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Abstract  
Denna studie undersöker hur Åhléns klädkampanj bryter mot könsnormer genom att driva 

normbrytande reklaminnehåll. Åhléns kampanj Bryt klädmaktsordningen står i fokus i denna 

studie då den varit omtalad bland Sveriges nyhetsmedier och sociala medier. Undersökningen 

har gjorts genom en semiotisk bildanalys för att se hur representationer av kön kommer till 

uttryck i kampanjen. För att synliggöra ett mottagarperspektiv, tillämpar undersökningen även 

en receptionsanalys i form av fokusgrupper. Då Åhléns kampanj tar ställning i frågan om 

könsnormer, genomsyras studien av ett genusperspektiv för att identifiera könskildringar och 

könsföreställningar som bilderna uttrycker. Resultaten visar att utvalda kampanjbilder ger 

uttryck för brytande könsnormer och att fokusgrupperna uppfattar både skillnader och likheter 

i sina tolkningar till kampanjens visuella uttryck och Åhléns reklamstrategi.  

 

NYCKELORD: Semiotisk bildanalys, receptionsanalys, fokusgrupper, genusperspektiv, 

reklam, kampanj, planerad kommunikation  
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1. Inledning 
Det är inget ovanligt mönster att se reklam produceras efter en normbrytande agenda idag. I 

artikeln ”Här är årets reklamtrender” skriver Dagens media om kommunikationstrender för 

året 2015 (Wisterberg, 2015). Det framgår i artikeln att flera av dessa kommunikationstrender 

möts inom den normbrytande reklamen. En av dessa trender kallas ”Gender identity”. Gender 

identity kan beskrivas som en marknadsföringstrend som uppenbarar sig i form av könsfrågor. 

Idag, två år senare, är detta ett mönster som vi fortsätter att se. Flera kommersiella företag 

formar sitt innehåll med målet att marknadsföra sina produkter, samtidigt som de tar ställning 

och använder sig av samhällsfrågor i sin reklam.  

 

Under en lång tid har vi fångats av reklamvärldens alla olika yttringar och det har successivt 

lyckats bli en etablerad del av det samhälle vi lever i. Dessa yttringar ser vi uttryckas på flera 

sätt med innehåll, där vi som konsumenter noterar och därefter agerar eller passerar. Den 

grundläggande konsten för reklam är att den i högsta drag rättar sig utifrån ett säljperspektiv. 

Då reklamens grundläggande praktik står oförändrad, har reklaminnehållen däremot 

utvecklats markant i sitt yttre och uttryck. När det kommer till reklam är säljfaktorn en 

oundviklig sådan, men vid specifika fall går det möjligtvis att finna undantag.   

 

Den reklamkampanj i fokus för denna studie är Åhléns klädkampanj Bryt klädmaktsordningen 

som lanserades hösten 2016. Jag vill undersöka hur ett specifikt reklaminnehåll kan formas 

och representeras. Detta innebär en undersökning bestående av aspekter som går djupare in på 

en varumärkes- och klädkampanj som har tagit ställning i en specifik samhällsfråga i sin 

reklam. Deras tes är att ta ställning till hur könsnormer kan brytas med en klädkampanj, där 

kampanjen innehåller bilder med inflytelserika personer som klär sig på ett icke normativt vis. 

Åhléns motiverar sin kampanj med att de vill inspirera människor till att klä sig som de vill, 

fritt från könsnormer och klädnormer (Thorell Rågsjö, 2016).  

 

1.1 Åhléns - “Ett varuhus för alla”  

Åhléns grundades 1899 och är idag ett av Sveriges starkaste varumärken med 63 varuhus 

runtom i landet. På sin hemsida skriver Åhléns att de medvetet agerar med ett 

ställningstagande i sin kommunikation både internt och utåt, samt vill framstå som 

normbrytande och inkluderande inom sina marknadsstrategier (Om Åhléns, 2018). Det är inte 

första gången som Åhléns utmärker sig med en kampanj som Bryt klädmaktsordningen. 
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Åhléns har tidigare samarbetat med reklambyrån Forsman & Bodenfors med kampanjer som 

också har uppmärksammats. Hösten 2015 lanserades kampanjen Nordiska toner som skapade 

stor uppmärksamhet bland allmänheten, då Åhléns beskrev kampanjen som representativt för 

ett mångkulturellt Sverige. Våren 2016, lanserades även kampanjen No limits, då Åhléns ville 

inspirera att göra relationen gränsfri mellan mode och ålder, således frontades kampanjen 

endast av ”äldre” modeller (Forsman & Bodenfors, 2018)  

 

I Åhléns klädkampanj ställde flera svenska kända profiler upp som frontfigurer, bland annat 

författaren Jens Lapidus som även spelade huvudrollen i kampanjens reklamfilm. 

Fotbollsspelaren Jimmy Durmaz och artisterna Joy M´Batha och Kajsa Grytt deltog också i 

kampanjen (Thorell Rågsjö, 2016). Kampanjen innehåller även bilder med 11 olika profiler 

från svenska näringslivet, där de framstår som “makthavare”. Detta var en kompletterande 

kampanjaktivitet som gjordes genom att profilerna fick synas på Åhléns Lookbook på 

Linkedin, där olika maktpersoner tar ställning genom att använda dessa kampanjbilder som 

profilbilder på sina egna Linkedinkonton (Rågsjö Thorell, 2016). I Resumés artikel 

”Näringslivet backar upp Åhléns normkritiska kampanj” säger Åhléns Marknadschef Lina 

Söderqvist: “Vi tycker att det är dags att bryta den rådande klädmaktsordningen, som i 

alldeles för hög utsträckning styr hur vi klär oss. Med vår kampanj vill vi inspirera människor 

att klä sig precis som de själva vill, fritt från hämmande köns-och maktnormer”. 

 

Kampanjen blev mycket omtalad och fick flera starka reaktioner inom både sociala medier 

och medievärlden, där åsikterna var väldigt delade kring Åhléns reklamstrategi. I en 

debattartikel från Dagens media skriver Laura Luna, att hon ställer sig starkt kritisk till 

Åhléns försök att bryta klädmaktsordningen: “Är det buzz i sociala medier eller det mer 

traditionella måttet reda pengar som en effekt av ökad försäljning som gäller här och nu?” 

(Dagens Media, 2016). Liknande argument använder även Alice Teodorescu sig av i sin 

ledarkrönika från Göteborgsposten (2016). Hon ser däremot kampanjen utifrån en mer 

politisk aspekt och menar därmed att normbrytande är den nya normen för dagens reklam. 

Nina Åkestam, svarar kritiskt tillbaka i sin kolumn på Teodorescus artikel med att Åhléns 

reklamstrategi är en form av trend och inget annat. Det finns inga studier som stärker 

Teodorescus tes, förutom att det krävs tid för marknadsekonomin att anpassa sig efter 

samhällsutvecklingen och det är därför vi skådar en förändrad reklam idag, menar Åkestam 

(Metro, 2016). I artikeln ”Bryta normer största reklamtrenden” redogör Dagens media för 

olika reklamkampanjer från året 2016, och då tas Åhléns reklamkampanj Bryt 
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klädmaktsordningen upp som en av de mest uppmärksammade kampanjerna för året (Dagens 

media, 2016). I artikeln förklarar även Hedwig Hagwall Bruckner från reklambyrån King sin 

syn på normbrytande reklam: ”Det här är mer än en trend – det handlar om varumärken som 

är medvetna om hur det svenska samhället ser ut i dag och att man faktiskt måste hitta sätt att 

matcha sin reklam med det” (Dagens media, 2016). Ett år senare och trots kritik, fick Åhléns 

ta emot priset för årets insats med sin kampanj (Forne, 2017). 

 

1.2 Reklam i förändring  
Reklam tar ständigt nya riktningar, vilket är anledningen till att fler företag satsar mer på 

reklam idag (Rosengren & Sjödin 2011:8). Reklamen vi ser nu, har genomgått stora 

förändringar och blivit en etablerad del av samhället vi lever i (Korpus, 2008:16). Einar 

Korpus (2008) hävdar att Sverige är en av de länder som ligger i framkant med sin utveckling 

(2008:14). Liksom Korpus menar även Rosengren och Sjödin att reklam är en viktig kraft i 

samhället och med de förändringsmönster som reklamen har intagit, kommer det bara 

fortsätta (Rosengren & Sjödin, 2011:10). Då reklambranschen är under ständig utveckling, 

behöver marknadsförare hitta nya sätt att kommunicera på (Rosengren & Sjödin, 2011:8-9). 

Detta betyder att vi fortsättningsvis lär se flera trender skapas för att nå vår uppmärksamhet. 

Så, i den konsumtionsvärld som vi lever i, finns det därför intresse att undersöka hur 

kampanjen kan uppfattas av konsumenten. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att visa hur Åhléns reklamkampanj försöker bryta könsnormer genom sin 

reklamstrategi. Kampanjens visuella uttryck studeras närmare via en semiotisk bildanalys 

för att se hur representationer av kön uttrycks i reklamkampanjen. Då studien även 

omfattar ett mottagarfokus, appliceras en kompletterande receptionsstudie för att se hur 

kampanjen togs emot. 

