och att 

bli förlöjligade eftersom de aktivt valt att inte smälta in i samhället skriver en person. 

Instämmer gör en person och skriver att det som är utstickande såklart får reaktioner. En 

annan beskrivning som förekommer är att det är genusgalenskap som gått för långt.  

 

Företagets val av att presentera en modell med hijab kritiseras flitigt. De kritiska 

kommentarerna handlar bland annat om känslor som skam och besvikelse gentemot 

företaget. Det ges i uttryck för att företaget förtrycker slöjbärande kvinnor och det är något 

som konsumenterna inte gillar. En debattör och före detta muslim som har skrivit ett brev 

om en vädjan att ta bort bilden på kvinnan i slöja går att återfinna bland kommentarerna. 

Bland de övriga kommentarerna skrivs det också att en konsekvens av att företaget stödjer 

kvinnoförtryck blir att integrationen försvåras. En annan åsikt gällande normaliseringen av 

slöjan handlar också om integration. En person tycker att det är märkligt att den ska 

normaliseras här trots att den inte utgör en del av denna kultur.  

 

Bland kommentarerna återfinns också besvikelse över att företaget inte satt sig in i ämnena 

bättre. En person kommenterar att slöjan är kontroversiell eftersom den står för en gammal 

syn på kvinnan där hon ansågs vara en ägodel. En annan som instämmer säger att kampen 

om jämställdhet går förgäves med kampanjer som dessa. Det borde ligga i vårt lands 

intresse att värna om den kvinnliga frihet som det kämpats hårt för skriver en annan. En 

person framhåller att det går att visa på mångfald utan att använda sådant som kan uppfattas 

som känsligt i andra länder. Det går också att klä män och låta de agera mer feminint utan 

att det ska vara överdrivet eller osmakligt kommenterar en annan. Kommentarer vittnar om 

att både modebranschen och medier bör vara fria från religiösa ideologier. 

 

När ägaren av sidan, Åhléns, kommenterar att de förbehåller sig rätten att ta bort stötande 

kommentarer möts det av kritik. En person skriver att de inte kan ta bort sådant de inte 

gillar och en annan att de borde kunna stå rakryggade för sina handlingar samt ha förståelse 

för att slöjan kan väcka rädsla. Det blir inte bättre av att ignorera frågor om slöjan förklarar 

den sistnämnda personen. Ett annat argument ges om att deras reklam borde tas bort när de 
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ändå rensar eftersom den både är hemsk och kränkande. En annan tycker att det är 

motsägelsefullt att Åhléns kan ta bort stötande inlägg och samtidigt stödja kvinnoförakt.  

Det spekuleras om huruvida de ställningstagande som gjorts i reklamerna kommer att förbli 

eller om det kommer att glömmas vid en senare lansering samt om de ens kommer att bidra 

till några förändringar. Det framgår också en åsikt om att reklamerna är konsekvenser av 

politisk medvetenhet och därför inte sker konsekvent. Därtill ges det också uttryck för att 

reklamerna är konstlade. Hur kvinnan med slöja framställs får kritik då hon upplevs posera 

med en romantisk blick som inte överensstämmer med hur andra muslimska kvinnor skulle 

göra. Det känns som ett trick för att öka försäljningen kommenteras det. Andra ifrågasätter 

vad företaget egentligen vill förmedla med de här reklamerna. Vidare skrivs det att 

anledningen verkar vara att företaget dels sett en marknad med många kunder dels att det 

enbart handlar om att tjäna pengar. En annan skriver att det handlar om att vara politiskt 

korrekt. Det känns som att pengarna som lagts på företaget nu används till att upprätthålla 

manlig makt och kvinnoförtryck kommenterar en annan. Slöjan symboliserar intolerans, 

separatism, förtryck och extremism skrivs det också. Det är olyckligt och olämpligt av 

Åhléns att marknadsföra produkter som dessa.  

