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Abstract
Titel: Slutdestination: HBTQ-personers inkludering och representation i reklam
Författare: Alicia Franzén och Hanna Sandström
Kurs: Examensarbete 15hp, Vårterminen 2019
Examinator: Elisabeth Stúr
Antal ord: 11929
Problemformulering: Reklam har en stor påverkan på samhället. Främst dess normer och
stereotyper, men även på personliga värderingar. Reklam har till största del bestått av
homogena och stereotypa representationer av människor, vilket ett flertal forskare har varit
eniga om sedan 30 år tillbaka. De senaste åren har allt fler företag producerat
reklamkampanjer som innehåller personer och situationer som vanligtvis inte syns i reklam,
så kallade normbrytande reklam. SJ är ett av dessa företag, som utmanar normer genom
reklamkampanjen “Hannahs resa” som skildrar bland annat HBTQ-personer.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka HBTQ-personers uppfattningar och åsikter om
normbrytande reklam och deras representation i reklam. Studien syftar även till att få en
djupare förståelse för HBTQ-personers representation i media i allmänhet.
Metod och material: För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ studie
genomförts i form av samtalsintervjuer där respondentintervjuer med tio HBTQ-personer har
genomförts samt en informantintervju, som även använts som en respondentintervju, med
marknadskommunikationschefen på SJ. Resultatet av intervjuerna stöds av material med
teoretisk anknytning med relevans för ämnet.
Huvudresultat: Efter att ha undersökt tio HBTQ-personers uppfattningar och åsikter om
normbrytande reklam och deras representation i reklam, samt SJ:s reklamfilm “Hannahs
resa”, går det att konstatera att deras åsikter och uppfattningar skiljer sig åt i olika frågor.
Några av respondenterna ställer sig positiva till SJ:s reklamfilm och tror att den syftar till att
normalisera olikheter och bryta heteronormen i reklam, vilket överensstämmer med SJ:s syfte
med reklamen. Några av intervjupersonerna uppfattade däremot reklamfilmen som
kommersiell och är kritiska till syftet bakom reklamen. Uppfattningar och åsikter om HBTQpersoners representation i reklam i allmänhet skiljde sig åt då några av intervjupersonerna
upplever den som bristfällig, medan några upplever den som lovande.
Nyckelord: normbrytande reklam, HBTQ, representation, stereotyper, inkludering
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Förord
Vi vill säga ett stort tack till de respondenter som genom intervjuer har delat med sig av sina
personliga uppfattningar och åsikter. Vi vill även tacka Maria Höglund,
marknadskommunikationschef på SJ, som tog sig tid att ge SJ:s perspektiv på ämnet till vårt
arbete.

Även ett stort tack till Solange Hamrin som hjälpt oss genom arbetet med god handledning
och motivation!

Sundsvall, maj 2019
Alicia Franzén och Hanna Sandström

!3

Innehållsförteckning
1. Introduktion och problemformulering

6

2. Syfte och frågeställning
2.1 Avgränsning

7
8

3. Bakgrund
3.1 Reklamfilmen “Hannahs resa” (se bilaga 1)

8
8

4. Teori och tidigare forskning
4.1 Tidigare forskning
4.2 Digital marknadsföring och reklam
4.2.1 Reklambranschens roll
4.2.2 Digitala kommunikationskampanjer
4.2.3 Kampanjeffekter
4.3 Reklamstrategier
4.3.1 Corporate Social Responsibility (CSR)
4.3.2 CSR-pyramiden
4.3.3 CSR-kommunikation
4.3.4 Corporate Societal Marketing (CSM)
4.4 Representation och identitet
4.4.1 Representation i reklam
4.4.2 Stereotypa och icke stereotypa representationer i reklam
4.4.3 Människor i reklam
4.4.4 Intersektionalitet

10
10
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
18
18

5. Metod och material
5.1 Forskningsdesign
5.2 Kvalitativa samtalsintervjuer
5.2.1 Respondentintervju
5.2.2. Informantintervju
5.2 Urval
5.3 Praktiskt tillvägagångssätt
5.4 Analysmetod
5.5 Tillförlitlighet och giltighet
5.5.1 Tillförlitlighet
5.5.2 Giltighet och intersubjektivitet
5.6 Metodproblem

20
20
20
21
21
21
22
23
23
23
24
24

6. Resultat och analys
6.1.1 Reklam och media

25
25

!4

6.1.2 Normer och stereotyper i media
6.1.3 Reklamfilmen “Hannahs resa”
6.1.4 Representation och inkludering i media

27
31
37

7. Slutsatser och slutdiskussion
7.1 Slutsatser
7.2 Slutdiskussion
7.3 Vidare forskning

38
39
40
41

Referenser

42

8. Bilagor
8.1 Hannahs resa
8.2 Intervjumanual respondentintervju
8.3 Intervjumanual informantintervju

47
47
48
49

!5

1. Introduktion och problemformulering
Reklam har till största del bestått av homogena och stereotypa representationer av människor
(Goffman, 1979). Detta är något som ett flertal forskare har varit eniga om sedan 30 år
tillbaka (ibid.). Reklam som följer dessa normer kan uppröra då de kan anses vara uteslutande
mot de som inte kan identifiera sig med de homogena och stereotypa representationer av
människor som görs i reklam (ibid.). Utformningen av reklam influeras starkt av samhällets
normer, men det som är stereotypiskt och återkommande i reklam speglar sällan samhället på
ett rättvist sätt och representationen blir därför ofullständig (Fagerström och Nilson, 2008:
37).

Det är relevant att granska reklam då den har stor påverkan på samhället (Fagerström och
Nilson, 2008: 37). Främst dess normer och stereotyper, men även på personliga värderingar
(ibid.). Genom att studera reklam kan detta ge en större medvetenhet om hur reklamens
intryck påverkar dessa normer och stereotyper. En del förknippar normbrytande reklam med
jämställdhet och menar på att syftet med den är att bidra till att skapa ett mer jämställt
samhälle. Drumwright och Murphy (2001: 164) menar att det finns reklam som syftar till att
främja samhällets välfärd, men även att normbrytande reklam i grunden har ekonomiska
motiv.

Sveriges Kommunikationsbyråer gjorde tillsammans med reklambyrån Volontaire en
undersökning där 700 reklamannonser från svenska dagstidningar analyserades (Haggren,
2015). Detta i samband med Guldäggskampanjen1 “Vem får synas i svensk reklam?” (ibid.).
Resultatet visade att 87 procent av kvinnorna som gestaltades var vita och att samtliga
familjer var traditionella kärnfamiljer (ibid.). Kampanjen syftade till att uppmärksamma
mångfald och belysa representation samt ifrågasätta normen i svensk reklam (Rågsjö Thorell,
2015). Det vill säga de normer om hur en “normal” kropp ser ut, hur en normal familj är
uppbyggd och vad som är en normal sexualitet (ibid.).

1

Guldäggskampanjen är en tävling inom kommunikationsbranschen som hålls av olika
kommunikationsbyråer varje år.
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Problemet kan även ses ur ett globalt perspektiv, då FN sedan år 1995 har arbetat för
jämställdhet och därmed även mot skev könsrepresentation i media, däribland reklam
(Edström, 2015: 59). På en konferens i Peking enades FN:s samtliga medlemsstater om att
medias roll i jämställdhet mellan kvinnor och män är central (ibid.). Överenskommelsen kom
att kallas Pekingplattformens Sektion J (The Beijing Declaration and the Platform for Action)
och syftar till att aktivt arbeta mot stereotypa skildringar i media (ibid.). Det var dock inte
förrän 20 år senare som Pekingplattformen fick en betydande roll för de europeiska länderna
(ibid: 62). År 2013 började det ställas krav på medierna utifrån Pekingplattformen (ibid.).

De senaste åren har allt fler företag lanserat reklamkampanjer som innehåller personer och
situationer som vanligtvis inte syns i reklam, så kallade normbrytande reklamer. Ett företag
som utmanar de tidigare normativa reklamerna samt lyfter HBTQ-frågan är SJ. Vi har valt att
undersöka SJ:s reklamfilm “Hannahs resa” som ingår i kampanjen “Vem du än är, vart du än
ska”. I reklamfilmen “Hannahs resa” får man följa fyra-åriga Hannah som sitter på tåget på
väg hem till sina två pappor (SJ, 2019).

Reklam är ett av de vanligaste sätten för företag att kommunicera med konsumenter, vilket
även gör ämnet relevant ur ett inomvetenskapligt perspektiv. Det kan till exempel vara
relevant för företag som antingen använder sig av normbrytande reklam i deras
kommunikation i dagsläget, eller planerar att göra det i framtiden. I och med den här studien
kan företag få en bättre bild av hur HBTQ-personer uppfattar reklam som bryter mot
heteronormen och hur ett företag som SJ, arbetar för att inkludera HBTQ-personer i sin
kommunikation.
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2. Syfte och frågeställning
Syftet med denna fallstudie är att undersöka HBTQ-personers uppfattningar och åsikter om
normbrytande reklam och deras representation i reklam. Studien syftar även till att få en
djupare förståelse för HBTQ-personers representation i media i allmänhet.

1. Hur ser tio HBTQ-personer på sin representation i reklam i allmänhet?
2. Hur uppfattar tio HBTQ-personer SJ:s reklamfilm “Hannahs resa”?
3. Hur överensstämmer tio HBTQ-personers uppfattningar om reklamfilmen “Hannahs
resa” i förhållande till SJ:s syfte med den?

2.1 Avgränsning
Denna studie har avgränsats till att undersöka SJ:s reklamfilm “Hannahs resa”, som tillhör
deras kampanjkoncept “Vem du än är, vart du än ska”. Denna avgränsning har gjorts i och
med att SJ är ett etablerat och välkänt företag som använder sig av normbrytande reklam i sin
marknadsföring. Reklamfilmen “Hannahs resa” har valts då den är relevant för studiens
syfte, i och med att den skildrar just HBTQ-personer, vars attityder vi vill undersöka. Vi har
valt att avgränsa oss till tio HBTQ-personer som kommer att vara analysenheter i denna
studie.

3. Bakgrund
I följande del kommer reklamfilmen “Hannahs resa” att beskrivas mer ingående. En
informantintervju med Maria Höglund, marknadskommunikationschef på SJ har genomförts
och presenteras i den här delen.

3.1 Reklamfilmen “Hannahs resa” (se bilaga 1)
Reklamfilmen “Hannahs resa” är en av sju filmer i SJ:s reklamkampanj “Vem du än är, vart
du än ska” (Hartelius, 2018). Kampanjen handlar om att alla SJ:s resenärer reser av olika
anledningar i olika sammanhang (Höglund2, informantintervju 2019-05-03). Oavsett

2

Maria Höglund, marknadskommunikationschef på SJ
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anledning eller sammanhang är alla välkomna på SJ, vilket reklamfilmerna som ingår i
kampanjen gestaltar (ibid.). SJ beskriver kampanjen på följande sätt på sin webbsida:

“Varje dag reser cirka 130 000 människor med SJ och varje resa är på sitt sätt unik.
Även om tåget ska från Malmö till Stockholm så är anledningarna och
sammanhangen olika. Vissa ska hem, andra ska bort. Vissa ska på konferens, andra
förändrar sina liv. Oavsett resa så är du lika välkommen ombord” (SJ 2019).