 1.  Hur förhåller sig bilderna till rådande normer om kön? 

2. Vilka föreställningar skapar bilderna hos mottagarna/betraktarna? 

3. Bidrar bilderna till att bryta mot klädmaktsordningen, i så fall på vilka sätt?  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien har en avgränsning i förhållande till den åldersgrupp som studeras. 

Receptionsanalysen omfattar två fokusgrupper med manliga respektive kvinnliga deltagare i 
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åldern mellan 20 och 26 år. För ett äldre perspektiv fanns idén om att tillsätta en tredje 

fokusgrupp, för att se hur det skildras utifrån en generationsfråga och inte endast mellan män 

och kvinnor. Det framgick tidigt i processen att det skulle bli en svårare uppgift att få tag på 

äldre deltagare. Studien belyser istället hur kvinnor och män påverkas av de rådande 

könsnormer som finns, då de drabbas på olika sätt. Denna studie har ett genusperspektiv som 

utgångspunkt och analyserar olika kampanjbilder från Åhléns klädkampanj 2016. I 

kampanjen ingick även en reklamfilm med Jens Lapidus som inte ingår i denna undersökning. 

Studien har därmed fått ett resultat som inte går att tala för hela kampanjen, då inte alla 

kampanjbilder eller kampanjaktiviteter har räknats med i analysen. Detta beror på bristande 

resurser och tidspress.  

 

1.5 Disposition 
Studien har följande disposition: Först redovisas det teoretiska ramverk med tidigare 

forskning samt de teoretiska delar som studien vilar på. Sedan presenteras materialet och de 

analysmetoder som studien tillämpar. I detta avsnitt ingår även reflektioner kring de valda 

metoderna. Därefter följer resultatredovisningar av de två analyser som gjorts. Resultatet 

diskuteras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. I avsnitt 

Slutsatser och diskussion svarar studien på sin frågeställning, som följs av forskarens egna 

reflektioner samt uppmaning inför framtida studier.  
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2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt behandlar studiens egna forskningsunderlag. Det består av fyra olika studier som 

undersöker liknande fokusområden. De två förstnämnda studierna visar hur kön representeras 

i reklam och i veckotidningar. Därefter redovisas två studier med fokus på hur reklam kan tas 

emot.  

 

2.1 Manligt eller kvinnligt?  
Erving Goffmans studie Gender Advertisements (1976) studerar de visuella dimensionerna för 

både män och kvinnor inom reklam. I sin studie utformar han en omfattande bildanalys av 

reklambilder för att se hur män och kvinnor porträtteras. Han redogör även för hur de olika 

framställningarna skildras i förhållande till kön. I sin granskning av reklambilderna, tittar han 

främst på hur bilderna formas utifrån kroppsspråk, uttryck och olika attribut.  

 

I sin analys finner Goffman att kvinnor tar upp mindre utrymme än vad män gör. Till skillnad 

från kvinnorna så anses männen vara i mer avslappnade positioner som upptar mer utrymme i 

reklamen. Kvinnorna korsar sina ben närmare varandra, håller armarna nära sina kroppar och 

ler betydligt mer på bild än män (Goffman, 1976:117). En ytterligare observation som 

utmärker kvinnorna är att de vanligtvis framställs som att spela huvudrollen i köket, med 

andra ord intar rollen som hemmafruar (1976). En sådan porträttering fångar reklambilderna i 

olika miljöer, som anses vara mer inom kvinnans domän. I en plats som köket, intar männen 

därmed en passiv roll för vad som ska vara “kvinnans uppgift” (1976:104).  

 

Reklambilderna porträtterar männen inom mer högt uppsatta yrkespositioner (Goffman, 

1976). Ett annat exempel på att kvinnor mer frekvent framställs som mindre betydelsefulla, är 

när de får inta positioner liggandes eller lutandes. Sängar eller golv förknippas i sociala 

situationer som platser där människor framställs som lägre eller undergivna, än någon som 

sitter på en stol eller står upp (1976:111). Goffman förklarar att kroppens längd har även en 

social betydelse i egenskap av makt, auktoritet och hög ranking. I analysen nämner han att 

inom den sociala interaktionen mellan könen kan mannens överlägsna status över kvinnan 

uttryckas i att han är längre, och av vad som framhävs av Goffman är att mannen nästan alltid 

är längre än kvinnan som står bredvid. Det är endast vid enstaka fall som kvinnan är längre. I 

sådana bilder är det tillsammans med män av “lägre klass” som exempelvis en anställd kock, 

där således kvinnan ska glänsa mer med sin sociala status genom sin längd (Goffman, 
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1976:96). Det som också skiljer sig mellan kvinnor och män, är att kvinnor använder sina 

händer och fingrar mer vid posering med olika objekt (1976:97). “Self-touching” som 

Goffman kallar det, är också ett sätt att posera och förekommer främst hos kvinnor, för ett sätt 

att förmedla att ens egna kropp är fin och dyrbar (1976:99). Goffman betonar att reklam 

speglar något som redan existerar för oss (Goffman 1976:154). Han förklarar därmed att när 

vi tolkar reklambilder så tolkas de efter våra sociala beteenden (Goffman, 1976:94).  

 

Analysens resultat och observationer visar på tydliga könsskillnader som ger en skev bild av 

dagens samhälle. Goffman intresserar sig främst för hur kvinnlighet och manlighet framställs 

i reklambilder och det är tydligt att kvinnorna och männen skildras med sina attribut. 

Goffman understryker redan under sin tid bildernas avbildning varken talar om kön eller 

relationen mellan könen, utan mer om en speciell karaktär (1976:76). I studien framkommer 

således ett genusperspektiv som har betydelse för min studie. Han beskriver kön närmare som 

att det inte finns någon direkt identitet av kön, däremot har vi förmågan att kunna läsa av 

scheman som avbildar ett kön eller beteende för vad som anses vara manligt eller kvinnligt 

(1976:76). Då Goffman nämner att den biologiska faktorn spelar en framträdande roll för ett 

köns ursprung, har det däremot ingen verkan på hur könet uttrycker sig i sociala situationer. 

Enligt Goffman finns det därav ingenting som tyder på att de olika representationer av kön 

som analyserats bygger på biologiska grunder, däremot kulturella aspekter. Han menar att 

avbildade könsnormer och könsroller i reklam speglar våra kulturella förväntningar om kön 

(Goffman, 1976:94). Olika könsföreställningar vilar alltså på hur vi som kultur anser vara 

definitionen av maskulinitet, femininitet eller manligt och kvinnligt (Goffman, 1976:71–72). 

Då min studie vill se över olika representationer av kön och hur dessa uttrycks, är det lämpligt 

att nyttja Goffmans studie som undersöker liknande fenomen, där representationen av kön 

ligger i fokus.   

 

2.2 Medier och genus 

Anja Hirdmans doktorsavhandling Tilltalande bilder (2001) innefattar en tematisk 

innehållsanalys, där hon jämför två olika veckotidningars representationer av kön. I sin 

avhandling vill Hirdman belysa de definitioner av feminint och maskulint som media sätter 

agendan för. Till sin undersökning använder hon sig av två olika veckotidningar, Veckorevyn 

och Fib aktuellt med syftet att studera hur kvinnor och män samt relationen sinsemellan 

framställs i dessa veckotidningar. Hirdman vill studera hur genus uttrycks i text och bild i 

dessa två veckotidningar (Hirdman, 2001:13).   
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Hirdman fokuserar på tidningarnas innehåll i form av text och bilder från 1960 fram till 1995, 

då hon studerar närmare hur Veckorevyn porträtterar kvinnor medan männen porträtteras av 

Fib aktuellt. Hirdman beskriver (2001) att representationer av kvinnor och män i dagens 

media är några av de främsta faktorer som konstruerar femininitet samt maskulinitet. Stora 

delar av media väljer att porträttera män och kvinnor genom att betona vissa beteenden och 

ideal, som således stärker den normativa bilden om vad som är kvinnligt och manligt för oss. 

Medier producerar innehåll, eller egentligen föreställningar, där vi får ta del av presentationer 

av världen om vad som är eller ska vara manligt respektive kvinnligt (Hirdman, 2001:8-9). 

För att förstå dessa processer, använder Hirdman sig av ett genusperspektiv i sin avhandling 

för att lättare kunna begripa mönster som skapas inom feminint och maskulint i text och bild 

(Hirdman, 2001:27). Detta kommer även anpassas efter min studie, då kampanjen lyfter fram 

personer som förmedlar olika gestalter av kvinnor och män, samt hur deras relation avbildas. 

Såväl Goffman som Hirdman dras slutsatsen att reklamen oftast håller isär kvinnan och 

mannen med sina attribut. Mannen framställs som aktiv i en högre position, och kvinnan som 

mindre betydelsefull och mer undergiven.  

 

2.3 Marknadsföring av kön   

Martin Eisend (2010) redogör i sin studie A meta-analysis of gender roles in advertising att 

marknadsförare ofta reagerar på könsrelaterade utvecklingar i samhället och använder sig av 

dessa värden för att stärka sina varumärken istället för att försöka förändra dem (2010:421).  