 

Det finns också de personer som ifrågasätter vem den egentliga målgruppen faktiskt är samt 

tvivel på att det är de som ingår i mångfalden och snarare de som bryr sig om jämställdhet 

eller miljö. En som instämmer menar att reklamerna riktar sig mot konsumenter som vill 

känna sig duktiga när de handlar eller till och med bidrar till samhällsförändring genom att 

köpa rätt produkter. Det bekräftar någon med att skriva att reklamerna är omtyckta av 

feminister.  

 

Bland de som inte gillar reklamerna framgår det att medlemskapen ska avslutas och att det 

är sluthandlat i kedjans varuhus. Sådan kritik kontras av konsumenter med positiva 

attityder. De skriver att de är beredda att handla mer för att ta igen eventuella förluster. Om 

företaget kan införa demokrati och omtanke av kvinnor samt anta förenta nationernas 

förklarande rättigheter berättar en person att beslutat om att bojkotta företaget kan 

omvärderas.  
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7.2.1.3 Analys av kritiken gentemot reklamkampanjerna 

Normer omvandlas över tid och gränser för vad som anses lämpligt respektive olämpligt kan 

ändras (Martinsson & Reimers, 2014:10). Det skulle kunna förklara att det finns de som både 

gillar och inte gillar reklamkampanjerna. De som ställde sig positiva kan antas vara en del av 

en kultur där normer har förändrats. Bland åsikterna går det att återfinna de som uppmanar 

exempelvis acceptans och inkludering av människor med olika etnicitet och religion samt 

klädstilar. En tolkning kan göras att det är ett försök till att få andra att anamma den 

förändrade kulturen som exempelvis inte präglas av förlegade köns- och vithetsnormer. För 

de som inte delar den kulturen kan det antas att ett negativt ställningstagande uppstår på 

grund av en kulturkrock. Huruvida reklamerna bryter mot normer eller inte är av delade 

åsikter. Det kan tolkas bero på att förväntningarna för ett normbrytande arbete skiljer sig åt. 

De som vill att det ska vara normbrytande kan antas inte tycka att det är nog med en åtgärd i 

taget utan önskar att det stora problemet angrips direkt. Således kan en tolkning göras att 

mindre åtgärder heller inte upplevs som normbrytande. Bland åsikterna har det också 

framgått att reklamerna är provocerande och att de inte gillas därav. Enligt Sabri och 

Obermiller (2012 refererad i Parry et al. 2013:113) kan en provokativ strategi medföra att 

negativa attityder uppstår mot ett varumärke och det kan antas styrka varför människor väljer 

att ta avstånd från varuhuskedjan.  

 

När det gäller diskussionen angående om reklamerna normaliserar kvinnoförtryck kan en 

koppling göras till Martinsson och Reimers (2014:21) förklaring av normer som begränsande 

och hindrar en individs frihet att vara som den vill. Det finns flera kommentarer i positiv 

bemärkelse angående slöjan där en normalisering bland annat beskrivs som nödvändig. Den 

som inte känner igen sig i normerna kan istället känna sig exkluderad (Martinsson & 

Reimers, Ibid). En tolkning kan således göras att de kommentarerna som är av positiv 

karaktär antingen känner sig inkluderade eller har förståelse för hur det är att känna sig 

exkluderad och därför ställer sig bakom reklamerna. Martinsson och Reimers (2014:10) 

förklara att normer är det som anses vara normalt och det skulle också kunna vara en 

anledning till att reklamerna får möta motstånd. Ett antagande kan göras att vissa saker i 

reklamerna kan upplevas som mindre normala än andra, exempelvis slöjan. Svensson och 

Östberg (2013:124) skriver att reklam både påverkar den enskilda individen och hur 

individen relaterar till andra. Det kan tolkas som att en del av publiken därför inte vet hur de 
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ska förhålla sig gentemot slöjan till följd av vad som kan uppfattas som bristande 

representationen av mångfald i medier.  