I den 40 sekunder långa reklamfilmen “Hannahs resa” får vi följa fyra-åriga Hannah som
åker tåg på väg hem till sina två pappor (Hartelius, 2018). På SJ:s egna hemsida beskrivs
reklamfilmen på följande sätt:“Här följer vi Hannah som är på väg hem till sina pappor,
Christian och Mathias. Deras resa till föräldraskapet har krävt planering, arbete och
tålamod. Men när de blev en familj var det värt allt.” (SJ, 2019).

I reklamfilmen tilltalar Hannah olika resenärer på tåget med beskrivningar av sina pappor,
som är alldeles för motsägelsefulla för att endast beskriva en pappa. Hon börjar med att säga
“Min pappa är liten som en myra”, för att sedan säga “Min pappa är jättelång”. Ett annat
exempel på dessa beskrivningar är “Min pappa sover jättelänge” och “Min pappa är
superpigg”. I slutet av reklamfilmen springer Hannah, tillsammans med sin farmor, på
tågperrongen mot sina två pappor som kommer mötandes, samtidigt som artisten E-Types
version av “This is the way” spelas i bakgrunden. Reklamfilmen avslutas med texten “Vem
du än är, vart du än ska” precis som resterande reklamfilmer som tillhör kampanjen med
samma namn.

“Firmesks resa” är en annan reklamfilm som tillhör kampanjen. Reklamfilmen skildrar
Firmesk som är på väg till sin fotbollsträning. Hon talar i telefon med sin mamma på kurdiska
om hur svårt det är att passa in och nå sina drömmar (SJ, 2019). Ytterligare en reklamfilm
handlar om Pelle Pia som kom ut som transvestit som 50-åring och idag är ett Sveriges mest
omtalade namn inom transvestism (ibid.). I reklamfilmen “Pelle Pias resa” sätter han först
på sig ett par örhängen, för att sedan börja måla sina naglar i rosa för att till sist applicera rosa
läppstift (ibid.).
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SJ arbetar för att vara en svensk resepartner som ser alla människor och är tillgänglig för alla
(Höglund, informantintervju 2019-05-03). De har en bred målgrupp som är mellan 15 och 75
(ibid.). “Vem du än är, vart du än ska” är SJ:s varumärkeslöfte, som de även valde att
manifestera i sina första reklamkampanjer efter att ha tagit fram en varumärkesplattform
(ibid.). SJ arbetar med många olika organisationer, däribland Glada Hudik-teatern 3 och “Min
Nya Vän4” i syfte att alla ska känna sig inkluderade och välkomna på deras tåg (ibid.). Det
ska vara tydligt att SJ tar ställning i att alla är lika mycket värda (ibid.). SJ stoltserar inte med
denna kampanj som något “normbrytande”, då de vill gestalta dessa personer som vem som
helst, och inte något utöver det normala (ibid.). Maria berättar att de vill få det att kännas
normalt. (ibid.).

Kampanjen innefattar sju reklamfilmer som skildrar olika personer för att få en bredare
spridning och inkludering (Höglund, informantintervju 2019-05-03). Meningen är att så
många som möjligt ska känna sig inkluderade av dessa filmer, då de enligt SJ, inte skildrar
några ovanliga människor(ibid.). De anser att det är svårt att få alla i hela Sverige att känna
sig inkluderade i en reklamkampanj, men tror att de gjort det på bästa möjliga sätt (ibid.).

4. Teori och tidigare forskning
I den här delen har teorier och tidigare forskning sammanställts som ligger till grund för att
besvara studiens frågeställningar och syfte. Denna studie syftar till att undersöka HBTQpersoners uppfattningar och åsikter om normbrytande reklam och deras representation i
reklam. Studien syftar även till att få en djupare förståelse för HBTQ-personers
representation i media i allmänhet. I och med detta kommer följande del att behandla teorier
och begrepp som berör digital marknadsföring, digitala kommunikationskampanjer,
kampanjeffekter, reklamstrategier, inkludering, representation och intersektionalitet.

3

Glada Hudik-teatern är en kommunal verksamhet som består av en teatergrupp med
utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare.
4

Min Nya Vän skapar mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar.
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4.1 Tidigare forskning
De studier som nämns i följande del är gjorda av forskare inom kommunikationsvetenskap
och ekonomi med inriktning på marknadsföring.

Tidigare forskning i representation i reklam har undersökt hur olika sorters stereotyper
reproduceras i reklam (Åkestam, 2017). En doktorsavhandling undersöker sociala effekter av
stereotypa och icke-stereotypa bilder i reklam (ibid.). I avhandlingen har bland annat en
studie gjorts som jämför hur reklambilder av homosexuella respektive heterosexuella
påverkar konsumenterna (Åkestam et al., 2017a: 67). Undersökningen visar att konsumenter
som exponeras för homosexualitet i reklam lättare känner empati och samhörighet, vilket bör
uppmuntra till att skapa reklam som gynnar både företag och konsumenter (ibid.).

I samma avhandling studeras även etnisk mångfald i reklam (Åkestam et al., 2017b). Studien
undersöker om reklam som innehåller större etniskt mångfald kan få positiva sociala effekter,
samt ifall dessa effekter kan resultera i fördelar för företagets image och ekonomi (ibid.). I
studien exponerades testpersonerna för reklam som innehöll etniska minoriteter samt reklam
som inte gjorde det (ibid: 162). I vissa av reklamerna skildrades den etniska minoriteten i ett
kulturellt stereotypt sammanhang (ibid: 163). Resultatet av denna studie visade att
testpersonernas tidigare attityder till mångfald spelade en stor roll (ibid: 165). För de
testpersoner som var negativt inställda till mångfald i reklam var de sociala effekterna
minimala, medan för de testpersoner som var positivt inställda till mångfald i reklam blev de
sociala effekterna mer positiva (ibid.). Reklam som skildrar mångfald resulterade i att de som
redan är positivt inställda känner mer empati och samhörighet (ibid.). Studien visade att
etnicitet kan påverka både företaget och konsumenten positivt eller negativt, beroende på
sammanhanget (Åkestam et al., 2017b). Om reklamen inte porträtterar den etniska
minoriteten på ett stereotypt sätt samt träffar rätt målgrupp blir effekterna positiva, men om
reklamen framställer den etniska minoriteten på ett stereotypt sätt blir mottagarna istället
negativt inställda till reklamen (ibid.).

I en annan studie undersöker de hur kvinnor och män förhåller sig till könsstereotypa
reklambilder (Åkestam et al., 2017c). Resultatet av studien visade att män och kvinnor
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reagerar negativt på stereotypa skildringar i reklam, medan icke-stereotypa reklambilder kan
leda till positiva attityder och effekter för ett varumärke (ibid.). I studien framkommer även
att konsumenterna snabbt kan avkoda huruvida reklamen innehåller stereotypa eller ickestereotypa bilder (ibid.). Som företag är det viktigt att inte övertydligt markera att reklamen
är normbrytande, då konsumenterna kan snabbt avgöra huruvida ett försök till inkludering i
reklam känns genuin eller inte (DIK, 2018). Sammanfattningsvis visar studien att ickestereotypa bilder i reklam fungerar bättre än stereotypa bilder (Åkestam et al., 2017c).
Studien visar även på att det dessutom kan bidra till positiva sociala effekter för
konsumenterna (ibid.).

4.2 Digital marknadsföring och reklam
4.2.1 Reklambranschens roll
Ett av de vanligaste sätten för företag att kommunicera är genom reklam (Fagerström och
Nilson, 2008: 37). I och med tillgången till internet och digitaliseringen har reklam
förändrats drastiskt på senare år (ibid.). Reklam på sociala medier i form av bilder och videos
har stor betydelse för den visuella kulturen (ibid.). Reklam kan vara laddad med olika
värderingar om till exempel politik, eller spegla olika uppfattningar om könsroller (ibid.).
Dagligen ser vi olika typer av reklam som har stort inflytande på våra värderingar (ibid.).

I och med att reklam kan väcka både positiva och negativa reaktioner står företagen inför
stora utmaningar (Rosengren och Sjödin, 2011: 99). Idag handlar reklam om
relationsbyggande samt att bygga upp olika värden som bör gynna företaget på lång sikt
(ibid.). Reklam förändras ständigt och för att kunna förnya reklam är det viktigt att förstå
reklam och hur den påverkar individer och samhället i stort (ibid.).

Carlsson (2011: 22) förklarar att konsumenterna de senaste åren blivit allt mer intresserade av
verksamheten bakom varumärket. När det kommer till miljöfrågor samt sociala frågor ställer
konsumenterna allt högre krav på företaget (ibid.). Med tanke på den höga konkurrensen på
marknaden är de emotionella värderingarna hos kunden ofta avgörande för vilket varumärke
kunden väljer i ett beslutstagande mellan två företag (ibid.). För att ett företag ska bli
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konsumenters förstahandsval är det viktigt att hela tiden utveckla sitt varumärke och ta
hänsyn till konsumenternas behov (ibid.).

4.2.2 Digitala kommunikationskampanjer
Larsson (2013: 141) definierar en kampanj som en samlad aktivitet för att påverka en viss
målgrupp med homogena och massinriktade metoder. Windahl med flera (2009: 132) skriver
om kommunikationskampanjer som ett försök att skapa förändringar i publikens
beteendemönster genom att antingen motivera, övertala eller informera dem. I de flesta fall
handlar kommunikationskampanjer just om att generera icke-kommersiella fördelar på
individ- eller samhällsnivå (ibid.). Centralt i en framgångsrik kampanj är att sändaren känner
till mottagarens intressen, det är också viktigt att sändaren är någon som mottagarna känner
tillit till (ibid.). Alltså att företag är medvetna om konsumenternas intressen samt att
konsumenterna känner tillit till företaget i fråga.

4.2.3 Kampanjeffekter
Lazarsfeld med flera (1940: 14) tog tillsammans fram tre olika former av effekter som media
står för. Den första formen kallas aktivering och grundar sig i teorin om att människans
latenta predispositioner kan aktiveras med hjälp av medieinnehåll (ibid.). Det vill säga att
människans underliggande uppfattningar eller åsikter om något kan komma att aktiveras av
medieinnehåll (ibid.). Den andra formen benämns som förstärkning och innebär att media
kan förstärka redan befintliga värderingar och åsikter (ibid: 15). Omvändning, som är den
tredje och sista formen, handlar om att medieinnehåll kan få individer att ändra sina åsikter
och värderingar (ibid: 16).

Bergström (2017: 103) skriver om hur människan ständigt påverkas av intryck i vardagen.
För att på något sätt filtrera vad vi påverkas av tar han upp “filterförsvaret”, som är kopplat
till psyket. “Filterförsvaret” har en passiv och en aktiv funktion som även kallas selektiv
exponering och selektiv perception (ibid.). Selektiv exponering handlar om att varje individ
själv väljer vilka budskap de vill utsätta sig för. Detta genom att välja vilken TV-kanal vi vill
titta på eller vilka tidningsartiklar vi vill läsa (ibid.). Selektiv perception grundar sig i att vi
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aktivt lyssnar eller tittar efter det vi är intresserade av (ibid.). Detta betyder alltså att
människan hör det vi vill göra och ser det vi vill se, trots vardagens alla intryck (ibid.).