 

Marknadsförare bör enligt Eisend, vara medvetna om tids- och kulturberoende faktorer av 

könsrelaterade värden. Könsrepresentationer i reklam som avstår från specifika värden av kön 

i samhället kan få negativa konsekvenser för reklamen (Eisend, 2010:436) Eisend tar i det här 

fallet upp en viktig faktor som beaktas i min studie. Konsumenterna kan missförstå reklamen 

och således välja att se bort från budskapet, vilket kan påverka deras konsumtion negativt. 

Konsumenter kan till och med bli förolämpade av ”olämpliga könsroller” och kritisera 

annonsen i offentliga kanaler eller organisera rörelser mot reklamen (2010:436). Hur 

könsstereotyper ser ut eller har förändrats genom åren kan variera beroende på vilken kultur 

det gäller. Då reklam präglas av kulturella skillnader är det en viktig faktor att ta hänsyn till 

(Eisend, 2010:421).  
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Eisend uppmärksammar i sin studie en attitydförändring i samhället gentemot könsroller som 

förändrat ha reklamen. Reklam kritiseras när innehållet styrs efter sociala stereotyper av kön, 

då stereotypa värderingar och beteenden i samhället kan förstärkas (Eisend, 2010:419). 

Användningen av stereotyper har blivit ett bredare forskningsområde, där flera studier 

konstaterar att stereotypa könsroller i reklam existerar (2010:418). Eisend försöker därmed 

undersöka utvecklingen av könsstereotyper i reklam och huruvida dessa formar och speglar 

könsrelaterade värden i samhället vi lever i (Eisend, 2010:435). Resultatet visade att 

stereotyper av kön fortfarande existerar, speciellt när det gäller kvinnor och förekommer i 

många länder (2010:435). Resultatet visade även att graden av stereotypering har minskat 

under åren till stor del. Beroende på förbättringar i t.ex. Japan som kännetecknats av en 

maskulin kultur men nu strävar mot att minska könsskillnaderna, förklarar Eisend. Det var 

däremot ingen nämnvärd minskning i Sverige, vilket beror på att Sverige är ett mer jämlikt 

land (2010: 436).  

 

2.4 Icke-stereotypa könsroller i reklam   
Forskarna Chu, Lee och Kim (2015) ägnar sin studie The effect of non-stereotypical gender 

role advertising on consumer evaluation kring icke stereotypa könsroller i reklam. Det är en 

kvantitativ effektstudie som undersöker om konsumenter påverkas av stereotypa könsroller 

efter exponering av reklam med icke-stereotypa könsroller, samt hos konsumenter med större 

risk att stereotypa könsroller. Studien omfattar fem olika delstudier och genomfördes i Korea 

med hjälp av koreanska studenter som fick agera konsumenter (2015:114) Studien omfattade 

ett bekvämlighetsurval där mellan 70-100 studenter deltog i varje delstudie via 

surveyundersökningar (2015).  

 

Studien belyser avgörande kopplingar mellan könsrelaterade och personliga aspekter i 

användningen av NSGR-reklam (icke-stereotypa könsroller) samt den rollen som reklam har 

genom att den kan förstärka, förminska och förändra stereotyper (Chu m.fl., 2015: 106). Detta 

är ett fenomen inom reklam som träder fram mer och mer. Sådan slags reklam innehåller mer 

representationer av icke stereotypa könsroller där män frontar stereotypa ”feminina” 

produkter och kvinnor frontas för ”manliga” produkter. (2015:106). I praktiska fall används 

NSGR-reklam för att uppnå tre specifika mål: att öka allmänhetens uppmärksamhet, väcka 

intresse och bidra till ökad försäljning (Chu m.fl., 2015:130). Den övergripande effekten av 

NSGR-reklam vid konsumentutvärdering är antingen positiv eller negativ. Om ett 

crossgenderfenomen i reklam kan förändra stereotypa könsroller i samhället, skulle det vara 
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en positiv effekt av NSGR-reklam (2015:131). Därför kan icke-stereotypa könsroller (NSGR) 

i reklam påverka människors uppfattningar och inkludera målgrupper som gör 

reklaminnehållet mer tillgängligt. Därför menar författarna att denna studie, är ett bidrag till 

forskningen om NSGR-reklam som förändrar konsumentstereotyper och som kan uppmuntra 

till positiva beteendeförändringar i samhället (2015:130).   

 

Min studie undersöker i stora drag liknande fenomen men med kvalitativa metoder. Eisend 

och Chu m.fl. visar att användningen av stereotyper är ett forskningsämne som studerar mer i 

marknadsföringssyfte idag, då världen vi lever i förändras och så gör även våra attityder. I 

samband med att attitydförändringar förändrar reklamens mönster, är det därför inte 

förvånande att användningen av stereotyper blir ett bredare forskningsområde, då 

marknadsförare riskerar att utesluta delar av målgruppen genom att använda sig av 

könsstereotyper i sin reklam. I stora drag handlar det också om att vara i framkant med sina 

strategier och skapa väsentligt innehåll för så många som möjligt, då marknadsföring går hand 

i hand med försäljning. Då både Eisend och Chu m.fl. ger svar på en effektivare 

marknadsföring i användning av kön i sin reklam, beaktar min studie båda perspektiven, alltså 

hur kampanjen kommer till uttryck i form av könsnormer och mottagarnas tolkning av den.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska delar. Utgångspunkten i denna studie 

omfattar ett genusperspektiv som genomsyrar hela studien. För att kunna applicera ett 

genusperspektiv inom reklamfenomenet, behandlas även reklamens utformning och dess 

samhällseffekter. Fortsättningsvis redovisas den semiotiska läran med relevanta 

analysbegrepp och Stuart Halls tredelade receptionsmodell encoding/decoding för att visa hur 

mottagarna tolkar kampanjen.  

 

3.1 Genusteori 
Den här studien tillämpar i stora drag beskrivningar av kön med ord som; kvinnligt, manligt, 

maskulint och feminint. Det här är ord som används frekvent i vår vardag när vi vid sociala 

situationer beskriver ett visst beteende eller uttryckssätt hos människor i vår omgivning. Det 

finns således bestämda ramar kring hur kön representeras som vi oftast rättar oss efter när vi 

tolkar vad som är manligt eller kvinnligt. Men hur är dessa ramar bestämda och till vilken 

grad representerar dessa våra biologiska kön och gör de ens det? Då min studie vill närmare 

granska de könsnormer som kommer till uttryck via Åhléns kampanj, kommer studiens 

teoretiska ramverk appliceras med ett genusperspektiv för att studera detta fenomen närmare. 

 

Hirdman förklarar att “Begreppet genus refererar till de historiska, sociala och kulturella 

betydelser som vid en viss tid tillskrivs kategorierna man och kvinna” (Hirdman, 2001:13). 

Hon menar att genusteorin talar för kulturella tolkningar av biologiska skillnader mellan 

könen. Kön och genus är centrala begrepp inom genusforskning, men det är viktigt att 

separera dessa som två olika faktorer. Jarlbro (2006) menar att genus betecknas som det 

sociala könet, vilket är de könsföreställningar som vi har om kvinnan respektive mannen. Hon 

förklarar att dessa föreställningar av kön är skapade genom sociala konstruktioner (Jarlbro, 

2006:12). I den här studien kommer begreppet kön definieras som biologiskt kön och 

begreppet genus används som ett begrepp för kulturell tolkning av biologiska skillnader 

mellan män och kvinnor (Hammarlin & Jarlbro, 2014:13). Könstereotyper är våra normativa 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt, och vad som är man eller kvinna. Detta 

baseras utifrån vilken kultur och samtid vi lever i (Ambjörnsson, 2011:9). Jarlbro hävdar att 

reklam fortfarande genomsyras av kraftiga könstereotypa föreställningar, där män framstår 

mer inom ramen för en auktoritär karaktär, som stark och händig, medan kvinnorna helst ska 
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vara unga och framstå som passiva och osjälvständiga. Dessa bestämda ramar är således ett 

genustänk som sedan kan stärkas av medier, menar Jarlbro (Jarlbro, 2006:128).  

 

Hirdman beskriver att “Genusbegreppet utvecklades för att få en mer inträngande förståelse 

av maktförhållanden mellan män och kvinnor” (Hirdman, 2001:13). På så vis kan genus ses 

som ett laddat begrepp, då vi lätt kan dra direkta kopplingar till kvinnans roll i förhållande till 

mannen. Därav är genusteorin och feministisk teori av samma släkte men har olika intressen 

när det rör sig om denna aspekt (Göthlund & Eriksson, 2004). Feministiska teorin gör det 

möjligt att se vilka underliggande maktstrukturer som finns och hur genusordningen kan 

framstå som negativ främst för kvinnan, medan genusteorin intresserar sig mer för relationen 

mellan könen (Eriksson & Göthlund, 2004:42-34). Studiens syfte är inte att se över om en 

negativ genusordning finns mellan könen, men samtidigt går det inte att undkomma mannens 

befintliga maktroll i samhället. Det finns tydliga samband mellan genus och makt som vi 

måste ta hänsyn till, då våra hierarkiska strukturer präglas av våra generaliserade 

föreställningar mellan manligt och kvinnligt (Wetterberg, & Jansdotter, 2004:104). Då studien 

har sitt fokus på hur könsnormer för både kvinnan och mannen uttrycks i den här kampanjen, 

gör det feministiska perspektivet möjligt att kritiskt ta ställning till om en underliggande makt 

faktiskt uttrycks visuellt på bilderna mellan könen. Då maktaspekten är något som kampanjen 

strider emot, kan det feministiska perspektivet reflektera djupare kring det (Eriksson & 

Göthlund, 2004:42).  