 

Bland de negativa åsikterna finns det också tvivel om att mångfalden som speglas i 

reklamerna inte är den egentliga målgruppen och att de snarare riktar sig mot konsumenter 

som vill känna sig duktiga och bidra till samhällsförändring genom att handla i 

varuhuskedjans butiker. Sara Rosengren och Henrik Sjödin (2011:24) befäster att reklam 

syftar att få mottagaren att handla på ett sätt som stödjer företagets affär. En anledning till 

den negativa kritiken skulle kunna vara att åtgärderna inte sker konsekvent och att det istället 

är tillfälliga politiska ställningstaganden som görs till fördel för företagets affärer. Bergström 

(2015:54) styrker detta när han beskriver kampanjer som framträdande på en marknad under 

en viss period.  

 

7.2.2 Normer och stereotyper överlag 
Det framgår att det finns en uppfattning om att det har blivit en norm att bryta mot normer 

och att det tar upp all plats i medierna idag. Den uppfattningen ifrågasätts dock genom att 

redogöra för studier som bekräftar att det är tvärtom, att traditionella könsnormer och 

beteenden är vanligare än normbrytande i reklam. Samtidigt som det finns de som önskar fler 

bilder på män iklädda smoking och ordentliga kostymer samt kvinnor i klänningar går det 

också att se uppskattning från andra som gillar att det blivit fler kämpar mot normerna i 

samhället. Normkritiker kritiseras dock för att de inte ägnar tillräckligt med tid med det som 

är viktigt och förslag ges på att diskutera hur normerna borde se ut istället för vad som är rätt 

och fel. Det framkommer också åsikter om att debatten ofta stannar vid vem som är kritisk 

mot vad och att vara kritisk sedan blir den rådande normen.  

 

Det påstås ligga en förväntan från både anställda och omvärlden på att företag ska delta mer i 

samhällsdebatten. Det går också att läsa att den förväntan har börjat bemötas. Det framgår 

också en åsikt om att fler företag borde opinionsbilda sig mot främlingsfientlighet för att få 

ett öppet Sverige där tillit håller samman samhället. Det förklaras som gynnande för både 

politiker, företagsledare och övrig befolkning. När det gäller normer överlag finns det också 

en uppmaning, eller om det ska kallas en önskan, om att exempelvis slöjbärande muslimska 
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kvinnor ska få pryda svenska omslag på tjejtidningar eller arbeta i klädesbutiker. En annan 

med åsikt om att inkludering av kvinnor med slöja borde finnas även i reklam menar på att 

det sänder signaler om att de också värderas högt. Genom exkludering, som sker när det 

handlar om kommersiell kommunikation, så glöms vissa bort eller osynliggörs. Det uttrycks 

en sympati för människor som aldrig får synas i andra sammanhang än exempelvis krig och 

invandring. 

 

Till sist går det också att läsa en tanke om att mode också är politik eftersom det kan få 

följder och diskuterar hur det skulle bli om normerna för vuxnas klädsel förändras och det i 

sin tur också bidrar till att gränserna mellan barnkläderna suddas ut. De män och pojkar som 

känner för att bära tyllkjol skulle då kunna göra det utan att vara rädda för att bli retade. Från 

kritiker som menar på att dagens reklam inte är normbrytande när den försöker vara det ges 

flera förslag, som att exempelvis låta en öppen transperson vara modell, sluta beskriva kläder 

som manliga respektive kvinnliga samt manliga modeller i klänningar.  