4.3 Reklamstrategier
I följande del kommer två olika reklamstrategier att presenteras. Reklamstrategierna
innefattar marknadsföring som inte endast avser ekonomisk vinning. Gemensamt för dessa är
även företag och organisationers sociala ansvar gentemot samhället och konsumenterna.
Dessa strategier är relevanta då studien avser att undersöka HBTQ-personers uppfattningar
om SJ:s reklamfilm “Hannahs resa”, samt syftet med reklamfilmen.

4.3.1 Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility är ett begrepp som avser företag och organisationers sociala
ansvar i samhället (Borglund et al., 2012: 7). Begreppet innefattar många aspekter på ansvar i
samhället, allt från anställdas villkor och förmåner till företagets miljöansvar (ibid.). Enligt
Ihlen, Bartlett och May (2013: 7) granskas företag idag noggrannare för sin påverkan på
miljö och omgivning, och i samband med det har även fenomenet vuxit. De anser att företag
idag har ett större ansvar att generera fördelar för samhället och miljön (ibid.). Det räcker
alltså inte för företag att endast arbeta vinstdrivande för att få ett godkännande av samhället
som verksamhet (ibid.).

4.3.2 CSR-pyramiden
CSR-pyramiden består av fyra komponenter för hur företag och organisationer tar sitt ansvar
gentemot samhället (Carroll och Buchholtz, 2003: 39). Pyramiden handlar om den förväntan
som samhället har av ett företaget, och kallas Societal Expectation (ibid.). Dessa fyra delar är
ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska aspekter av begreppet (ibid: 36). Det första
steget är det ekonomiska ansvarsområdet som fungerar som grundpelare för resten av
pyramiden (ibid.). Den ekonomiska aspekten är att driva en lönsam verksamhet genom att
maximera försäljningen med varor eller tjänster till ett rimligt pris (ibid.). Juridiskt ansvar är
det andra steget, vilket innebär att följa lagar gällande miljö, anställning och konsumenter
(ibid.). Det tredje steget är etiskt ansvar som grundar sig i att agera ansvarsfullt och moraliskt
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(ibid.). Pyramidens fjärde och sista steg är det filantropiska ansvaret som innebär att på något
sätt bidra till samhället (ibid.).

De två förstnämnda delarna i pyramiden, den ekonomiska och juridiska aspekten, är snarare
ett krav som samhället ställer på företaget eller organisationen medan den etiska aspekten
anses vara en förväntan av företaget i fråga (Carroll och Buchholtz 2003, 39). Det fjärde och
sista området, den filantropiska aspekten, är mer ett önskemål än ett krav (ibid.).

4.3.3 CSR-kommunikation
När företag själva stoltserar med sitt CSR-arbete kan en paradox uppstå (Ihlen et al., 2013:
11). Företag som skryter offentligt om sin CSR-kommunikation kan komma att kritiseras för
detta (ibid.). Det finns många benämningar för det här fenomenet, och en av dessa är The
Communication Paradox (ibid: 25). Begreppet syftar till hur effektiv kommunikation, i form
av CSR, riskerar att resultera i negativa konsekvenser (ibid.).

Coombs och Holladay (2012: 110) förklarar fenomenet med att konsumenter ser kritiskt på
företag som delar med sig av för mycket information om deras CSR-arbete, vilket anses vara
för säljande och endast till förmån för företaget. Konsumenter kan även komma att ifrågasätta
CSR-arbete som påkostat och mödosamt samt varför företag väljer att lägga pengarna på
arbete om hur en eventuell åtgärd skulle kunna se ut, istället för själva åtgärden i sig (ibid.).

Detta kritiska perspektiv på CSR-kommunikation som påkostat och mödosamt utgår från tre
perspektiv: meddelandeton, kostnad och källa (Coombs och Holladay, 2012: 112). Första
aspekten avser att ett meddelande eller budskap kommuniceras för frekvent eller för
framträdande (ibid.). Den andra aspekten hänvisar till att budskapen i ett företags reklam
exempelvis även kan ifrågasättas då de ofta är väldigt påkostade (ibid.). Det tredje och sista
perspektivet handlar om källan, som är viktig för företagets trovärdighet (ibid.). Många
företag saknar just trovärdigheten, då deras CSR-kommunikation kan uppfattas som endast
vinstdrivande (ibid.).
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4.3.4 Corporate Societal Marketing (CSM)
Corporate Societal Marketing är ett koncept av Philip Kotler (1972: 51) som menar att
organisationens uppgift är att avgöra målgruppens behov och intressen samt leverera den
önskade tillfredsställelsen bättre än konkurrenterna. Detta för att bevara eller utveckla
konsumenternas och samhällets välbefinnande (ibid.). Drumwright och Murphy (2001: 164)
har vidareutvecklat begreppet och menar att ett av målen med Corporate Societal Marketing
är att det ska vara icke-ekonomiskt. Således är CSM en typ av marknadsföring som inte
endast består av ekonomiska mål, utan även minst ett mål som på ett eller annat sätt bidrar till
samhällets välfärd (ibid.). Genom att integrera socialt ansvar i de traditionella
marknadsföringsstrategierna skapas på så sätt icke-ekonomiska mål (ibid.).

Hoeffler och Lane Keller (2002: 79) nämner sex olika ändamål som företag kan uppnå genom
att använda sig av Corporate Social Marketing. Dessa sex lyder: att bygga
varumärkeskännedom, förbättra varumärkesbilden, etablera varumärkets trovärdighet, främja
varumärkets känslor, skapa en känsla av varumärkesgemenskap samt framkalla
varumärkesengagemang (ibid.).

4.4 Representation och identitet
4.4.1 Representation i reklam
Representation i reklam handlar om hur media framställer eller föreställer något (Hall, 2013:
16). Media representerar alltså en bild av samhället genom att framställa det på ett visst sätt,
som ger mottagaren en bild av omvärlden genom reklamens bilder och tecken (ibid.). Språket
som används ger dessa bilder och tecken mening, som i sin tur skapar mening och kultur
(ibid.). Kultur skapas alltså genom att språket genererar en delad mening om någonting och
därmed skapar en delad världsbild (ibid.). Samtliga bilder och tecken som visas i media och
reklam representerar olika meningar (ibid.). Beroende på individuella erfarenheter och
värderingar tolkas dessa tecken på olika sätt, vilket även skapar olika tolkningar av
omvärlden (ibid.).
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Homosexuella är den grupp inom HBTQ som vanligtvis representeras i reklam, vilket gör att
representationen av resterande grupper blir nästintill obefintlig (Nölke, 2018: 245). Den
homosexualitet som vanligtvis gestaltas i reklam är även en så kallad “heteronormativ
homosexualitet”, vilket gör att endast denna typ av homosexualitet accepteras i media (ibid.).
Detta resulterar i att vissa typer av sexualitet och könsföreställningar i reklam förstärks och
normaliseras, medan andra förintas (ibid.). Den här typen av heteronormativ representation
av homosexualitet har kritiserats då den tvingar homosexualiteten att anpassa sig till
heteronormen (ibid.). Kritiken leder till frågan om vilken målgrupp denna typ av reklam
egentligen riktar sig till, då HBTQ-personer som inte faller inom ramen för heteronormen
förblir osynliga (ibid.). Tidigare studier har visat att den typen av representation av
homosexuella i reklam kan ge negativa effekter i form av dåliga känslor eller uppfattningar
(ibid.). Dessa effekter kan föras vidare till den allmänna inställningen till homosexualitet
(ibid: 246).

4.4.2 Stereotypa och icke stereotypa representationer i reklam
Under större delen av historien har reklam porträtterat människor på ett stereotypiskt sätt
(Eisend, 2010: 418). En stereotyp är en generaliserad och accepterad tro om personliga
egenskaper hos människor i en annan social grupp, som kön, etnicitet eller sexuell läggning
(Taylor och Stern, 1997: 51). Utformningen av reklam influeras starkt av samhällets normer
(Fagerström och Nilson, 2008: 37). En norm definieras vanligtvis som en regel eller ett ideal
(Rosenberg, 2014: 101), eller som sociala regelsystem som egentligen inte syns förrän någon
bryter mot dem (ibid.).

Det som är stereotypiskt och återkommande i reklam speglar sällan samhället på ett rättvist
sätt och representationen blir därför ofullständig (Fagerström och Nilson, 2008: 39).
Stereotypa reklambilder kan dessutom förstärka stereotyper som redan finns i samhället
(Eisend, 2010: 421). Stereotypa och normativa representationer innebär ofta någon form av
nedvärdering genom att socialt konstruerade grupper ställs mot varandra, där olika grupper
värderas högre än andra (Kleberg, 2006: 17). I och med denna uppdelning av grupper som
görs benämns ofta dessa som “vi” och “de”, där “vi” är det normala som följer normen
medan “de” besitter avvikande egenskaper som därmed går emot normen (ibid: 17-18).
!17

Användningen av stereotypa skildringar blir ofta kritiserad på grund av dess negativa sociala
effekter på bland annat självkänsla (Taylor och Stern, 1997: 57). Detta medan användningen
av icke-stereotypa skildringar genererar i positiva sociala effekter (Åkestam et al., 2017c).

Reklam anses vara stereotyp när den skildrar människor på ett sätt som överensstämmer med
den allmänna normen (Taylor och Stern, 1997: 48). En icke-stereotyp reklam visar en person
som inte följer stereotypen för den sociala grupp som personen i fråga tillhör (ibid.). Ickestereotyp reklam uppmuntras av konsumenterna, men majoriteten av reklamen vi ser idag
utforskar dock inte icke-stereotypa skildringar (Eisend, 2010: 418). Tidigare forskning har
visat att konsumenter som exponeras för icke-stereotyp reklam är mer benägna att tänka på
människorna i reklamen och deras relation till varandra (Grier och Brumbaugh, 1999: 83).
Detta kan leda till att konsumenterna tankemässigt utökar de sociala grupperna (ibid.).
Kleberg (2006: 18) skriver att ett effektivt sätt att fånga publikens uppmärksamhet är att
använda sig av stereotypa könsrepresentationer i reklam. Detta för att mottagaren snabbt ska
kunna relatera till budskapet, då reklam vanligtvis endast visas under en kort tid (ibid.).