 

3.2 Reklam - ett sätt att planera tecken 

Det finns flera olika yttringar inom reklamen idag och det finns samtidigt flera uppfattningar 

kring vilken påverkan reklam har. Somliga anser att reklam ingår i den samhällsutveckling vi 

ser och att diverse effekter som reklam genererar, präglas av det samhälle vi lever i. Men 

ställer vi oss frågan, varför reklam ser ut som den gör, är teorierna olika.  

 

Rosengren och Sjödin (2011) hävdar att om vi ser tillbaka två decennier är det ett helt annat 

reklamland som råder i Sverige idag. De förändringar som har skett har varit viktiga då dessa 

har gett reklam en mer framträdande roll i samhället, vilket ställer krav på dagens 

marknadsförare (Rosengren & Sjödin, 2011:7). Liksom relation mellan företag och kund, 

påverkar reklamen även medborgare, konsumenter och organisationer i samma process. 

Reklamens framträdande roll innebär att dagens marknadsförare måste se sin kommunikation 

i ett större sammanhang och hur den påverkar inte endast företaget utan också människors 
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vardag och samhället (Rosengren & Sjödin, 2011:9). Rosengren & Sjödin beskriver reklam 

som ”planerad kommunikation från ett identifierat företag i syfte att få mottagaren att idag 

eller i framtiden handla på ett sätt som stödjer företagets affär” (Rosengren & Sjödin, 

2011:25). Reklam är således en slags strategi utformad för företagen som vill skapa sig en 

viss identitet samt hur de vill att deras relation till omvärlden ska se ut (Larsson, 2014:154). 

Liksom Rosengren & Sjödin påpekar även Larsson att vi lever i ett alltmer komplext 

mediesamhälle där medier och kanaler förändras ständigt, och precis som publikstrukturer 

förändras, förändras strategier för att nå dem (Larsson, 2014:157).  

 

Det finns uppfattningar om vad reklamen faktiskt visar och vilken inverkan den har. Idén om 

att reklam speglar det rådande samhället kommer framförallt diskuteras i denna studie. Att 

reklam spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen, är aspekter som både Eisend och Chu m.fl. 

påpekar i sina studier. Jarlbro (2006) har en annan uppfattning och menar att reklamens 

primära syfte går ut på övertalning om något, vilket även denna studie utgår från. Hon hävdar 

att reklam öppnar sig för vissa argument, men också döljer andra. Jarlbro förklarar att 

“Reklamen kan alltså vara en ytterst missvisande “spegel” av vårt samhälle och starkt bidra 

till att konservera vissa förhållanden när det t.ex. gäller våra föreställningar om 

genus” (Jarlbro, 2006:147). Däremot håller hon med om att reklam avbildar samtidens 

samhällsförhållanden med t.ex. diverse kroppsideal och skönhetsideal (Jarlbro, 2006:120).  

 

3.3 Semiotik 

Det är sällsynt att vi människor stannar upp och faktiskt granskar den reklam vi ser. Reklam 

har blivit ett vardagligt fenomen för oss och vi tar emot ett flertal budskap dagligen. Men vad 

är det egentligen vi ser? För att få svar på en sådan fråga, är semiotik ett användbart verktyg i 

det här fallet, då undersökningen vill analysera hur den visuella kommunikationen yttrar sig 

på djupet och inte bara på ytan. Åhléns motiverar sin kampanj med att de vill inspirera 

människor till att klä sig som de vill, fritt från könsnormer och klädnormer. I förbifarten 

skulle vi som mottagare acceptera detta budskap då vi sällan granskar det vi ser, men inom ett 

djupare perspektiv kan responsen se annorlunda ut.  

 

Semiotik studerar allt som kommuniceras och kommunikation handlar om meningsskapande, 

enligt semiotiken (Ekström & Moberg, 2008:17). Semiotiken undersöker hur människan 

kommunicerar med hjälp av olika system i samband med bilder, språk, metaforer och koder 

(Ekström & Moberg, 2008:72). Semiotik bygger på en struktur som har sitt fokus på 
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konstruktionen av tecken, samt hur det kommuniceras. Vi lever i en värld fylld av tecken som 

vi tolkar och skapar. Därav finns en gemensam lära för vad tecken innebär, alltså att tecken 

betraktas vara något som står för något annat, något som representerar något utanför sig själv 

och skapar således mening (Ekström & Moberg, 2008:17-18). Semiotiken söker svar på dessa 

frågor: vad består tecken av, vilka komponenter har de och vilken funktion har de inom 

kommunikation? (Ekström & Moberg, 2008:19). Nedan följer avsnitt med väsentliga 

analysbegrepp som appliceras senare i bildanalysen.  

 

3.3.1 Peirces teckentriad  

En känd aktör inom semiotiken är Charles Sanders Peirce. Han anser att semiotik handlar om 

att undersöka meningsskapande, där människors handlingar och tolkningar har en avgörande 

roll den i processen (Ekström & Moberg, 2008:21). Enligt Peirce är semiotik ett system av 

tecken och i grunden finns det tre olika typer; ikon, index och symbol. Men i processen, menar 

han att dessa tecken skiljs åt. Ett ikoniskt tecken kommuniceras genom likheten, ett indexikalt 

tecken genom ett logiskt samband medan symboliskt tecken bygger på konventioner som 

måste läras in (Hansson m.fl., 2006:22). Representationer inom ikoner och index bygger på 

naturliga relationer. Ikonen skapar sin betydelse genom att ett tecken, t.ex. en naturbild, liknar 

det som faktiskt avbildas på bilden. Ett index kan exempelvis vara ett spår i snön, som 

innefattar ett samband med det som har förorsakat spåret. Det symboliska tecknet kräver 

kulturell kunskap som vilar på en social överenskommelse (Hansson, m.fl., 2006:22). Barthes 

menar att symboler skapar mening genom att ett objekt kan bli en symbol för något annat då 

den knyter an till personliga konventioner (Fiske, 2011:86). Även kroppsspråk kan skapa 

symbolisk mening hos betraktaren förklarar Fiske. Gestikulering med våra kroppsdelar kan 

kommunicera både generella och emotionella tillstånd, därav skapas mening (Fiske, 2011:64). 

Dessa aspekter är några av de som den semiotiska analysen av studien i synnerhet tar hänsyn 

till.  

 

3.3.2 Denotation & konnotation 

Barthes tar upp två begrepp för hur mening kan analyseras via text eller bild (Fiske, 2011:80). 

För att förstå bilden, behöver bildens grundliga denotativa betydelse identifieras. Denotation 

omfattar den konkreta innebörden av en text. Denotation avser alltså den bokstavliga bilden 

av en bild eller text, som sedan ger upphov till innehållets konnotationer (Ekström & Moberg, 

2008: 24). Den denotativa analysdelen blir därför avgörande, för att man sedan ska kunna 
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komma åt innehållet på en djupare nivå. Därför identifieras merbetydelserna, alltså 

konnotationerna. Det vill säga de värderingar och kulturella föreställningar som det denotativa 

ger uttryck för. Fiske beskriver det som enklast; denotation beskriver vad som är fotograferat, 

medan konnotation beskriver hur bilden är fotograferad (Fiske, 2011:81). Konnotationer är till 

stor del knutna till kulturella konventioner förklarar Eriksson och Göthlund (Eriksson & 

Göthlund, 2004:83). Konnotationer kommunicerar ofta väletablerade eller dominerande 

attityder som bildskaparen vet att målgruppen uppfattar och konventionellt visas t.ex. kvinnan 

som ett objekt och mannen som ett aktivt subjekt (Eriksson & Göthlund, 2004:76-77).  

 

3.3.3 Myt 

Barthes menar att den denotativa analysen ger en grundlig beskrivning på vad objektet är 

bokstavligt, medan konnotationen kan bygga upp en helt annan mening med hjälp av myter 

(Ekström & Moberg, 2008:24). Barthes menar därutöver att myter bygger på kulturella 

förklaringar som ger oss ett sätt att förstå saker och därmed skapa mening (Fiske, 2011:82). 

När texter komponeras, förmedlas det samtidigt en kulturell mening. Detta sker när vi delar 

upp den värld vi känner till i olika kontraster eller motsatser, exempelvis som man och 

kvinna, eller vad som är manligt eller kvinnligt. Det som myten gör, är att den upprätthåller 

en vis ordning av verkligheten, som framställs naturliga och självklara. Detta kan vidare 

skapa symboliska innebörder, som i sin tur ger konnotativa betydelser (Ekström & Moberg, 

2008:25). 