 

7.2.2.1 Analys av normer och stereotyper överlag 

Enligt Fagerström och Nilsson (2008:45) utgör reklamens bilder referensramar för många 

människor vad gäller exempelvis kroppen och har inflytande på en rad områden som ligger 

utanför reklamens snävare fält. Beträffande normer och stereotyper överlag finns det både de 

som önskar mer förändring och mindre normkritik samt de som vill att det ska vara som det 

alltid har varit. Det framförs exempelvis önskningar om bland annat mångfald, men också om 

att det fortsatt ska finnas könsstereotypa kläder. Utifrån det kan en tolkning göras att de 

önskningar som samhället framför gällande representationer i reklam tyder på en kännedom 

beträffande den inverkan som reklam kan ha på samhället och kulturer. Mediernas bilder 

sätter spår hos läsaren (Jarlbro, 2006:107) vilket kan tänkas motivera människor till att 

framföra både positiva och negativa åsikter i syfte att bidra till samhällsförändring åt önskat 

håll.  

 

I resultatet går det också att läsa sig till att inkludering är viktigt. Jarlbro (2006:27) skriver att 

genusrepresentationen i medierna över tid inte har varit jämlik. En åsikt som presenterats i 

resultatet uttrycker sympati för de människor som aldrig får synas i andra sammanhang än 

exempelvis krig och syftar på de i slöja. Med anledning av den och andra liknande åsikter kan 
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en tolkning göras att det finns en önskan om att motarbeta normer och stereotyper överlag. 

När människor uppfattar andra människor som en helhet och placerar dem inom en kategori 

istället för att uppfatta dem som en sammansättning av personliga egenskaper, betraktas de 

som stereotyper (Hinton, 2000:33). Bilden av kvinnan i slöja skulle kunna tolkas vara den 

stereotypa bilden som publiken har gentemot dem.  

 

7.2.3 Samhällets attityder gentemot reklam och media 
I en studie som tas upp konstateras det att reklam ofta ligger flera decennier efter samhällets 

utveckling. Ett exempel som ges är att kvinnor började lönearbeta i stor skala på 1960-talet, 

men det inte blev vanligt med reklam som gestaltade detta förrän på 1990-talet. Någon 

refererar också till Jesper Strömbäcks uttalande om att medierna har makt över verkligheten. 

Vidare förklaras det att mediernas bilder av verkligheten ofta utgör den egentliga 

verkligheten eftersom det är de bilderna människor tar del av.  

 

Normbrytande i reklam beskrivs också vara en möjlig trend och anledningen till att många 

reklamer syftar till att bryta mot normer och stereotyper påstås vara för att det säljer bättre 

och skapar igenkänning hos publiken. En person skriver att gestaltande av mer 

verklighetsnära människor uppmärksammas bättre och gör det lättare att nå fram med 

budskap. En annan åsikt som framgår om att det bästa sättet för att få genomslag i reklam är 

genom att väcka hat eller att bli väldigt omskriven. Reklam uttrycks också i första hand syfta 

till att tjäna pengar och inte för att göra politiska poänger. Det ifrågasätts också varför det i 

dagens samhälle inte kan vara naturligt att låta alla människor representeras på stora 

reklampelare utan att det ska behöva kommenteras.  

 

7.2.3.1 Analys av samhällets attityder gentemot reklam och media 

När det gäller reklambranschen framkommer det åsikter om att mediernas bilder av 

verkligheten ofta utgör den egentliga verkligheten eftersom det är de bilderna människor tar 

del av. Det påståendet styrker Fagerström och Nilsson (2008:45) som förklarar att mediernas 

bilder befinner sig i ett växelspel med det omgivande samhället: å ena sidan speglar dessa 

bilder människors värderingar och uppfattningar om till exempel könen å andra sidan styrs 

människors värderingar av de bilder som medierna erbjuder. Samtidigt beskrivs 

41 



 

reklambranschen endast syfta till att tjäna pengar. En tolkning kan göras att den här bilden av 

reklamen framkommit till följd av att den egna verkligheten inte stämt överens med den som 

visats i reklamer. Svensson och Östberg (2013:131) hävdar att reklam kan realiseras om 

människor väljer att handla utifrån de ideal som presenteras i den och det harmoniserar med 

samhällets åsikter. Vidare kan det antas befästa tolkningen om att något som finns i samhället 

förnekats av människor som inte exponerats för reklam med de inslagen.  