4.4.3 Människor i reklam
I tidigare studier har det varit mer förekommande att forskarna fokuserat på hur människor
skildras i reklam, snarare än mångfalden av människor som representeras överlag (Klassen et
al., 1993: 30). Mycket av de forskningsstudier som gjorts visar att de människor är mest
förekkommande i reklam är västerländska heterosexuella vita män och kvinnor utan
funktionsvariation (ibid.). I reklam är vita, smala, attraktiva, heterosexuella och
framgångsrika människor överrepresenterade, medan andra grupper är underrepresenterade
(Eisend, 2010: 421). Även om människor med andra egenskaper och attribut (till exempel
homosexuella män) förekommit i reklam, har de i stor utsträckning varit starkt
stereotypiserade eller frånvarande (ibid.). Enligt Oakenfull med flera (2008: 194) är
heterosexuella par överrepresenterade i allmän reklam, trots att upp till 10% av befolkningen
i västvärlden lever som öppet icke-heterosexuella, är sällan sådana par och
familjekonstellationer vanligt förekommande i reklam.
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4.4.4 Intersektionalitet
Intersektionalitet handlar om interaktionen mellan flera olika identiteter och erfarenheter av
uteslutning och underordnad, samt är en av de viktigaste punkterna i feministisk teori (Davis,
2008: 67). Intersektionalitet syftar på samspelet mellan faktorer som till exempel kön,
etnicitet, sexuell läggning och klass och dess påverkan på olika maktrelationer (ibid: 68).
Från början avsåg begreppet att ta hänsyn till svarta kvinnors kamp, som befann sig
någonstans mellan feministisk och anti-rasistisk diskurs, och därmed inte uppmärksammades
i någon av dessa teorier (ibid.).

Hill Collins och Bilge (2016: 16) beskriver intersektionalitet som ett analytiskt verktyg som
ger människor bättre tillgång till komplexitet i världen och i sig själva. Människor använder
ofta intersektionalitet som ett analytiskt verktyg för att hantera olika sociala problem (ibid:
17). Intersektionalitet är ett sätt att förstå ojämlikhet och genom att förklara sociala skillnader
människor emellan kan detta synliggöra hur olika maktordningar samspelar (ibid: 15). Hill
Collins och Bilge nämner bland annat etnicitet, klass, kön, sexualitet, religion och ålder som
viktiga kategorier i analysen av sociala maktrelationer (ibid: 19). Enligt intersektionalismen
förknippas icke-vita HBTQ-personer ofta med ett trippelförtryck av allmänhetens
samhällstryck, respektive etniska samhälle och den vita HBTQ-gemenskapen (Nölke, 2018:
242).

Begreppet intersektionalitet infördes från början av Kimberlé Crenshaw, 1989, och har sedan
dess varit en stor del av många olika teoretiska perspektiv och av feministiska forskares
arbete (Davis, 2008: 68). Det har även kommit att bli ett vanligt ämne i olika
grundutbildningar men även skapat stora debatter i både Europa och USA (ibid.). Det är helt
enkelt osannolikt att feministiska studier idag endast skulle ta hänsyn till kön (ibid.).
Litteratur som endast avser kön, och därmed bortser från etnicitet, klass och
heteronormativitet i samspel med kön godkänns med högsta sannolikhet inte inom ämnet
(ibid.).

I och med sociala medier och den nya typen av kommunikationsteknik har detta medfört
stora förändringar för individer och sociala rörelser (Hill Collins och Bilge, 2016: 103).
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Utvecklingen av sociala medier har gjort det möjligt för vem som helst att skapa, redigera
och uppdatera innehåll (ibid.). I och med detta har gränsen för vem som är producent och
vem som är konsument suddats ut (ibid.). Detta har öppnat nya utrymmen för debatt, där
intersektionalitet fått en anmärkningsvärd digital närvaro (ibid.). Debatterna om
intersektionalitet på sociala medier möjliggör att undersöka kön, klass, etnicitet, ålder och
sexuell läggning (ibid: 109). Online communities där kvinnor av alla etniciteter samt transoch queer-personer gör sig hörda bidrar till en viktig digital spridning av intersektionalitet i
sociala medier (ibid: 111). Trots detta hade heteronormativ reklam ännu inte diskuterats ur ett
intersektionalistiskt perspektiv år 2015, enligt Herz och Johansson (Nölke, 2018: 242).

5. Metod och material
Detta är en fallstudie som undersöker HBTQ-personers uppfattning om SJ:s reklamfilm
“Hannahs resa” samt deras representation i reklam. Det som utmärker en fallstudie är att den
behandlar en specifik händelse (Ekström och Larsson, 2013: 19). Fallstudier kan ge unik
kunskap om bland annat organisatoriska och politiska fenomen, särskilt när det handlar om
att besvara frågorna “hur” och “varför” (ibid: 57).

Studien undersöker tio HBTQ-personers uppfattningar och åsikter om normbrytande reklam
och deras representation i reklam. Detta för att få en djupare förståelse för deras
representation i media i allmänhet. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar
har en kvalitativ studie genomförts i form av samtalsintervjuer med tio antal analysenheter
samt en informantintervju med marknadskommunikationschefen på SJ.

5.1 Forskningsdesign
I denna studie har en kvalitativ metod i form av kvalitativa samtalsintervjuer använts. En
kvalitativ metod innebär att egenskaper, kännetecken eller kvaliteter i det som ska undersökas
beskrivs (Malterud, 2014: 3).
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5.2 Kvalitativa samtalsintervjuer
I denna studie har vi intervjuat tio HBTQ-personer och SJ:s marknadskommunikationschef.
Detta för att få mer än ett perspektiv och fler synpunkter om ämnet. Maria Höglund, som är
marknadskommunikationschef på SJ, valdes ut till denna samtalsintervju då hon besitter den
kunskap och information som är relevant för denna studie. Intervjun med Maria Höglund
fungerar både som respondent- och informant i denna studie. Till denna studie har även tio
HBTQ-personer intervjuats i en respondentintervju om deras uppfattningar och åsikter om
normbrytande reklam och deras representation i media i allmänhet, samt SJ:s reklamfilm
“Hannahs resa”.

Kvalitativa samtalsintervjuer har många olika användningsområden (Esaiasson et al., 2016:
253). Några av dessa är bland annat för att göra en teoriprövning, när syftet är att utveckla en
teori eller ett begrepp, eller som i det här fallet, när vi vill studera hur människor själva
uppfattar sin värld (ibid.). Det vill säga att syftet är att förstå hur respondenterna upplever
omvärlden (ibid.). I en samtalsintervju kan både informant- och respondentkaraktär
förekomma (ibid.).

5.2.1 Respondentintervju
En respondentintervju används för att respondenterna ska ge sin syn på fenomenet som ska
undersökas (Lasson, 2013: 57). Detta gör att vi kommer att kunna få svar som speglar deras
åsikter och uppfattningar samt en djupare förståelse i ämnet. Detta utan att lämna något
alternativ ute, som en kvantitativ metod som enkätundersökning skulle kunna göra.

5.2.2. Informantintervju
En informantintervju används för att få en djupare förståelse för en händelse eller ett fenomen
(Esaiasson et al., 2017, 235). De används även för att få bakgrunds- och faktaupplysningar
som används till grund för forskningen (Lasson, 2013: 57). Denna typ av intervju har
genomförts för att få en tydlig bild av SJ:s syfte och mål med deras reklamkampanj.
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5.2 Urval
Det urval som gjorts, tio HBTQ-personer, är gjort genom ett snöbollsurval. Genom ett
snöbollsurval har de HBTQ-personer vi intervjuat valts ut. Snöbollsurval innebär att vi
strategiskt valt ut analysenheter, som hjälper oss att hitta andra enheter som i sin tur kan
hjälpa oss att hitta ytterligare enheter, och så vidare (Esaiasson et al., 2016: 190).

Genom ett strategiskt urval har vi även valt att intervjua SJ:s marknadskommunikationschef.
Strategiskt urval innebär att urvalet inte bygger på slumpprincipen (Grønmo, 2006: 94).
Urvalet är istället beroende av systematiska bedömningar av vilka enheter som utifrån
teoretiska och analytiska syften är mest relevanta (ibid.). Företrädande för SJ förväntas
genom sin position omfatta ett koncentrat av kunskap som är nödvändig för denna studie.

5.3 Praktiskt tillvägagångssätt
För att utföra en studie med kvalitativa intervjuer krävs det först att ett antal faser genomförs
(Larsson, 2013: 58). Dels måste en utförlig intervjumanual utformas, som utgår från
teoretiskt underlag och tidigare forskning (ibid: 63). Vi har använt oss av två olika
intervjumanualer. En intervjumanual har använts till intervjun med HBTQ-personerna och en
annan intervjumanual har använts till intervjun med SJ:s marknadskommunikationschef.
Kontakten med samtliga respondenter påbörjades via mail där studiens syfte presenterades,
och avslutades med en förfrågan om eventuellt intresse att genomföra intervjun.

Informantintervjun syftar till att ge bakgrunds- och faktaupplysningar om SJ:s syfte med
kampanjen medan samtalsintervjuerna avser att samla HBTQ-personers åsikter och
uppfattningar om reklamfilmen. För att respondenterna ska känna förtroende för intervjuaren
är det viktigt att vara påläst och fråga relevanta frågor för studien, vilket ger ett intryck av
kunskap (Larsson, 2013: 73).

Intervjumanualerna bestod av öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor,
nyckelfrågor och avslutande frågor. Frågorna delades även upp i olika teman, för att
intervjusituationen skulle blir mer strukturerad. De teman som intervjumanualen bestod av
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var reklam och representation, SJ:s reklamfilm “Hannahs resa” och upplevelser. Samtliga
HBTQ-personer som intervjuats har först fått se reklamfilmen “Hannahs resa” för att kunna
besvara frågorna på bästa möjliga sätt.

5.4 Analysmetod
Alla intervjuer genomfördes fysiskt av en intervjuare, där vi genomförde fem intervjuer var.
Informantintervjun med SJ genomfördes gemensamt, där en intervjuare genomförde intervjun
och den andra antecknade. Detta för att förbättra intervjusituationen, där vi samtidigt kunde
få med alla detaljer och fokusera på samtalet. Inspelning godkändes av samtliga respondenter.
Intervjuerna har transkriberats direkt efter varje intervju för att inte gå miste om någon viktig
information. Därför har samtliga intervjuer har transkriberat av oss båda. Utskrift eller
transkription av intervjumaterial kan vara beroende av forskaren, vilket gör att två olika
forskare som transkriberar samma material kan skilja sig från varandra (Larsson 2013: 69).
Enligt Larsson ska ett intervjumaterial bearbetas genom att nämna exakt alla ord som uttalas
samt samtliga pauser och upprepningar (ibid.). Genom att lyssna och skriva samtidigt ger det
en upprepning av intervjusituationen (Henricson, 2017: 152). Efter transkriberingen har
svaren sammanställts för att få en överblick över resultatet. För att stärka resultatet har
samtalsintervjuerna citerats i resultatdelen.