 

3.3.4 Paradigm & Syntagm 

En av semiotikens främsta teoretiker, är Ferdinand de Saussure. Det finns två principer som 

Saussure urskiljer organiserade tecken utifrån. Den ena är den paradigmatiska principen, som 

innefattar ett visst tecken som väljs ur en uppsättning av tecken. Inom den andra principen, 

kombineras tecken till meddelanden. Dessa kombinationer av tecken bildar således den 

syntagmatiska principen (Ekström & Moberg, 2008:20). När det talas om tecken, organiseras 

de i system som är gemensamt för en kultur. Regler och konventioner bestämmer diverse 

sammanhang och hur dessa tecken ska kombineras, med hjälp av paradigm och syntagm 

(Ekström & Moberg, 2008:26) Paradigm och syntagm är två centrala begrepp inom 

semiotiken. Paradigm kan vara ett visuellt innehåll eller tema som kan variera genom val av 

färg, uttrycksätt eller kläder (Ekström & Moberg, 2008:26). Fanny Ambjörnsson (2011) 

beskriver färg som ett kulturellt fenomen och något som får mening i samspelet mellan 

människor. Hon menar att färger kan symbolisera styrka, gemenskap, skönhet och således blir 
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ett verktyg för oss att kommunicera med vår omgivning om vilka vi är eller inte är 

(Ambjörnsson, 2011:9). Paradigm kan vara tolkande tecken som går att välja mellan, 

beroende på vad som är mest relevant för sammanhanget. Den sammansatta kombinationen 

av de utvalda tecknen, syntagmen, är alltså en kombination av de olika paradigmatiska valen 

(Lindgren & Nordström, 2009:55). Fiske ger exempel med en vägskylt som ett syntagm: 

Fyrkantiga, runda eller triangulära former kombineras med de uppsättningar av symboler 

(tecken) som hör till och bildar de paradigmatiska valen. Därmed är vägskylten syntagmet 

som har skapats av kombinationen av den utvalda formen och den utvalda symbolen (Fiske, 

2011:54).  

 

3.3.5 Polysemi  
Enligt Barthes är alla bilder polysema (Ekström & Moberg, 2008:23). Detta innebär att 

bilderna inte har en självklar innebörd, utan flera möjliga. Bilder går att tolka på många olika 

sätt och de kan ha olika budskap. Detta är något som uppenbarar sig vid en närmare 

granskning av relationen mellan ord och bilder. Barthes menar att orden fungerar på två 

grundläggande sätt i samband med bilden. En funktion, förankring, syftar på hur ord i en 

bildtext kan fixera fler än en betydelse i bilden. Orden skapar uppmärksamhet hos läsaren 

med en specifik betydelse som gör så att ytterligare betydelser kan avkodas hos läsaren, vilket 

gör det tydligt för läsaren. På det här viset kan förankring anses fungera mer som 

kontrollerande. En annan funktion är relä. En sådan funktion innefattar att ord och bild 

kompletterar och avlöser varandra. Relä kombineras oftast i samband med ett meddelande 

eller en berättelse (Ekström & Moberg, 2008:23). Då kampanjen även arbetar med text i några 

av kampanjbilderna är detta något som kommer att ses över i analysen.  

  

3.3.6 Kontext 

När en bild ska analyseras eller tolkas måste vi ta hänsyn till flera kontexter. Den inre 

kontexten, visar hur tecken har valts ut och kombineras (Eriksson & Göthlund, 2004:39). Den 

inre kontexten består av olika tecken eller teckenkedjor i materialet som undersöks, 

exempelvis en iscensättning av bilden och dess tecken, dvs. de paradigmatiska valen och 

syntagmatiska kombinationerna. Den yttre kontexten är annorlunda, då alla tecken hör till det 

som finns utanför den inre kontexten som direkt påverkar bilden, t.ex. att Åhléns som företag 

är känt för inkluderande marknadsstrategi, vilket kan påverka hur betraktaren uppfattar 

kampanjen (Nordström, 2003:74). I ytterligare fall, kan den semiotiska analysen få studien att 
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gå djupare in på publiceringskontext, alltså i vilka olika miljöer kampanjen har visats, 

exempelvis i deras medlemstidning, deras hemsida eller stora affischer som utomhusreklam.  

 

3.4 Stuart Hall- Encoding/decoding  
Receptionsforskning intresserar sig för hur medier och medieinnehåll påverkar människor. 

Påverkansfaktorer som textens utformning och genrens villkor samt hur mottagaren betraktar 

detta, spelar en påverkande roll i meningsskapandet. Även strukturella faktorer som etnisk 

bakgrund, kön, klass hos publiken kan bidra till publikens tolkningar (Ekström & Larsson, 

2010:309). Då studien närmare undersöker hur kampanjen togs emot av mottagare, är detta 

viktiga aspekter. Stuart Hall med sin encoding/decoding modell visar en mer dynamisk 

förståelse över hur media konstruerar mening och hur människor förstår sig på vad de ser, hör 

och läser. Denna modell betonar mottagarnas förmåga att aktivt välja att acceptera eller icke 

acceptera det medieinnehåll som kommuniceras (Williams, 2003:196). Hall menar att 

kommunikation genom encoding/decoding är en process i flera steg. Inkodning (encoding) 

sker i skapandet av ett meddelande. En sådan process innefattar ett system av kodade 

betydelser och för att skapa detta måste avsändaren förstå hur världen är begriplig för 

publiken. Det är centralt att veta att den processen präglas i stora drag av vilken dominerande 

ideologi som råder i samhället (Williams, 2003:195). Avkodningen (decoding) sker när 

publiken förstår och tolkar meddelandet. Hall beskriver därav tre möjliga sätt som mottagarna 

avkodar innehållets budskap genom sin tredelade modell; dominant tolkning, förhandlande 

tolkning eller oppositionell tolkning. Ramen för en dominant tolkning innebär att mottagarna 

förstod meningen i meddelandet och accepterar den, vid den förhandlande tolkningen 

accepterar mottagarna meddelandet delvis och vid oppositionell tolkning accepteras 

meddelandet inte alls av mottagarna (Williams, 2003:196). Genom användning av Halls 

tredelade modell för mottagarnas tolkning, ger detta en visning kring förståelsen och attityden 

av kampanjen hos mottagarna.  
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4. Material & metod 

I detta avsnitt redovisas studiens material och metoder. Då studien tillämpar två kvalitativa 

analysmetoder är metoden uppdelad i olika underrubriker för att redovisa studiens 

tillvägagångssätt. Under metod presenteras hur studien tillämpar sina kvalitativa ansatser- 

Först redovisas den semiotiska analysmetoden sedan receptionsanalysen. Avslutningsvis 

diskuteras även studiens utmaningar men först och främst ges en presentation om varför 

Åhléns är ett företag att undersöka närmare.  

 

4.1 Åhléns; Bryt klädmaktsordningen 
Som ett första steg i beskrivandet av urvalsprocessen samt tillvägagångssättet av studien, är 

det nödvändigt att notera varför Åhléns spelar huvudrollen i min studie. Jag inledde denna 

skrivprocess med en vetskap om kampanjens existens och kritik som den har fått. Det är 

därför nödvändigt att poängtera detta för studiens legitimitet. De senaste åren har Åhléns varit 

ett uppmärksammat företag inom nyhetsvärlden och i sociala medier, med både hyllningar 

och starka ord från kritiker för sina valda kommunikationsstrategier. Hösten 2016 fick vi se 

reklaminnehåll komma till uttryck på ett sätt som vi inte är vana att se varje dag. 

Reklambilder av män och kvinnor som porträtteras att bryta könsnormer genom att klä sig 

med icke normativa kläder. Kampanjen fick synas i Åhléns sociala och digitala kanaler och 

den fick sin spridning via reklamannonser, reklamaffischer för både utomhusreklam och i 

butik samt i deras medlemstidning: Åhléns Magasin. Bryt klädmaktsordningen är en omtalad 

kampanj av många som Åhléns står bakom och de är tydliga med sin kommunikation utåt och 

hur de vill bli identifierade av sin omvärld. 

 

4.2 Kvalitativ metod  
När det är aktuellt att hitta ett bakomliggande tema i kampanjen som analyseras, är kvalitativ 

innehållsanalys som forskningsmetod lämpligast (Bryman, 2011:505). Då min studie har 

fokus på att undersöka djupgående aspekter, blir således en kvalitativ metod mer gynnsam än 

ett kvantitativt anslag. Detta beror på att kvalitativa metoder omfattar forskning som är mer 

tolkande och induktiv i sin karaktär (Bryman, 2011:340). Nedan följer beskrivningar av 

väsentliga avsnitt kring studiens urvalsprocess samt hur jag har gått tillväga med studiens 

kvalitativa analysmetoder.  
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4.3 Urval 

Inom denna studieprocess tillämpas två kvalitativa analysmetoder. Först förekommer en 

semiotisk bildanalys, där jag analyserar utvalda bilder av kampanjen utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Sedan ska kampanjbilderna diskuteras av två fokusgrupper som skapar 

grunden för en receptionsanalys, som är den andra analysmetoden för studien. Jag har gått 

igenom samtliga kampanjbilder och valt ut de bilder som är mest relevanta för min studie, 

dvs. ett målstyrt urval, där jag strategiskt har valt ut bilder som är mest fruktbara för min 

frågeställning och mitt syfte för studien (Bryman, 2011:392). 