 

Bland åsikterna om branschen lyfts det också att reklam ligger efter i sin utveckling, vilket 

skulle kunna vara anledningen till att reklamen som Söderlund beskriver det (2014:53) ofta 

kritiseras. En process som alltid pågått i reklamhistorien och som kommer att fortgå är att 

förnya reklamen. För att lyckas med reklamförnyelse krävs reklamförståelse (Rosengren & 

Sjödin, 2011:38) och en tolkning kan göras att konsumenterna upplever att det behövs mer 

förståelse när de påstår att den ligger efter i utvecklingen. Utifrån beskrivningen av reklam 

där den också framställs att i första hand syfta till att tjäna pengar och att det genomförs 

genom att väcka reaktioner samt att bryta mot normer och stereotyper kan en tanke fås om att 

den bilden av reklam är en konsekvens av den debatt som länge funnits i ämne och att många 

är medvetna om kritiken som riktas mot branschen.  

 

7.3 Kvantifiering  
Tidigare har det redogjorts att åsikterna angående reklamerna är åtskilda. Efter att ha 

kategoriserat kommentarerna som antingen positiva eller negativa utifrån den framtagna 

definitionen har en kvantifiering genomförts. Resultatet visar att det totala antalet 

kommentarer är 432 stycken varav 305 har identifierats som olika personer med åsikter om 

reklamkampanjerna. Av dessa visar resultatet att 150 personer ställer sig positiva och 155 

ställer sig negativa till kampanjerna. Frekvenstabellen nedan visar en mer överskådlig bild av 

siffrorna som tagits fram.  
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7.3.1 Analys av kvantifiering 
Resultatet från kvantifieringen stämmer överens med dilemmat som lyfts i 

problembakgrunden av studien och som menar på att normbrytande kommunikation både får 

positiv och negativ kritik trots det Fagerström och Nilsson (2008:22) förklarar som en strävan 

efter jämlikhet från samhället. Facebook-kommentarerna genererade i siffror som visar på 

något som kan uppfattas som en mycket jämn fördelning mellan de olika ställningstagandena. 

Med utgångsläge från Ums studie (2014:827), med ett resultat som visar att hetrosexuella 

konsumenter inte svarar bra på reklam med inslag av homosexualitet, kan en tolkning göras 

att det är någon liknande anledning, exempelvis olikheter, som ligger bakom de negativa 

kommentarerna även här. Enligt Mårtensson (2009:130) är det inom den emotionsbaserade 

teorin ett krav att reklamen ska underlätta eller motarbeta människors egna intressen för att de 

ska bli berörda. En tolkning kan göras att den jämna fördelningen innebär att det finns de som 

upplever reklamen både som motarbetande och underlättande. De båda känslorna skulle 

kunna tolkas vara väldigt starka och därför anledningen till att människor tar sig tid att 

framföra sina åsikter offentligt. 

 

Normer möjliggör identifiering och påverkar levnadssätt, beteenden och ageranden 

(Martinsson & Reimers, 2014:11). När reklamerna försöker bryta mot dessa skulle de 

negativa reaktionerna kunna tolkas bero på att en känsla av trygghet går förlorad i och med 

att en förändring ska till för något som länge varit på ett särskilt sätt. Utifrån teorin om 

representation i reklam (Söderlund, 2014:59) framgår det också att användning av stereotypa 

och orealistiska ideal i marknadsföring får mycket kritik. Det skulle kunna förklara att 

åsikterna är delade då upplevelsen av vad som gestaltas i reklamerna kan skilja sig åt.  
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Åkestam (refererad i Söderlund, 2014:297f.) presenterar en studie som visar att vissa teman i 

reklam kan påverka vår sociala förmåga även utanför reklamsituationen. Det kan antas att 

normbrytande kommunikation är ett sådant tema och att de människor som stödjer dessa 

reklamer tidigare har exponerats för mer normbrytande kommunikation än andra.  