5.5 Tillförlitlighet och giltighet
Ekström och Larssons (2013: 14-15) begrepp tillförlitlighet och giltighet är alternativa
begrepp till de vetenskapliga benämningarna validitet och reliabilitet. Tillförlitlighet avser
att mäta huruvida materialet och undersökningen är tillförlitlig, det vill säga om det som
studien avser att mäta verkligen mäts (ibid.). Giltighet motsvarar begreppet validitet, som
handlar om undersökningens relevans för studiens syfte (ibid.). En studies giltighet kan mätas
genom att samma undersökning ska kunna göras om med samma analysenheter vid en annan
tidpunkt (Esaiasson et al., 2016: 64). En studies tillförlitlighet och giltighet är grundläggande
för vetenskapliga studier oavsett val av metod (Ekström och Larsson, 2013: 15).
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5.5.1 Tillförlitlighet
Studien har möjlighet att uppnå hög tillförlitlighet i och med att vi har valt relevanta teorier,
en relevant metod samt genomfört intervjuer med marknadskommunikationschefen på SJ och
tio HBTQ-personer. Detta innebär betyder att vi undersöker det vi avser att undersöka. Vi är
medvetna om att detta inte gör det möjligt att uppnå generaliserbarhet, då vi inte kommer att
intervjua tillräckligt många HBTQ-personer för att kunna uttala oss om HBTQ-personer som
population. Detta innebär att vi endast kan uttala om dessa tio HBTQ-personer, vilket även är
det som vi avser att undersöka.

5.5.2 Giltighet och intersubjektivitet
De kvalitativa intervjuerna och bearbetningen av materialet är de delar som kommer stärka
giltigheten i och med att respondenterna besitter den information och kunskap som bidrar till
att besvara syftet och frågeställningarna.Något som kan påverka resultatet är att kampanjen
ligger nära i tiden, vilket betyder att respondenternas uppfattningar och åsikter om den kan
förändras över tid. Genom att ha tillgång till det material som denna studie behandlat och
utgått ifrån, tillsammans med ett utförligt beskrivet tillvägagångssätt, är sannolikheten stor att
andra forskare kommer att få samma eller liknande resultat vid ett utförande av samma
undersökning.

5.6 Metodproblem
I denna fallstudie har vi stött på några metodproblem som härmed kommer att förtydligas.
Ett metodproblem som uppstod när vi utförde en testintervju, var att vi som intervjuare lätt
kunde ta över intervjun genom att ställa frågor som styrde respondentens svar till egna
antagande eller intentioner. Detta kan påverka utbytet av information genom att svaren inte
blir fullständiga eller helt ärliga (Larsson 2013: 74). Problemet löste vi genom att
omformulera de frågor som påverkade detta samt ta bort eventuella följdfrågor som kan
påverka respondenten. I de slutgiltiga intervjuerna med respondenterna var det viktigt att de
fick ta egna initiativ och att de fick den tid som behövdes för att svara på samtliga frågor.
Ett annat problem som uppstod under testintervjun var att några frågor i
teststintervjumanualen upplevdes känsliga för respondenten. I och med att det är ett ämne
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som berör personliga upplever, känslor och tankar så omformulerade vi även de frågorna för
att respondenterna inte skulle känna sig obekväma i intervjusituationen.

6. Resultat och analys
I följande del presenteras resultat från de intervjuer som genomförts med respondenterna
samt från informantintervjun. Resultatet har sedan analyserats och kopplats till de teorier och
tidigare forskning som använts. Avsnittet är indelat i fyra områden utifrån olika teorier.

I den här delen kommer vi konsekvent att använda oss av uttrycket “hen”. Detta för att
studien inte syftar till att undersöka något som berör könstillhörighet. För att respondenterna
ska hållas anonyma har vi valt att namnge dem som “Intervjuperson A-J”.

6.1.1 Reklam och media
Gemensamt för HBTQ-personerna som har intervjuats är att samtliga exponeras för reklam.
Intervjupersonerna A, B, C, D, H och I försöker i största möjliga mån undvika den reklam
som går att undvika, men uppger att det är omöjligt att undvika den helt. Intervjupersonerna
A och G tittar inte på reklam som visas på TV, men tittar istället på den reklam som de
exponeras för på sociala medier som YouTube, Instagram och Facebook. Intervjuperson E
tittar mycket på TV och exponeras därför dagligen för den reklam som visas där.
Intervjuperson J tycker att reklam är intressant att titta på för att studera dess representation
av olika människor och tittar därför på så mycket reklam som möjligt.

Fagerström (2008: 38) skriver att reklam är det vanligaste sättet för företag att kommunicera
samt att det har stort inflytande på publikens värderingar angående bland annat uppfattningar
om könsroller. Ur resultatet går det att tyda att respondenterna till viss del ofrivilligt
exponeras för reklam som kan komma att påverka deras åsikter och värderingar. Således är
det viktigt för företag att förstå deras roll på både en individ- och samhällsnivå. Det är även
viktigt som konsument att vara medveten om att reklam kan påverka personliga åsikter och
värderingar när de exponeras för reklam, oavsett om det är frivilligt eller inte.
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Gällande vilken grad och vilken typ av reklam som intervjupersonerna exponeras för beror
på deras intresse för reklam samt intresse för olika frågor. Intervjuperson I försöker att avstå
från att titta på reklam som saknar ett djupare budskap, då det inte intresserar hen.
Intervjupersonerna A, C, E och F tycker det är viktigt att reklam skiljer sig från mängden och
skapar en eftertanke. Intervjuperson A väljer att titta på reklam som berör mode och säger
följande om detta:

“Jag försöker undvika reklam som går på TV så gott det går. Jag tittar oftare på
reklam som finns på sociala medier som typ Facebook, YouTube och Instagram. Och
ja, jag är ju väldigt modeintresserad så klädreklam och liknande som handlar om
shopping gillar jag. I och med att jag inte tittar på TV så ser jag ju bara den typen av
reklam på sociala medier.” (Intervjuperson A)

Intervjupersonernas reklamvanor kan kopplas till Bergströms (2017: 103) teori om selektiv
exponering och perception. Det handlar om att människor själva väljer vilken typ av reklam
de exponeras för, samt vilken typ av reklam de tittar eller lyssnar efter (ibid.). Även Windahl
med flera (2009: 133) styrker att en kampanj bör vara tilltalande och relevant för målgruppen.
Utifrån intervjupersonerna A, C, E och I går det att konstatera att det kan vara viktigt för
företag att producera reklam som är relevant och tilltalar den önskade målgruppen, för att den
inte ska väljas bort eller glömmas bort. Det kan även tänkas vara viktigt att ett företag väljer
att marknadsföra sig i den kanal där deras målgrupp finns, för att på bästa sätt kunna
kommunicera ut sitt budskap. Å andra sidan är det möjligt att det finns en risk för ett företag
att gå miste om en potentiell målgrupp om de väljer att endast fokusera på att marknadsföra
sig i endast en typ av kanal eller en typ av budskap.

Intervjupersonerna D, E, F, H och I uppskattar och tilltalas av reklam som utmanar normen
samt tar upp viktiga ämnen och samhällsfrågor som inte endast syftar till ekonomisk vinning.
Samma intervjupersoner trycker på företagens ansvar i viktiga samhällsfrågor och anser att
sådan typ av reklam är av högsta relevans idag. Så här säger intervjuperson D om detta: “Jag
tilltalas av reklam med glimten i ögat som utmanar normer och kräver eftertanke av tittaren,
den ska överraska och vara oförutsägbar” (Intervjuperson D).
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Detta styrker Carlsson (2011: 22) som förklarar att konsumenter har blivit allt mer
intresserade av verksamheten bakom varumärket och ställer allt högre krav på företagen när
det kommer till viktiga samhällsfrågor. Detta indikerar på att intervjupersonerna D, E, F, H
och I tillhör den grupp som är medvetna och besitter kunskap om olika samhällsfrågor, vilket
kan göra att de kan agera kritiskt och ifrågasättande till reklam. Resultatet pekar på att det är
av högsta relevans för företag att ta hänsyn till konsumenternas medvetenhet om
samhällsfrågor.

Carroll och Buchholtz (2003: 36) beskriver CSR-pyramidens fjärde steg som handlar om att
företag på något sätt bör bidra till samhällets välfärd. Även Corporate Societal Marketing
handlar om att marknadsföring inte endast består av ekonomiska mål, utan att den även på
minst ett sätt ska bidra till samhällets välfärd (Drumwright och Murphy, 2001: 164). Att tolka
av detta resultat är att intervjupersonerna D, E, F, H och I kan vara mer benägna att köpa en
produkt eller tjänst av ett företag som bidrar till samhällets välfärd. Genom detta kan det
tänkas att ett företag som använder sig av denna reklamstrategi har större chans att nå
framgång. Det går dock inte att konstatera då respondenterna tillhör en minoritet i samhället
och därmed inte utgör en majoritet av konsumenter som målgrupp. Således kan vi inte
säkerställa att CSR eller CSM leder till ett företags framgång.

6.1.2 Representation och inkludering i media
Intervjupersonerna D, E, F, G, H, I och J anser att medias representation i allmänhet av
HBTQ-personer är låg och bör förbättras. Intervjupersonerna A, B och C uppgav däremot att
de anser att representationen av HBTQ-personer i media är bra och att utvecklingen ser
lovande ut. Intervjuperson B uttrycker följande om detta:
“Oj.. Jag tycker redan att representationen av HBTQ-personer i media har blivit
mycket bättre än för bara fem år sedan. Vi som grupp representeras mer och mer och
det blir vanligare och vanligare att se gay-par i reklam. Det är kul!” (Intervjuperson
B)
Intervjuperson H anser att flera olika människor borde synas mer i media, till exempel fler
transpersoner och homosexuella kvinnor. Detta istället för att endast homosexuella män ska
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representera hela HBTQ-gruppen. Detta styrks av Nölke (2018: 245) som förklarar att
homosexuella är den grupp inom HBTQ som vanligtvis representeras i reklam, vilket gör att
representationen av resterande grupper är nästintill obefintlig. Hall (2013: 16) förklarar att
media representerar en bild av samhället genom att framställa det på ett visst sätt, som ger
mottagaren en bild av omvärlden genom reklamens bilder och tecken. Beroende på
individuella erfarenheter och värderingar tolkas dessa tecken på olika sätt, vilket även skapar
olika tolkningar av omvärlden (ibid.). Av detta kan tolkas att media har en stor roll i samhället
gällande skapandet av innehåll som konsumenter exponeras för och formas av. Vidare är det
möjligt att media kan bidra till att människor får en skev och felaktig uppfattning om hur
omvärlden ser ut. Detta på grund av att reklam representerar heterosexuella mer än HBTQpersoner, och av de HBTQ-personer som väl representeras står homosexuella män för den
största andelen. Resultatet pekar på att underrepresentation av HBTQ-personer i media kan
komma att skapa större utanförskap, då de inte skildras i lika hög grad som heterosexuella.
Således betyder detta att det leder till en förstärkt föreställning om dessa identiteter och
därmed fortsätter att ses som något normbrytande.
Intervjupersonerna B, C, D och F känner sig inkluderade av SJ:s reklamfilm, med anledning
att den skildrar ett homosexuellt par. Resultatet bekräftas av studien som hävdar att reklam
som visar på mångfald ger konsumenterna en känsla av empati och samhörighet (Åkestam et
al, 2017b: 165). Intervjupersonerna D och I anser att fler skulle kunna känna sig inkluderade i
en reklamfilm som skildrar fler element som bryter mot den norm som finns i reklam. Ett
exempel som ges är att andra etniciteter borde gestaltas mer, då det är mycket vit hudfärg i
reklam idag. Intervjuperson D uttrycker sig på följande sätt?