 

Samtliga bilder av kampanjen visar män som klär sig feminint och kvinnor som klär sig 

maskulint och samtliga modeller är också både kända och inflytelserika personer. I 

urvalsprocessen har jag valt fem bilder från kampanjen, vilka består av en gruppbild och fyra 

personbilder. Gruppbilden med Kriminalförfattaren Jens Lapidus, Fotbollsspelaren Jimmy 

Durmaz och artisterna Joy M Batha och Kajsa Grytt visar de kända personer som pryder 

kampanjen. Av de fem utvalda bilder som ska analyseras ingår även Seher Yilmaz bild, 

ordförande för rättviseförmedlingen som representant från Åhléns Lookbook på Linkedin som 

var deras andra kampanjaktivitet. Då även dessa bilder blev spridda på Åhléns sociala kanaler 

och fick utrymme i media, gjordes detta val i försök för att få fram en helhet av kampanjens 

aktiviteter.  
 

4.4 Analysmetoder 
För att söka svar på studiens syfte tillämpas två kvalitativa forskningsmetoder. Med en 

undersökning som vill närma sig aspekter som könsroller och normer, lämpar det sig att 

reklambilderna granskas efter en semiotisk analysmetod, för att försöka nå reklambildernas 

mening i sitt visuella uttryck (Hansson, m.fl., 2006:9). Då studien vill få med mottagarnas 

perspektiv, omfattar den även en receptionsanalys. Detta möjliggör en tydlig förståelse för 

mottagarens tolkning (Ekström & Larsson, 2010:106. Den semiotiska analysen omfattar fem 

kampanjbilder och receptionsanalysen behandlar bilderna med två fokusgrupper. En 

fokusgrupp med enbart unga vuxna män och studiens andra fokusgrupp med endast unga 

vuxna kvinnor. Då studien undersöker representationen av könsnormer i kampanjen, är det 

högst relevant att undersöka detta utifrån båda könen som presenteras i kampanjen.  

 

Göthlund och Eriksson (2004) förklarar att den visuella kommunikationen är mer än estetiska 

och expressiva uttryck, då de visuella uttryck vi ser bär på sociala, politiska och kulturella 
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betydelser. Bilder tolkas olika beroende på vem betraktaren är, såväl som vilka kulturella och 

individuella erfarenheter vi har. Det är viktigt att ha ett klart syfte med vad som ska 

analyseras (Eriksson & Göthlund, 2004:179). Då Åhléns vill bryta sig loss från rådande 

könsnormer är strävan att få en fördjupad bild av vilka representationer av kön och 

könsnormer som uttrycks i kampanjen med den semiotiska analysen. Sedan analyseras detta 

med argument utifrån samhällets konstruktion av och förväntningar på manligt respektive 

kvinnligt inom ett genusperspektiv. Vidare i analysen kopplas kampanjens strategi med 

hänsyn till att den även har ett kommersiellt syfte.  

 

I tidigare avsnitt under teoretiska utgångspunkter är väsentliga analysbegrepp utvalda som 

frekvent används i analysen. Dessa analyseras inom ett genusperspektiv, för att kunna 

identifiera de normer och ideal för vad som är manligt respektive kvinnligt samt relationen 

mellan könen (Eriksson & Göthlund, 2004:42–43). Den visuella kommunikationen i 

kampanjen bär även på beståndsdelar som studeras närmare. Det visuella uttrycket kommer 

således delas upp i tecken och symboler som går att tolkas i:  

 

• kläder  

• genuspositioner 

• bildens objekt  

• kroppsliga uttryck och ansiktsuttryck 

• färgkombinationer 

• frontfigurer.  

 

4.5 Semiotisk bildanalys  
Att tillämpa en semiotisk analysmetod gör det möjligt för min studie att förstå hur 

kampanjbilderna på flera sätt påverkar och samverkar med betraktaren av kampanjen 

(Eriksson & Göthlund, 2004:35). Semiotik är en vetenskapsmetod som hjälper oss förstå och 

analysera kommunikationens mening i både text och bild (Hansson, m.fl., 2006:9). Att 

använda semiotik som metod innebär tolkande av tecken. Tolkning av tecken går ut på att 

identifiera bildens alla betydande delar, analysera dem var för sig och i relation till varandra 

och slutligen tolka hur mening skapas i relation till dess kontext (Eriksson & Göthlund, 

2004:44-45). Jag gör en semiotisk analys där jag även tar hänsyn till avsändaren, dvs. Åhléns. 

Först och främst ges en beskrivning på vad bilderna innehåller på denotativ nivå och sedan 

utvecklas analysen närmare på den konnotativa nivån. Den inre och yttre kontexten blir 
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således viktig, alltså hur elementen i bilden har ställts samman samt i vilket sammanhang 

bilden uttrycks (Eriksson & Göthlund, 2004:39). Bilder skapar olika föreställningar hos 

betraktaren och alla teckensystem bygger på konventioner och stereotypa värden. Då dessa 

uppfattas som naturgivna när de tillämpas, lär de minst gälla våra uppfattningar om vad som 

är manligt och kvinnligt (Eriksson, Göthlund, 2004). 

 

Kritik finns riktad mot semiotik, att den bortser från användarnas tolkningar liksom från 

kulturella och sociala kontexter (Ekström & Moberg, 2008:27). I min analys tar jag hänsyn till 

den yttre kontexten, att Åhléns producerar med ett säljintresse och följer upp den semiotiska 

analysen med en receptionsstudie av hur bilderna tas emot. Hirdman nämner att det 

semiotiska angreppssättet ger oss möjligheten att kunna faktiskt uppmärksamma hur något 

“sägs” utifrån formen. Däremot nämner hon även vissa nackdelar som behöver understrykas 

för min studies beräkning. Att använda semiotiken som analysredskap kan vara problematiskt 

när det handlar om frågan varför vissa tecken, koder och konventioner hör ihop med 

väsentliga betydelser, då semiotiken oftast inte tar upp detta. Vid användning av genusteorin 

går det därmed att fördjupa sig i de visuella betydelserna av kampanjen i analysen (Hirdman, 

2001:27) Genusperspektivet gör det lättare att tolka och sedan fördjupa sig inom de delar av 

analysen som är väsentliga för min studie.  

 

4.6 Receptionsanalys  
Studien omfattar alltså en semiotisk analys som behandlar och studerar meningsskapande när 

bild och publik möts. För att ta analysen ett steg längre och få mer grepp om mottagarens 

tolkning och perspektiv, applicerar studien en receptionsanalys i det syftet. Att utföra en 

fördjupande semiotisk bildanalys och sedan applicera ett mottagarperspektiv, ger en dynamik 

av två världar som gynnar studien. En receptionsanalys i form av publikstudie, ökar därmed 

studiens möjligheter att få en bättre förståelse för kampanjens effekt på mottagarna (Ekström 

& Larsson, 2010:306).  

 

Receptionsanalysen syftar till att identifiera generella villkor som genomsyrar kommunikation 

och är en bidragande faktor i skapandet av särskilda tolkningar hos mottagaren (Ekström & 

Larsson, 2010:305). I mötet mellan publik och medieinnehåll sker en symbolisk aktivitet som 

förutsätter att publiken känner till särskilda sociala koder och konventioner, samt deras 

innebörd. Då receptionsanalysen studerar interaktionen och dynamiken i relationen mellan 

läsare och text, vill man uttala sig om vad det är som bygger och upprätthåller denna relation. 
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Receptionsanalysen syftar till att undersöka hur dessa generella villkor kan inverka på 

publikens tolkningar i konkreta situationer, snarare än huruvida påverkan kan bevisas eller 

inte (Ekström & Larsson, 2010:305-306).   

 

I receptionsanalysen studeras gemensamma nämnare samt olikheter i respektive grupp. 

Analysen understryker mottagarnas relevanta uppfattningar och tolkningar över hur 

kampanjbilderna kommer till uttryck. Under avsnittet teoretiska utgångspunkter redogör 

studien för encoding/decoding modellen som studien tillämpar för att lättare kunna identifiera 

diverse tolkningar från fokusgrupperna. Detta görs för att ta reda på mottagarnas tolkning och 

kampanjens effekt på mottagarna, där modellen kan svara på mottagarnas position och 

uppfattning kring Åhléns reklamstrategi samt kampanjens budskap.  

 

Det vi människor tar del av i mediernas värld har en stor betydelse för hur vi uppfattar och 

förstår världen samt hur vi identifierar oss med den. För att förstå dessa processer närmare ska 

studiens receptionsanalys arbeta som ett kompletterande inslag, då en sådan analys gör det 

lättare att studera relationer närmare samt tolkningar av dem (Ekström & Larsson, 2010:305). 

Eriksson och Östman menar att “Receptionsanalysen studerar det konkreta mötet mellan text 

och läsare” (2010:309). I denna studie innebär det att granska mottagarnas tolkningar. Via en 

sådan receptionsanalys kan undersökningen därmed visa hur mottagarnas åsikter synliggör 

Åhléns försök att bryta könsnormer (Ekström & Larsson, 2010:309).  

 

För att fånga in meningsskapande i vårt komplexa mediesamhälle står receptionsforskningen 

inför vissa dilemman, då vår mediekultur blir alltmer fragmenterad och publiken får mer 

tolkningsgemenskaper. Kritiken menar att receptionsstudier behöver utöka sitt register av 

datainsamlingsmetoder. Kommentarer på sociala medier kan framstå som mer fruktbara källor 

för datainsamling och mer naturliga då dessa speglar en publiks vardagliga mediekonsumtion. 