 

En grundförutsättning för att skapa marknadskommunikation som fungerar är bland annat 

förståelse och rätt förhållningssätt (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017:27). En tolkning skulle 

kunna göras att förståelsen för normbrytande kommunikation, som kan uppfattas som ett 

nyare fenomen, fortfarande är under konstruktion och därför får motta en blandad kompott av 

kritik.  

 

Reklam är en form av övertalning som framhåller eller döljer vissa aktuella 

samhällsförhållanden. Utifrån det resonemanget kan reklamen beskrivas som en missvisande 

spegelbild av verkligheten (Jarlbro, 2006:120). Söderlund (2014:291) befäster att reklamen 

kan vara en skev spegelbild av samhället. Den delade kritiken angående reklamerna skulle 

således också kunna tolkas bero på att vissa upplever framställningen som en 

överensstämmelse av sin egna verklighet och andra som en förvridning. Med hänsyn till det 

här förhållningssättet kan en uppfattning dessutom fås om att reklam måste inkludera precis 

allt och alla för att inte bemötas med negativ kritik.  

 

8. Slutsatser och slutdiskussion  
Här presenteras slutsatser som besvarar studiens frågeställningar och syfte samt utmynnar i 

en slutsdiskussion där andra saker av intresse diskuteras och förslag på vidare forskning ges.  

 

8.1 Slutsats 
Den första frågeställningen om Forsman och Bodenfors arbete med normbrytande 

kommunikation kan besvaras med att det används som en strategi för att få genomslag. En 

långsiktigt strategi är viktigt för alla företag och kan vara avgörande. Syftet beskrivs inte 

främst vara att bidra till samhällsförändring, även om en medvetenhet finns om den 

påverkanskraft de har på samhällets normer och värderingar. Inflytandet ger 
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reklamproducenter ett ansvar eftersom det de väljer att visa i sina reklamer antingen kan bidra 

till att osunda och orealistiska ideal försvinner eller bibehålls. Det har konstaterats vara svårt 

att förhålla sig till alla i samhällets åsikter, de budskap som präglar en normbrytande reklam 

måste därför främst accepteras av målgruppen i fråga samtidigt som en beredskap måste 

finnas för de som inte delar reklamens värderingar.  

 

Slutsatsen för frågeställning två, om vad kritiken säger, är att det finns många olika uttryck 

att beakta, men att åsikterna gäller återkommande teman där kritiken som riktas ofta gäller 

samma saker. Det diskuteras huruvida reklamerna bryter mot normer eller inte, om de bidrar 

till kvinnoförtryck och om de i både positiv och negativ bemärkelse är gränsöverskridande. 

Initiativen såväl hyllas som avvisas. Samtidigt som det finns de som är tacksamma gentemot 

reklamerna finns det också de som ifrågasätter dem. Fokus ligger också på vad som 

egentligen är det bakomliggande anledningen till reklamerna.  

 

Utifrån kvantifieringen kan också den sista frågan på hur stor andel personer det är som 

ställer sig positiva respektive negativa till de normbrytande reklamkampanjerna besvaras. 

Resultatet visar en jämn fördelning och styrker studiens problemformulering vilken förklarar 

normbrytande reklam som en pågående samhällsdebatt. Att åsikterna gentemot normbrytande 

kommunikation är delade konstateras bero på att det uppfattas vara ett nyare fenomen som 

fortfarande är under konstruktion. 

 

Tillsammans besvarar resultaten från samtliga delstudier också studiens syfte vilket är att 

undersöka reklambyrån Forsman och Bodenfors normbrytande arbete med kommunikations 

inom skönhet och mode samt kritik riktad mot det.  