“Jag skulle gärna se att det inte var så mycket vit hudfärg i filmen, den är också
väldigt straight acting men det tänker jag är hela poängen. Papporna ser inte ickebinära ut till exempel - det skulle skrämma bort publiken, det skulle bli ”för konstigt.”
(Intervjuperson D)

Resultatet går att koppla till intersektionalitet, som handlar om att flera olika identiteter
skapar en social underordnad (Davis, 2008: 67). Det vill säga att samspelet mellan olika
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faktorer som till exempel etnicitet, sexuell läggning och kön, påverkar olika sociala
maktrelationer negativt (ibid: 68). Att tolka av detta är att dessa faktorer påverkar människors
status och som därmed inte representeras i media. Nölke (2018: 242) beskriver icke-vita
HBTQ-personers trippelförtryck som kommer från allmänhetens samhällstryck, av respektive
etniska samhälle och av den vita HBTQ-gemenskapen. Resultatet tyder på att icke-vita
HBTQ-personer lever i ett större förtryck än vita HBTQ-personer, och att deras
underrepresentation i reklam kan bero på detta. Vidare indikerar resultatet på att de icke-vita
HBTQ-personernas sociala status skulle påverkas positivt om deras representation i media
skulle öka, och därmed även bli mer accepterade i samhället. Således är det möjligt att detta
gäller fler grupper inom HBTQ samt andra minoriteter då etnicitet endast är ett exempel på
dessa element.

6.1.3 Normer och stereotyper i media
Gemensamt för samtliga respondenter är deras uppfattning om vilka stereotyper som frekvent
förekommer i reklam. De nämner bland annat att heterosexuella, attraktiva, vita män och
kvinnor är mycket vanligt förekommande stereotyper i reklam. Samtliga respondenter är
överens om att media upprätthåller de normer som redan finns i samhället genom att skildra
dessa stereotyper. Intervjuperson E säger följande om detta:

“Stereotypa representationen är ju den vita straighta mannen eller kvinnan. Det är
sällan man ser familjer med homosexuella föräldrar vilket jag tycker är en orättvist
spegling av samhället. En till stereotyp är att det alltid är “modellsnygga” människor
med vad som idag anses en idealkropp.“ (Intervjuperson E)

Detta styrks av Eisend (2010: 419) som förklarar att vita, smala, attraktiva, heterosexuella
och framgångsrika människor är överrepresenterade i reklam. Intervjuperson B nämner även
att det finns tydliga stereotyper i form av att homosexuella män anses vara feminina och att
homosexuella kvinnor anses vara maskulina. Intervjuperson D instämmer om detta uttrycker
sig på följande sätt:
“Den värsta föreställningen tycker jag är att HBTQ-personer reduceras till sin
sexuella läggning eller i normens ögon, sin könsöverskridande identitet. Det innebär
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att det vi säger aldrig tas riktigt på allvar, att det först filtreras genom det som avviker
mot normen. Och om en cis-person blir upprörd är det enkelt att ta till HBTQ-filtret
för att förminska det som uttrycks, t ex ”hon är ju flata och hatar män” eller dylikt.
Att vi inte kan våra frågor bäst, till exempel som Uppdrag granskning och unga
transmän.” (Intervjuperson D)
Rice och Atkin (2002: 442) nämner att homosexualitet i reklam i stor utsträckning ofta är
starkt stereotypiserad. Även Fagerström och Nilson (2008: 37) instämmer om detta, då
reklamens utformning influeras av de normer som finns i samhället. Av detta kan tolkas att
HBTQ-personer tillhör en grupp som är underrepresenterad i reklam, där heteronormativa
strukturer osynliggör och tystar ner HBTQ-personer samt andra minoriteter. Vidare är det
möjligt att heteronormativa personer skildrar HBTQ-personer på ett annat sätt än vad HBTQpersoner själva hade gjort. Således kan detta leda till att HBTQ-personer gestaltas ur ett
heteronormativt perspektiv och därmed reduceras till deras sexuella läggning, som
intervjuperson D nämner. I och med detta upprätthåller denna skildring av HBTQ-personer
samhällets heteronormativa strukturer, och den syn som finns på gruppen.

Intervjupersonerna I och J anser att stereotypa skildringar i reklam förvränger bilden av
verkligheten och upprätthåller normer. De förklarar att det är tråkigt att se och får dem att
känna sig illa till mods när de exponeras för reklam med stereotypa skildringar.
Intervjuperson I förklarar det så här:

“Jag tycker att det är synd att det bara är samma sorts personer som syns i reklam
hela tiden, för så ser det inte ut i verkligheten. Normerna kommer ju aldrig att
förändras om det alltid är dom som visas i reklam. Jag vill se mer homosexuella
överlag men framförallt flator.” (Intervjuperson I)

Detta styrks av Åkestams studie som visade att män och kvinnor reagerar negativt på
stereotypa skildringar i reklam (Åkestam et al., 2017c). Även Taylor och Stern (1997: 48)
nämner att användningen av stereotypa skildringar ofta blir kritiserad på grund av dess
negativa sociala effekter. Att tyda av resultatet är att samtliga intervjupersoner kan få en
sämre bild av ett företag som producerar reklam med stereotypa skildringar och därmed blir
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mindre benägna att konsumera det företagets produkter eller tjänster. Vidare går det att tolka
att ett företag kan generera fler positiva effekter av att inte använda sig av stereotypa
skildringar i sin reklam.

Samtliga respondenter uppgav att de tror att anledningen till HBTQ-personers
underrepresentation i media kan bero på att gruppen är en minoritet i samhället. Enligt
Kleberg (2006: 18) använder sig företag av stereotypa könsrepresentationer i reklam för att
mottagaren snabbt ska kunna relatera till budskapet. Ur detta går det att tolka att reklam oftast
skildrar heterosexuella personer med syfte att majoriteten i samhället snabbt ska kunna
relatera till reklamens budskap. På sikt kan det innebära att företag som använder stereotypa
skildringar upprätthåller de redan befintliga normerna samt förstärker de fördomar som finns
i samhället. Ur resultatet går det även att tyda att företag som använder sig av stereotypa
könsrepresentationer kan generera i negativa effekter för de i samhället som inte kan relatera
till reklamens budskap.

Intervjuperson J anser att media ger en orättvis bild av verkligheten då majoriteten av all
reklam följer heteronormen genom att skildrar den vita heterosexuella mannen eller kvinnan.
Hen anser att detta är något som borde förändras för att fler i samhället ska känna sig
inkluderade. Hen lyfter även vikten av att ett företag ska känna sin målgrupp och utifrån det
skapa reklam som är rätt för dem. Vidare anser intervjuperson J att både den majoritet som
följer traditionella normer och olika minoriteter som avviker från normerna tillhör
målgruppen. Intervjuperson J säger följande om detta:

“Media visar en bild som inte speglar verkligheten som den faktiskt ser ut. Nästan all
reklam som går på både TV och i sociala medier följer heteronormen genom att alltid
visa den vita heterosexuella mannen och kvinnan. Om fler ska känna sig inkluderade
så måste reklam börja representera fler människor i samhället.” (Intervjuperson J)

Carlsson (2011: 22) styrker detta genom att förklara att om ett företag ska bli konsumenters
förstahandsval är det viktigt att hela tiden utveckla sitt varumärke och se till vad
konsumenterna vill ha. Resultatet pekar på att det kan tänkas att ett företag som använder sig
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av mångfald i deras reklam kan generera ett starkare varumärke som respondenterna
uppskattar. Således är det möjligt att företag som inte anpassar sig efter tiden och vad deras
målgrupp vill ha, riskerar att förlora målgruppen till konkurrerande företag.

Samtliga respondenter är överens om att det finns tydliga normer och stereotyper som är
överrepresenterade i reklam. Intervjupersonerna D, E, F, H och J anser att det är viktigt att
detta ändras och att reklam som bryter mot dessa normer ökar i media. Några av de element
som de nämner att de skulle vilja se i reklam är bland annat fler olika etniciteter och sexuella
läggningar. Intervjuperson H poängterar att den stereotypa, vita och heterosexuella bilden av
människan borde upphöra då den inte är representativ för hur verkligheten ser ut. Således
anser intervjuperson H att den norm som finns inom reklam skapar klyftor mellan den grupp
som kan identifiera sig med stereotypen gentemot de som inte kan identifiera sig med den.
Intervjuperson H uttrycker sig följande:

“I och med att det finns en så etablerad stereotyp och att HBTQ-personer visas på ett
så stereotypt sätt i media tror jag detta kan skapa stora glapp mellan dessa grupper.
Alla, oavsett läggning, etnicitet och religion, som inte tillhör stereotypen hamnar
utanför i olika grupper.” (Intervjuperson H)

Enligt Kleberg (2006: 18) leder den här typen av gruppering till att ett “vi” och att ett “de”
skapas, där “vi” är de som tillhör normen och “de” är gruppen som bryter mot normen. I och
med detta skapas även en nedvärdering där olika grupper värderas högre än andra (ibid.).
Även intersektionaliteten behandlar detta genom att ta upp sociala maktpositioner som
påverkas av bland annat religion, sexuell läggning och etnicitet (Hill Collins och Bilge, 2016:
19). Utifrån resultatet innebär detta att flera av dessa element i samband med varandra skapar
grupper som hamnar utanför normen och “vi”, som grupp. Alltså att personer som besitter
fler av dessa egenskaper inte representeras i media på grund av sin låga sociala status. Ur
detta kan det tänkas att klyftan mellan dessa grupper minskar i samband med att reklam som
bryter mot den rådande normen ökar. Att tyda av detta är att det är viktigt att visa en mer
rättvis och representativ bild av HBTQ-personer, men även andra grupper som bryter mot
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normen. Detta för att minimera klyftan mellan de grupper finns idag och därmed visa en mer
representativ bild av verkligheten i media.

6.1.4 Reklamfilmen “Hannahs resa”
Samtliga respondenter uppgav att SJ:s reklamfilm “Hannahs resa” till största del skiljer sig
från andra reklamfilmer. Detta i och med att den skildrar ett homosexuellt par, vilket de anser
är mindre förekommande i reklam. Intervjuperson A anser att reklamfilmen skiljer sig från
annan reklam då den skildrar homosexuella på ett trovärdigt sätt, till skillnad från andra
reklamer som har en tendens att framställa homosexuella på ett stereotypiskt sätt. Även
intervjuperson B instämmer om detta då hen anser att SJ skildrar en vardagssituation som är
representativ för vem som helst. Intervjuperson B säger följande om detta:

“Jag tycker den skiljer sig från andra reklamer för att den är framskridande gällande
HBTQ-personer och deras rättigheter, samt att dom försöker normalisera det. Det
finns ju givetvis annan reklam som också är inkluderande, men den här reklamen
skildrar mer en vardagssituation. Den beskriver en helt en vanlig vardag för alla,
skulle jag säga.” (Intervjuperson B)

SJ:s marknadskommunikationschef Maria Höglund uppger att det ska vara tydligt att SJ tar
ställning i att alla är lika mycket värda. Detta genom att till exempel arbeta med
organisationer som Glada Hudik-teatern och “Min Nya Vän”. SJ stoltserar inte med denna
kampanj som något “normbrytande”, då de vill gestalta dessa personer som vem som helst,
och inte något utöver det normala. Maria berättar att de vill få det att kännas normalt genom
den här kampanjen.