På så vis kan andra mer omstridda tolkningar och reaktioner träda fram som inte annars hade 

skett inom en intervjukontext som denna studie avser (Ekström & Larsson, 2012: 325–326). 

Receptionsforskningen har även kritiserats för att studera små och icke representativa urval 

och således kan vara icke tillförlitliga för att göra empiriska generaliseringar (Ekström & 

Larsson, 2010:324-325). 
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4.7 Fokusgrupper 

Receptionsanalysen strävar efter att få en tydligare förståelse samt en närmare inblick i 

mottagarens tolkning. Då min studie vill studera hur mottagarna av kampanjen tänker och ser 

på Åhléns kampanj, är användning av fokusgrupper lämpligt för att undersöka detta (Ahrne & 

Svensson, 2015:81). Detta ger således tyngd till studiens resultat då en mer tydlig och 

perspektivrik bild svarar på hur Åhléns försöker bryta könsnormer.  

 

Fokusgrupper beskrivs som diskussioner i grupper där människor möts och diskuterar olika 

aspekter av ämnen. Användning av fokusgrupper som metod är dessutom en välanvänd sådan 

inom marknadsföring, för att försöka förstå sig på konsumenten och därmed generera bättre 

försäljningssiffror (Ahrne & Svensson, 2015:81). Då detta är en reklamkampanj som redan 

har nått ut till konsumenter, studeras mottagarens tolkning av den. Denna studie har därmed 

inget marknadsföringssyfte. 

 

Med fokusgrupper undersöks den sociala interaktionen och mottagarnas tolkning av 

kampanjen. På så vis kommer analysen fram till vilka gemensamma åsikter som råder eller 

inte, gällande brytande av könsnormer som kampanjen tar upp. Förutom att analysen 

kartlägger deras åsikter och värderingar så är målet med användning av fokusgrupper att via 

en närmare undersökning få fram hur kampanjens budskap konstrueras och visar mening hos 

mottagarna (Wibeck, 2010:25). I min frågeställning är jag intresserad av att få veta 

mottagarnas mentala föreställningar kring representation av kön i Åhléns kampanj och hur 

budskapet kom fram. Då jag visar sammanlagt fem bilder och gruppen diskuterar bilderna var 

för sig, har jag på bästa möjliga sätt försökt skapa så enhetliga teman som möjligt som 

behandlas i analysen.  

 

Rekryteringen av deltagare blev ett första steg i urvalsprocessen, då det är tidskrävande att 

både organisera fokusgrupper och transkribera det insamlade materialet (Bryman, 2011:453). 

För att förenkla detta, vände jag mig till Lösnummer, Örebros universitets studenttidning. Jag 

fick kontakt via Lösnummers styrelse och möjlighet att rikta frågan till Lösnummers 

redaktionsmedlemmar internt under ett av deras redaktionsmöten. Då mina kopplingar till 

Lösnummer gav resultat, kan detta appliceras inom ett bekvämlighetsurval, dvs. val av 

fokusgrupper som är tillgängliga för tillfället (Bryman, 2011:194). Då studien strävar efter att 

få ökad förståelse och närmare inblick på mottagarnas syn på kampanjen och hur synen 

skildras i ett kvinnligt respektive manligt perspektiv, är samtliga deltagare även strategiskt 
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valda för att studera detta (Wibeck, 2010:66). Grupp 1 bestod enbart av unga vuxna män och 

grupp 2 bestod enbart av unga vuxna kvinnor. Då genusperspektivet spelar en tydlig roll i den 

här undersökningen, är det relevant att se om tolkningarna skiljer sig mellan könen.  

 

4.7.1 Gruppintervjuer 

För att undersöka hur mottagarna upplever kampanjen, har jag valt att använda mig av 

fokusgrupper i form av gruppintervjuer som ett kvalitativt verktyg. Intervjuer i grupp är 

vanligt att använda sig av inom en publikstudie, som receptionsanalysen avser (Ekström & 

Larsson, 2010:53). I användning av gruppintervjuer och inte individuella intervjuer nås en 

bredare skala av idéer via de dynamiska aspekterna som uppenbarar sig i grupp (Wibeck, 

2010:51). Det finns olika typer av intervjuer inom kvalitativ forskning och vanligtvis är dessa 

antingen ostrukturerade eller strukturerade (Bryman, 2011:413). Då en strävan är att studera 

deltagarnas spontana reaktioner om kampanjen och Åhléns strategi, är detta en ostrukturerad 

intervju. Mitt agerande som moderator styr interaktionen så lite som möjligt i gruppen och 

deltagarna samtalar endast med varandra (Wibeck, 2010:56-57).  

 

4.7.2 Deltagare 

Studien omfattar två fokusgrupper som består av fyra deltagare i varje grupp. Wibeck (2010) 

förklarar att “ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp är inte färre än fyra och inte fler än 

sex personer” (Wibeck, 2010: 62). Fördelen med att använda relativt små fokusgrupper är att 

de skapar en balans mellan intimitet och anonymitet, då den personliga kommunikationen är 

viktig. Vid större grupper ökas risken att deltagare drar sig undan och endast några talare 

träder fram. Att använda sig av fyra deltagare i respektive grupp, görs för att på bästa möjliga 

sätt behålla allas uppmärksamhet (Wibeck, 2010: 61-62). Båda grupperna anses vara av 

homogen karaktär, då samtliga deltagare är i åldrar mellan 20–26 och är studerande unga 

vuxna (Wibeck, 2010:63). Då insamling av materialet var en tidskrävande fråga, gjordes 

gruppintervjuerna under samma vecka tätt inpå varandra (Bryman, 2011:453). Deltagarna fick 

inte veta av kampanjen innan intervjun ägde rum, då målet var att ha öppna och spontana 

diskussioner kring den (Wibeck, 2010:79). Gruppintervjuerna ägde sedan rum i Lösnummers 

egna kontor, vilket skapade en ostörd och trygg miljö för deltagarna att diskutera kampanjen, 

då detta inte var en främmande plats för dem (Wibeck, 2010:145). Nedan följer en överblick 

över de fokusgrupper som deltog i studien: 
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Grupp 1: Unga vuxna män 

Deltagare 1: 25 år - Student, Statsvetarprogrammet  

Deltagare 2: 21 år - Student, Juristprogrammet  

Deltagare 3: 20 år - Student, Civilekonomprogrammet  

Deltagare 4: 23 år - Student, Filmprogrammet 

 

Grupp 2: Unga vuxna kvinnor 

Deltagare 1: 23 år - Student, Medier, kommunikation & PR 

Deltagare 2: 24 år - Student, Medier, kommunikation & PR 

Deltagare 3: 20 år - Student, Medie-och kommunikationsvetenskap och retorik  

Deltagare 4: 26 år - Student, Fristående kurs; Samhällsvetenskapliga perspektiv på 

välfärdsstaten, tematisk fördjupningskurs  

 

4.7.3 Intervjuguide & transkribering  
I utformandet av min intervjuguide använder jag mig av frågor som rör de teman som 

fokusgrupperna ska diskutera om (Bryman, 2011). Om inte dessa teman redan har diskuterats, 

använder jag mig av intervjuguiden men väntar in vid rätt tillfälle, så diskussionerna inte 

drabbas. Därav kan ordningsföljden i frågorna se olika ut i respektive grupp. Detta behöver 

inte anses som styrande, då Bryman menar att ett studiefokus fortfarande ska finnas (Bryman, 

2011:419). Däremot om detta hade varit en strukturerad intervju, hade frågorna varit fler och 

mer specifika (Wibeck, 2010:73). Att inte försöka styra samtalen var min största utmaning 

och min roll som moderator var därav väldigt passiv, för att hålla diskussionerna så fria som 

möjligt. Dynamiken i båda grupperna fungerade bra och som moderator anser jag att samtliga 

deltagare kunde uttrycka sig om sina åsikter fritt i gruppen.  

 

Innan inspelning av gruppintervjun är det redan förklarat för deltagarna om varför de är på 

plats samt vad studiens material innefattar, men för att minska risken att styra deras 

diskussioner berättar jag inte om studiens syfte (Wibeck, 2010:56). Genom ljudinspelning av 

intervjuerna gjorde det möjligt för mig att kunna återkomma till intervjun och lyssna i 

omgångar vid behov (Bryman, 2011:428). Intervjuerna varade mellan 60–75 minuter och 

samtliga kampanjbilder diskuterades var för sig under 15–20 minuter. För att göra en så 

noggrann analys som möjligt och få fram helheten hos fokusgrupperna, transkriberades hela 

intervjuerna (Bryman, 2011:428). Efter transkribering valde jag ut väsentliga delar i analysen 

som var mest fruktbara för min studie. I transkriberingen av intervjun framgår en del 
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upprepade meningar efter varje bild, vilket jag i praktiken gynnas av för att få fram vilka 

teman som gäller och vilka mönster som träder fram. När transkriberingen blev färdigställd 

skickades ett utkast till samtliga deltagare med befintliga citat som appliceras i analysen, alla 

deltagare godkände citaten och därmed sin medverkan (Bryman, 2011:353). 