 

Den här fallstudien syftar främst till förståelse och tolkning för ett fenomen snarare än 

generaliserbarhet. Med anledning av att det i de flesta metoderna gjorts ett totalurval kan det 

ändå finnas en möjlighet att resultatet gäller för andra populationer. Resultatet från den här 

studien visar liksom i tidigare forskning att olikheter mellan det som presenteras i reklamen 

och de som exponeras för dem kan generera negativa reaktioner. Resterande tidigare 

forskning har fokuserat på representationer enligt ett traditionellt förhållningssätt gentemot 

normer och stereotyper i reklam medan den här har tittat på ett motsatt arbete.  
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8.2 Slutdiskussion 
I studien framkommer det, både i teorikapitlet och från den kritik som har studerats, att 

reklam ligger efter i utveckling sett till gestaltningen av den rådande tiden. Den 

informationen besvarar varken syftet eller frågeställningarna, men är fortfarande intressant 

inom ramen för det ämne som studeras, normbrytande kommunikation i reklam. Kritiken 

konstateras riktats från båda hållen och därför kan det ifrågasättas varför en lösning inte 

finns. Att reklamen ligger efter i exempelvis valen av representationer går tydligt att se bland 

de åsikter som studerats, samtidigt som andra menar att utvecklingen går åt fel håll. Det kan 

dock uppfattas vara komplext att hitta en gyllene medelväg eftersom ingen åsikt delas av alla. 

Hur politiska ställningstaganden bör presenteras i reklam kan därför diskuteras sett till 

reaktionerna.  

 

Bland de åsikterna som har studerats framkommer det också flera olika förslag på 

förändringar som kan göras för att samhället ska bli mer jämlikt. Förslagen handlar bland 

annat om att införa en unisex-avdelning och att inte benämna kläder som kvinnliga respektive 

manliga. Inom mode och skönhet önskas också barnavdelningar utan kläder uppdelade efter 

kön. Det ges också förslag på nya representationer som önskas ses i reklam, exempelvis 

transpersoner. Det här, liksom det ovannämnda, besvarar heller inte syftet med studien, men 

anses ändock intressant eftersom det visar att det finns ett engagemang i samhället som kan 

utgöra ett underlag för den som ska vidta kommunikationsåtgärder inom detta område.  

 

8.2.1 Framtida forskning 
I studien framkom det att kritiken som riktats mot de studerade kampanjerna var jämnt 

fördelade. Inom ämnet normbrytande kommunikation kan det ges flera olika förslag på vidare 

studier, men baserat på det som studerats i denna skulle fortsatta studier kunna handla om hur 

de här reaktionerna ska behandlas och bemötas. I och med att normer och värderingar 

förändras går det också att studera fenomenet över tid och jämföra från olika tidpunkter för 

att se vad som skiljs åt samt vilken utveckling som tagit vid. En analys av fördelning av 

exempelvis ålder, kön och etnicitet hos dem som reagerar negativt respektive positivt 

gentemot normbrytande reklam är också en möjlig studie som föreslås. Faktorer hos olika 
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målgrupper vilka påverkar mottagandet av budskapet skulle genom en sådan studie kunna 

identifieras. Avslutningsvis skulle en studie med syfte att kartlägga möjliga förhållningssätt 

till normbrytande i reklam kunna göras.  
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10. Bilagor 
10.1 Bryt klädmaktsordningen 
Nedan visas ett utdrag av material från de kampanjer som studien handlar om. Det är en 

reklambild och fyra stillbilder från ett rörligt material.  
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10.2 Nordiska toner 
Nedan visas ett utdrag av material från de kampanjer som studien handlar om. Bilden 

föreställer fem affischer i en tunnelbanestation.  

 

 
 

 

  

55 



 

10.3 Intervjuguide 
Här återfinns frågorna till respondenterna på reklambyrån Forsman och Bodenfors. Med 

“kampanj” menas antingen Bryt klädmaktordningen eller Nordiska toner.  