Eisend (2010: 421) förklarar att homosexuella par är mindre förekommande i reklam och att
heterosexuella par är överrepresenterade. Åkestam förklarar att det är viktigt som företag att
inte övertydligt markera att reklamen är normbrytande, då konsumenter snabbt kan avgöra
huruvida försök till inkludering i reklam känns genuin eller inte (DIK, 2018). Ihlen med flera
(2014: 11) förklarar The Communication Paradox, som kan uppstå när ett företag själva
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stoltserar med sitt CSR-arbete. Vidare beskriver de att detta kan riskera att resultera i negativa
konsekvenser i form av att arbetet inte känns genuint (ibid.).

Resultatet pekar på att kampanjens framgång kan bero på SJ inte stoltserat med
reklamkampanjen som något “normbrytande”. Således har intervjupersonerna A och B
upplevt reklamen som trovärdig och genuin. Vidare kan reklamens trovärdighet bero på att SJ
samarbetar med organisationer som arbetar för ett mångfaldigt samhälle. Att tyda av
resultatet är att det är viktigt att värderingarna i en reklamkampanj är förankrade i företaget
för att den ska upplevas som genuin och trovärdig. Således är det möjligt att det är avgörande
för ett företag att visa på engagemang för mångfald utöver sin reklamkampanj. Vidare kan det
tänkas att det är en förutsättning att företagets värderingar är kopplade till kampanjen för att
den ska bli framgångsrik.

Enligt intervjupersonerna A och B har SJ alltså lyckats framställa ett homosexuellt par på ett
naturligt och trovärdigt sätt. Således är det möjligt för företag som utmanar normer och
stereotyper i sin marknadsföring att generera positiva attityder och effekter för sitt varumärke
hos HBTQ-personer. Detta med förutsättningen att värderingarna i reklamkampanjen speglar
företagets värderingar. Detta styrks även av Carlsson (2011: 22) som förklarar att
konsumentens val av varumärke är beroende av personliga och emotionella värderingar.
Vidare kan det betyda att intervjupersonerna A och B skulle välja ett företag som skildrar
HBTQ-personer på ett verklighetstroget sätt i sin marknadsföring, i ett beslutstagande mellan
två olika företag.

Intervjuperson D anser att reklamen, trots att den skiljer sig från andra, fortfarande består av
element som tillhör normen. Detta eftersom att båda papporna är vita och är normativa till
både utseende och beteende samt ser ut som vilka heterosexuella män som helst. Resultatet
går i enlighet med Nölkes (2018: 245) tidigare nämnda teori om den heteronormativa
homosexualiteten. Teorin syftar till att homosexuella tvingas anpassas till heteronormen för
att accepteras i media (ibid.). I och med detta förblir de grupper som inte anpassas efter
heteronormen, osynliga i media (ibid.). Att tolka ur detta är att även de reklamer som försöker
bryta mot heteronormen på något sätt ändå anpassar sig efter den. Detta stämmer överens
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med intervjuperson D:s uppfattning, som nämner att papporna i reklamfilmen har anpassats
efter denna heteronormativa homosexualitet. Därför kan det tänkas vara viktigt att bryta även
den typen av heteronorm, för att HBTQ-personer i reklam ska spegla verkligheten på ett mer
rättvist sätt. Vidare går det även att tyda att det krävs fler element som bryter mot normen för
att en reklamfilm ska anses mer normbrytande, enligt intervjuperson D. I detta fall genom att
till exempel inkludera fler etniciteter.

Samtliga respondenter upplever att deras uppfattning om SJ som företag på något sätt har
förändrats efter att ha sett reklamfilmen “Hannahs resa”. Intervjupersonerna A, D, F, och I
har sedan tidigare haft en positiv bild av SJ, som efter reklamfilmen förbättrats. Windahl med
flera. (2009: 132) förklarar att kommunikationskampanjer är ett sätt att försöka förändra
publikens beteendemönster genom att antingen motivera, övertala eller informera den.
Respondenternas uppfattning efter att ha sett reklamkampanjen kan kopplas till Lazarsfelds et
al. (1940: 14) kampanjeffekt som handlar om förstärkning. Reklamfilmen har alltså förstärkt
dessa intervjupersoners redan positiva bild av företaget.

Intervjuperson B har förändrat sin syn på företaget, från att ha en tråkig bild av SJ, till att få
en mer positiv bild. Denna typ av förändring kallas enligt Lazarsfeld omvändning (ibid.).
Intervjuperson B säger följande om detta:

“Jag skulle nog absolut säga att min bild har förändrats. Om jag tänkte på SJ innan
skulle jag nog tänka att det är ett väldigt tråkigt företag som inte gör annat än att
sälja tågresor. Jag förknippade i alla fall inte SJ med något speciellt. Men efter den
här reklamen tror jag ändå att jag kommer associera SJ med deras reklam, som jag
tycker är väldigt bra, med tanke på att den är inkluderande.” (Intervjuperson B)

Även intervjupersonerna G, H och J:s bild av SJ har omvänds, åt motsatt håll. De har angett
att de tidigare haft en neutral bild av företaget, men att de efter reklamen är negativt inställda
till företaget. Intervjupersonerna C och E har angett att de tidigare inte haft någon speciell
uppfattning om SJ, men att de har en positiv bild av företaget efter att ha sett reklamfilmen.
Denna typ av förändring speglar Lazarsfelds tredje kampanjeffekt som syftar till att latenta
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predispositioner aktiveras av medieinnehåll (ibid.). Av resultatet att tolka har SJ:s reklam
åstadkommit olika typer av reaktioner och effekter. Detta i och med att sådan typ av reklam,
ofta blir omtalad och uppmärksammad, i och med sin skildring av mångfald. Ur resultatet
från intervjupersonerna A, B, C, D, E, F och I är det möjligt att det är fördelaktigt för företag
att skapa reklam som bryter mot normen, då latenta värderingar kan komma att aktiveras.

Då samtliga respondenters uppfattning av SJ har förändrats, kan reklam som bryter mot
samhällets normer kunna tänkas ha större chans att skapa någon av Lazarsfelds tre
kampanjeffekter på HBTQ-personer. Vidare går det inte att konstatera att dessa
kampanjeffekter leder till en positiv bild i slutändan då intervjupersonernas åsikter skiljer sig
åt. Detta kan därför samtidigt vara en risk, då dessa kampanjeffekter inte alltid resulterar i en
positiv bild av företaget. Individuella erfarenheter och egenskaper påverkar hur dessa
kampanjeffekter utspelar sig, vilket betyder att effekterna av en kampanj är individuell. Att
konstatera från resultatet är att samtliga respondenter anser att de påverkats av reklamen på
olika sätt.

Samtliga intervjupersonerna är överens om att ett grundläggande syfte med reklamfilmen är
att tjäna pengar. Intervjupersonerna A, B, C, D, E, F och I anser däremot att reklamfilmen
även syftar till att normalisera en typ annan av familjekonstellation som är mycket vanlig,
men som vi sällan ser i reklam. De tror att genom att använda sig av ett homosexuellt par
försöker SJ bidra till att fler ska känna sig inkluderade men även att bryta heteronormen, och
anser därför reklamen som trovärdig. De menar att det är viktigt att ett företag tar sitt ansvar
för att representera en större mångfald och på så sätt bidra till samhällets välfärd. SJ:s
marknadskommunikationschef Maria Höglund uppger att syftet med reklamfilmen är att så
många som möjligt ska känna sig inkluderade och att det ska vara tydligt att SJ tar ställning i
att alla är lika mycket värda. SJ vill gestalta dessa personer som vem som helst, och inte
något utöver det normala.

Corporate Societal Marketing är enligt Drumwright och Murphy (2001: 164) marknadsföring
som inte endast består av ekonomiska mål, utan som även har minst ett mål som på ett eller
annat sätt bidrar till samhällets välfärd. Borglund med flera (2012: 7) förklarar att Corporate
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Social Responsibility avser företag och organisationers sociala ansvar i samhället (ibid.).
Carroll och Buchholtz (2003: 36) hänvisar till CSR-pyramiden som handlar om hur företag
och organisationer tar sitt ansvar gentemot samhället. Det fjärde steget i pyramiden innebär
att företag på något sätt ska bidra till samhällets välfärd (ibid.).

Att tolka av intervjupersonerna A, B, C, D, E, F och I är att SJ kan ha haft både ett
vinstdrivande och samhällsfrämjande syfte med reklamen. Således kan det vara så att SJ
valde att producera reklamen i syfte att normalisera en annan typ av familjekonstellation och
på sikt bidra till att främja samhällets välfärd. Vidare indikerar detta på att intervjupersonerna
A, B, C, D, E, F och I har förståelse för att grundsyftet är att tjäna pengar, men att de även
vill att företaget ska ta ansvar och bidra till att främja samhällets välfärd. Detta genom att till
exempel utmana normer och stå upp för toleransen av olikheter. Vidare kan det tydas att
intervjupersonerna A, B, C, D, E, F och I vill ha ett bredare syfte med kommunikationen samt
ett djupare budskap. Att konstatera av intervjupersonerna A, B, C, D, E, F och I, har SJ
uppnått sitt syfte med reklamfilmen då de är överens om att syftet är att fler ska känna sig
inkluderade och normalisera en annan typ av familjekonstellation.

Intervjupersonerna G, H och J ställde sig kritiska till reklamen och anser att det finns ett
säljdrivande syfte som lyser igenom i reklamen. Intervjupersonerna menar att det känns lite
fult att utnyttja människor på det sättet för att tjäna pengar som företag. De menar alltså att SJ
använder ett homosexuellt par i deras reklamfilm för att nå ut till en större publik.
Intervjuperson G uttrycker följande om detta:

“Man får inte glömma att det är ett vinstdrivande företag som vill tjäna pengar. Dom
har en produkt dom vill sälja och dom har hittat ett bra sätt att göra det på. Dom här
reklamerna har fått mycket uppmärksamhet tack vare alla dessa skildringar av olika
personer, vilket antagligen gör att fler vill åka med dom och därmed tjänar pengar på
det. Samtidigt som det är bra att de skildrar fler personer än vad normen säger kan
jag också tycka att det är fult att använda sig av dom här personerna för att tjäna
pengar som företag.” (Intervjuperson G)
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Coombs och Holladays (2012: 112) tredje kritiska perspektiv på CSR-kommunikation
handlar om trovärdighet som till exempel kan påverkas av källan bakom ett budskap eller ett
meddelande. Detta leder till att företaget uppfattas som endast ekonomiskt vinstdrivande
(ibid.). Att tolka av intervjupersonerna G, H och J är att SJ inte har lyckats kommunicera ut
deras budskap och syfte på ett trovärdigt sätt, i och med att intervjupersonerna anser att ett
säljdrivande syfte lyser igenom reklamfilmen. Å andra sidan är det möjligt att dessa
intervjupersoner inte är medvetna om SJ:s arbete för att främja mångfald och därför inte
ifrågasätter reklamfilmens trovärdighet.