 

Inledning Presentation av uppsatsens syfte 

 

Fråga om samtycke att spela in 

 

Fråga om eventuell anonymitet 

 

Informera om tidsåtgången för intervjun 

 

Berätta att de uppgifter som samlas in enbart kommer att 

användas i forskningssyfte 

Uppvärmningsfrågor Kan du berätta lite om dig själv? 

- Namn 

- Ålder 

- Yrkesroll 

- Utbildning 

Tematiska- och 

uppföljningsfrågor 

Kan du berätta om idéerna bakom “kampanjen?” 

- Var det något särskilt ni ville lyfta med den? 

 

Vilka mål fanns med “kampanjen”?  

- Exempelvis ekonomiska eller att bidra till 

samhällsförändring (i form av värderingar, ideal och 

föreställningar)? 
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Hur brukar ni tänka vid utformandet av kampanjer 

inom skönhet och mode?  

- Försöker ni medvetet att väcka några speciella 

känslor hos publiken? 

- Brukar ni utforma reklam som 

utmanande/utstickande eller vågad? Varför/varför 

inte? 

- Hur arbetar ni med normbrytande kommunikation? 

 

Vad anser du är normbrytande reklam? 

- Kan du ge något exempel? 

- Skulle du säga att “kampanjen” har normbrytande 

inslag?  

- Upplever du att "kampanjen” speglar samhällets 

mångfald? 

 

Vad tänker du att reklam har för typ av inflytande 

på samhällets normer och värderingar?  

- Tänker ni att "kampanjen” ska inspirera till 

samhällsförändring eller att de speglar samhällets 

befintliga värderingar? 

- Är detta något som reklambyråer kan dra nytta av? I 

så fall, på vilket sätt? 

 

Vilka förväntningar hade ni på “kampanjen”? 

- Stämde publikens reaktioner överens med era 

förväntningar? 

 

Hur förhåller ni er till kritik som riktas mot era 

kampanjer?  

- Hur upplevde du kritiken riktad mot den här 
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“kampanjen”?  

- Påverkar kritik framtida reklamutformningar?  

Direkta frågor Här ställs frågor som intervjun ska handla om, men som 

ännu inte tagits upp 

Tolkande frågor Exempelvis:  

Menar du att..?  

Avslutande frågor Har du något som du vill tillägga eller fråga oss?  

 

Berätta kort om hur studien kommer att gå vidare, be att få 

återkomma med följdfrågor och tacka för att vederbörande 

tagit sig tid  
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10.4 Kvalitativt kodschema 
I tabellen återfinns frågorna som ligger till grund för den kvalitativa innehållsanalysen av 

tidningsartiklar och blogginlägg.  

 

1. Vilka åsikter framgår gentemot reklamkampanjerna? 

2. Säger texten något om normer och stereotyper överlag? 

3. Finns det några uttryck i texten angående samhällets attityder gentemot 

reklambranschen eller medier överlag, i så fall vilka? 

 

10.5 Kvantitativt kodschema 
Här presenteras mätinstrumentet som avgör och kategoriserar variabelvärdet på 

Facebook-kommentarerna. 

 
1. Hur många personer ställer sig positiva till kampanjerna? 

2. Hur många personer ställer sig negativa till kampanjerna? 

 

10.6.1 Definition av en positiv respektive en negativ åsikt 

Stöttar kampanjernas syfte Ifrågasätter kampanjernas syfte 

Försvarar kampanjerna och/eller företaget Delar inte kampanjernas värderingar 

Glada/kärleksfulla/gillande och 

applåderande uttryckssymboler 

Ledsna/arga/besvikna/ogillande och 

hånande uttryckssymboler 

Uttrycker en hoppfull sinnesstämning Är skeptisk till budskapet 

Tar kampanjernas/företagets parti Tar avstånd från kampanjernas/företaget 

Gillar kläderna/modet Gillar inte kläderna/mode 
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