Efter att ha sett reklamfilmen ställer sig intervjupersonerna G, H och J negativa till reklamen.
Intervjupersonerna A, B, C, D, E, F och I är överens om att de efter att ha sett reklamfilmen
känner positiva känslor. De upplever en positiv igenkänning av att se reklam som
representerar mångfald genom att inkludera till exempel HBTQ-personer, som i det här fallet.
Intervjuperson B hoppas att reklamen kan bidra till sunda värderingar gällande inkludering
hos de som inte tillhör HBTQ-gruppen eller någon annan minoritet. Hen säger följande:

“Jag hoppas verkligen att den här typen av reklam kan få personer som inte tillhör
HBTQ att tänka efter. Det får dom ju aldrig göra annars eftersom reklam hela tiden
visar människor som ser ut och beter sig som dem själva.” (Intervjuperson B)

Åkestam förklarar att icke-stereotypa bilder i reklam fungerar bättre och kan bidra till
positiva sociala effekter (Åkestam et al., 2017c). Ur detta kan tolkas att intervjupersonerna A,
B, C, D, E, F och I känner positiva känslor då reklamen kan bidra till ett mer mångsidigt
samhälle där fler kan känna igen sig i reklamen. Att tolka av intervjupersonerna G, H och J,
som ställer sig negativa till reklamfilmen, är att det inte räcker att en reklam endast skildrar
HBTQ-personer. Det är även av högsta relevans att göra detta på ett trovärdigt och genuint
sätt, för att ett säljdrivande syfte inte ska lysa igenom.
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7. Slutsatser och slutdiskussion
I följande del kommer slutsatser baserat på resultat att presenteras. Här besvaras studiens
frågeställningar och syfte. Vidare leder slutdiskussion samt förslag på vidare forskning inom
ämnet.

7.1 Slutsatser
Studiens första frågeställning tar upp hur HBTQ-personer uppfattar SJ:s reklamfilm
“Hannahs resa”. Samtliga respondenter anser att reklamen skiljer sig från annan reklam då
den skildrar ett homosexuellt par vilket är mindre förekommande i reklam. Intervjuperson D
anser dock att reklamen fortfarande består av element som tillhör normen. Samtliga
respondenter upplever att deras uppfattning om SJ på något sätt har förändrats efter att ha sett
reklamfilmen “Hannahs resa”. Några av intervjupersonerna har sedan tidigare haft en positiv
bild av SJ, som efter reklamfilmen förbättrats. Intervjuperson B har tidigare haft en tråkig
bild av SJ, men har efter reklamen fått en mer positiv bild. Intervjupersonerna C och E har
angett att de tidigare varken haft en positiv eller negativ uppfattning om SJ, men att de har en
positiv bild av företaget efter att sett reklamen. Även intervjupersonerna G, H och J uttryckte
en neutral bild av SJ innan de sett reklamfilmen, som efter att ha sett reklamfilmen förändrats
till en negativ bild av företaget.

Den andra frågeställningen handlar om HBTQ-personernas uppfattning om reklamfilmen i
förhållande till SJ:s syfte med den. SJ:s syfte med reklamfilmen var att så många som möjligt
ska känna sig inkluderade av reklamfilmen samt normalisera skildring av HBTQ-personer.
Resultatet visade att SJ:s syfte stämde överens med intervjupersonerna A, B, C, D, E, F och
I:s uppfattning om reklamfilmen som tror att den syftar till att normalisera olikheter och bryta
heteronormen i reklam. Intervjupersonerna A, B, C, D, E, F och I uppskattar reklamfilmen
och fick en positiv uppfattning. Medan intervjupersonerna G, H och J uppfattar reklamfilmen
som kommersiell och är kritiska samt ifrågasättande till syftet bakom reklamfilmen.

Den tredje frågeställningen handlar om hur HBTQ-personer ser på sin representation i reklam
i allmänhet. Intervjupersonerna D, E, F, G, H, I och J anser att representationen av HBTQ!39

personer i reklam är bristfällig och bör förbättras. De uppgav dessutom att den representation
som finns sällan representerar HBTQ-personer på ett rättvist sätt. Intervjupersonerna A, B
och C uppgav däremot att HBTQ-personers representation i reklam är bra och att
utvecklingen inför framtiden ser lovande ut.

Syftet med den här studien har varit har undersöka HBTQ-personers uppfattningar och
åsikter om normbrytande reklam och deras representation i media i allmänhet. Studien har
även syftat till att få en djupare förståelse för HBTQ-personers representation i reklam.
Samtliga intervjupersoner upplever normbrytande reklam som något positivt. Samtliga
intervjupersoner är även överens om att det finns en norm i reklam som är överrepresenterad
och att HBTQ-personer är underrepresenterade i reklam. Intervjupersonerna D, E, F, H och J
tar upp vikten av att detta måste förändras för att heteronormen ska brytas inom reklam, men
även i samhället.

7.2 Slutdiskussion
Efter att ha genomfört denna studien kan vi konstatera att det är ett relevant område att
studera då HBTQ-personer i hög grad är underrepresenterade i reklam. I och med att reklam
har stor påverkan på människors uppfattning av verkligheten, är det viktigt att den ger en mer
rättvis bild av hur verkligheten faktiskt ser ut.

I och med företagens maktposition och avgörande roll i hur människor ser på omvärlden är
det viktigt att företag tar sitt ansvar och skildrar verkligheten på olika sätt, inte bara ur en
majoritets perspektiv. Om företag har möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen på ett
positivt sätt, anser vi att detta är något som borde vara av högsta relevans hos företagen.
Detta styrker vårt resultat som visar att samtliga respondenterna upplever reklam som
utmanar normer är positivt och något de vill se mer av i media.

En anledning till varför några av respondenterna är kritiska till reklamen kan tänkas vara att
hela reklamen är baserad på att föräldrarna är homosexuella. Trots att SJ säger att de inte vill
stoltsera med reklamen som något “normbrytande” eller trycka på att föräldrarna är
homosexuella, baserar hela reklamfilmen på det. Redan från början handlar reklamfilmen om
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att Hannah har två pappor. Å andra sidan är det möjligt att det även är anledningen till att de
andra respondenterna tyckte att den känns så genuin och trovärdig.

Det faktum att vi endast intervjuat tio personer av en minoritet i samhället har gjort att vi
endast kunnat uttala oss om just dessa individer. Detta innebär att resultatet med största
sannolikhet skulle se annorlunda ut om vi till exempel skulle intervjuat heterosexuella, som
är en majoritet. Alternativt genomfört en kvantitativ studie med HBTQ-personer.

Vi anser att kvalitativa samtalsintervjuer har varit en lämplig metod för att besvara studiens
syfte och frågeställning. För att nå ett mer generaliserbart resultat kunde en kvantitativ metod,
i form av enkätintervju, varit relevant, dock skulle det innebära att studien inte når samma
djup.

Ett problem som vi stött på under undersökningens gång är att materialet vi fick ut av
samtalsintervjuerna inte varit tillräckligt för att besvara studiens syfte och frågeställning så
ingående som vi önskat. I en liknande studie skulle vi rekommendera att istället använda
fokusgrupper som metod. På det sättet skulle en diskussion kunna ge mer ingående och djupa
svar.

7.3 Vidare forskning
Reklam är ett relevant ämne att studera både ur ett inom- och utomvetenskapligt perspektiv
då det finns ett stort område inom normbrytande reklam att utforska. Främst hade det varit
givande att studera ett större urval, till exempel hela SJ:s kampanj “Vem du än är, vart du än
ska”, istället för endast en reklamfilm. För att utöka studien ytterligare skulle studien kunna
innefatta fler respondenter, vilket leder hade resulterat i fler åsikter och uppfattningar som i
sin tur kan ge ett mer djupgående resultat.

För att få ett annat perspektiv på detta skulle det även vara intressant att intervjua
heterosexuella om deras uppfattning om reklamfilmen, då de utgör en majoritet i samhället.
De tillhör inte den grupp som skildras i reklamfilmen men deras attityder påverkar alla andra
och samhället trots det.
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8. Bilagor
8.1 Hannahs resa
https://www.youtube.com/watch?v=9bNHlMwO2Lo

!

8.2 Intervjumanual respondentintervju
Öppningsfrågor
- Vad heter du?
- Hur gammal är du?
- Identifierar du dig som HBTQ?
- Vill du berätta mer om din läggning eller könsidentitet?

Introduktionsfrågor
Reklam och representation
- Kollar du på reklam?
- Vilken typ av reklam tilltalar dig?
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- Vilken typ av reklam tycker du är bra?)
- Hur ser du på HBTQ-personers representation i media?
- Hur tycker du att HBTQ-personers representation i media borde se ut?
- Vilka stereotypa representationer görs i media, enligt dig?

Övergångsfrågor
SJs reklam “Hannahs resa”
- Berätta vad reklamen handlar om. Vilket budskap vill reklamen diskutera?
- Vilka inslag i reklamen tilltalar dig?
- På vilket sätt skiljer den här reklamen sig från annan reklam? (Följdfråga: Positivt eller
negativt?)
- Vad tror du är syftet med SJ’s reklamfilm?
- Tror du att det finns bakomliggande motiv i reklamfilmen? Isåfall, vad/vilka?
- Vem tror du känner sig inkluderad av reklamfilmen?
- Känner du dig inkluderad av reklamfilmen?

Nyckelfrågor
Upplevelser
- Upplever du att din bild av SJ har förändrats efter att du sett deras reklamkampanj “Vem du
än är, vart du än ska”? I så fall, på vilket sätt?
- Vad får denna reklamfilm dig att känna?
- Anser du denna reklam som normbrytande alternativt icke-normbrytande?
- Vad anser du definierar en normbrytande reklam?
- Vilka element anser du att en reklam bör innehålla för att den ska anses inkluderande/
normbrytande?
- Anser du att en reklam blir mer normbrytande desto fler icke-stereotypa attribut den
skildrar?
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8.3 Intervjumanual informantintervju
Öppningsfrågor

- Vad heter du?
- Vilken roll har du på din arbetsplats idag?
- Hur länge har du haft den rollen?
- Vad är dina arbetsuppgifter?
Introduktionsfrågor
Reklam och representation

- Hur ser SJ på HBTQ-personers representation i media?
- Hur anser SJ att HBTQ-personers representation i media borde se ut?
- Vilken typ av representation av människor i media jobbar SJ med?
- Vilka stereotypa representationer görs i media?
Övergångsfrågor
SJs reklam “Hannahs resa”

- Berätta mer om konceptet “Vem du än är, vart du än ska”.
- Vad handlar reklamfilmen “Hannahs resa” om?
- Vilka vill ni ska känna sig inkluderade av reklamfilmen?
- Anser ni att en reklam blir mer normbrytande desto fler icke-stereotypa attribut den
skildrar?

Nyckelfrågor
Syfte, mål och mottagande

- Vad är SJs syfte med reklamfilmen?
- Vad är SJs mål med reklamfilmen?
- Hur har reklamfilmen tagits emot?
Avslutande frågor

- Finns det något du vill tillägga?
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