 
5. Metodproblem 

Ett problem som kan uppstå är att jag som analytiker, får det svårt att analysera bilderna med 

ett könsneutralt perspektiv. I kampanjen finns det två identifierade kön som innehållet vilar 

på, därför kommer även analysen anpassas efter det. Vidare spelades gruppintervjuerna in 

under ett tidigt stadium i skrivprocessen, parallellt med att den semiotiska analysen 

påbörjades. – Med det sagt, har jag försökt att koncentrera mig på den semiotiska analysen, 

innan jag började analysera gruppintervjuerna, för att i möjligaste mån inte låta mig påverkas 

av vad deltagarna har tagit upp i sina tolkningar. Då denna studie använder sig av 

fokusgruppers tolkningar om ett relativt känsligt ämne, kan detta leda till problem att 

deltagarna inte talar fullt ut sanning och formar sin tolkning utifrån något som inte stämmer 

överens med sin egen. Därför är det bra att gruppintervjuerna är ostrukturerade och att jag inte 

ställer några riktade frågor och att deltagarna gemensamt får tala fritt och utveckla sina 

tankegångar (Wibeck, 2010:22-23). Sedan finns det även problem med att använda sig av små 

fokusgrupper som kvalitativ fallstudie. Detta kan leda till problem med generalisering, då 

resultatet inte skulle kunna vara representativt i andra miljöer. Därför går det inte heller att 

generalisera resultatet då dessa intervjuer inte är formade efter slumpmässigt urval (Bryman, 

2011:369).  

 

6. Giltighet & tillförlitlighet  
För att en studie ska framstå som giltig och trovärdig finns det olika kriterier att se över för 

den samhällsvetenskapliga bedömningen. Giltighet och tillförlitlighet står för den kvalitativa 

forskningens motsvarighet till begreppen validitet och reliabilitet som används inom 

kvantitativ forskning (Bryman, 2011:352-353). Studiens giltighet innefattar hur ett argument 

har med saken att göra medan tillförlitlighet svarar på om uppgifterna som angivits är riktiga 

(Ekström & Larsson, 2010:14). För att veta om dessa uppgifter är riktiga tar jag hänsyn till 

hur studien är replikerbar eller inte, alltså om liknande resultat går att upprepas i en annan 

studie. Därav finns en viss problematik med studiens replikbarhet. Med ett mediesamhälle 

som förändras ständigt, kan samma resultat möjligtvis inte bli det samma om 10 år, då dagens 

mediekultur blir alltmer fragmenterad och publiken tar till fler tolkningsgemenskaper. När det 
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kommer till replikerbarhet, finns det en tydlig problematik i min studie. Då samhället, dess 

aktuella diskurser och de kommunikationsplattformer vi använder utvecklas, är det i princip 

omöjligt att ”frysa” det sociala klimat och de faktorer som lägger grunder till den initiala 

studien (Bryman, 2011:352). Målet är därför för studien att upprätthålla en god kvalitet för att 

hantera detta. För att säkra studiens kvalité bibehölls en god transparens i beskrivning av 

utförandet samt studiens tillvägagångssätt (Bryman, 2011:370). För att stärka kvalitén på 

studien ytterligare skickades även ett utkast med de citat av deltagarna som nyttjades i 

analysen, vilket innefattar respondentvalidering. Samtliga deltagare gav sitt godkännande, 

därav uteblev potentiella invändningar eller missbedömningar i analysen som gjordes 

(Bryman, 2011:353).  

 

6.1 Generalisering 
Studiens urval omfattar både ett strategiskt och bekvämlighetsurval. Under 

metodproblemsavsnittet konstaterades att studiens urval vilar på icke slumpmässiga grunder, 

vilket gör det svårare för resultatet att generaliseras, då det inte finns någon specifik 

population som representeras med dessa fokusgrupper (Bryman, 2011:369). Men med de 

iakttagelser jag har kommit fram till styrs av studiens teoretiska ramverk med tidigare 

forskning vilket kan ge en antydan om generalisering. Det är således svårt att dra 

generaliseringar av ett litet underlag, men däremot går det att koppla måttliga slutsatser och få 

teoretiska kunskaper om hur strukturer kan se olika ut på ett ytligt plan. Detta kallar Ekström 

och Larsson teoretiska generaliseringar (Ekström & Larsson, 2010:18).  

 

6.2 Triangulering 
För att stärka studiens trovärdighet applicerar studien triangulering i metodarbetet. Begreppet 

triangulering innebär att studier använder sig av flera undersökningsmetoder eller 

informationskällor vid studier av sociala fenomen (Bryman, 2011:354). Triangulering 

förknippas annars i stor utsträckning med kvantitativa studier, men går dock att tillämpa även 

vid kvalitativ forskning. Genom att kontrollera sin datainsamling med hjälp av intervjuer kan 

forskaren säkra sig om att inte missförstå det som observerats (Bryman, 2011:354). Då detta 

omfattar kontrollfrågor som ställs till intervjudeltagarna i efterhand, svarar detta inte för min 

studie. Däremot, i undersökningen av Åhléns kampanjmaterial har jag genomfört intervjuer 

med två olika fokusgrupper, där intervjudeltagarna är uppdelade utifrån kön. Då både kvinnor 

och män påverkas av de rådande könsnormer som finns, men på olika sätt. För att få en 
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bredare förståelse för bådas upplevelser av och relationer till problemet har jag tillämpat 

triangulering som en utgångspunkt i gruppintervjuerna (Bryman, 2011:354). Utöver att jag får 

en mer vidsträckt insikt i mitt valda forskningsproblem ökar trianguleringen studiens validitet 

samt trovärdighet. Detta ökar även studiens trovärdighet då jag genom triangulering samlar in 

flera olika synvinklar vilket jag visar med resultat av den semiotiska analysen och sedan 

jämför med fokusgruppernas tolkningar.  
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7. Resultatredovisning av bildanalys  
I detta avsnitt redovisas den semiotiska analysen av bilderna. I analysen förekommer 

beskrivning på vad bilderna innehåller på denotativ nivå och sedan utvecklas analysen 

närmare på den konnotativa nivån. I den semiotiska analysen identifieras bildens alla 

betydande delar, sedan analyseras bilderna var för sig och i relation till varandra. Detta görs 

för att slutligen tolka bildernas mening.  

 

7.1 Bryt klädmaktsordningen: kampanjbild 1  

 
 

Det första bilden som analyseras är en gruppbild med fyra modeller, kampanjens enda 

gruppbild och därför ansåg jag det som en viktig del att räkna med i analysen. Det är en av få 

bilder där en text arbetar som komplement. Texten lyder “klädmaktsordning, sättet vi 

medvetet eller omedvetet klär oss efter könsnormer”. Kampanjtexten är placerad rakt 

framifrån i mitten av bilden med vit text i små bokstäver. Textens utformning har en liknande 

struktur som i en ordbok. Därav ryms en dold fråga på det här sättet texten är formad. - Vad 

betyder klädmaktsordning? Svaret är, sättet vi medvetet eller omedvetet klär oss efter 

könsnormer. Texten tar inte över all fokus från bilden eller modellerna, men den styr hur vi 
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uppfattar modellernas budskap och gör det tydligt varför de är klädda på ett specifikt sätt. 

Detta innefattar att texten arbetar som en förankring i samband med bilden. 

I gruppbilden framställs samtliga modeller i helkropp. Jens Lapidus, som står längst ut till 

vänster står klädd i en stickad gammalrosa tröja som sträcker sig nedtill låren med ett par 

byxor i samma rosa nyans. Till det bär han en lång vit halsduk runt halsen, som går ända ner 

till knäna. Färgtonerna i kläderna smälter ihop med bakgrunden, men bryts av med hans 

mörkbruna skor. Till outfiten bär han även en svart väska som han håller som en datorväska. 

Vidare till modellen bredvid Lapidus, står Kajsa Grytt klädd i en lång grå kappa. Under 

kappan har hon en vit skjorta med ett ljusrosa band runt skjortkragen, nästintill knuten som en 

slarvig rosett. Till det har hon ett par högmidjade svarta kostymbyxor och ett par svarta skor 

med snörning. Hennes blonda långa hår går i nyanser av rosa, som får henne att sticka ut i 

kontrast med de neutrala färgerna på kläderna. Bredvid henne står, Joy M Batha. Hon har på 

sig en grå polotopp, delad som en knut i mitten, så magen syns. Till det har hon på sig ett par 

svartgråa högmidjade ”baggy jeans” och under sticker smått fram en bit av hennes 

underklädsel. Detta kompletteras med ett par Adidas superstar sneakers, en svart pälsjacka 

och guldhalsband. I sin position står hon lutad med armen på den fjärde modellen på bilden, 

Jimmy Durmaz. Han står i en avslappnad position och ler rakt in mot kameran. Han har på sig 

en brun mjukare tröja och klädpartiet nedtill ser ut som en längre halsduk knuten runt hans 

midja och hänger i liknelse som en kjol. Till det har han på sig ett par svarta knähöga 

strumpor och ett par mörkbruna skor med tjock sula. Med handen vilandes på kilten, framhävs 

hans handtatueringar som även pryds av armbandssmycken i guld. På halsen syns även ett 

tunnare guldsmycke med smådetaljer hänger på den tunna smyckeskedjan.  

 

Enligt Goffman (1976) skildras mannens och kvinnans attribut inom reklamen, vilket samtliga 

modeller gör även här, men inte på samma sätt. I Goffmans (1976) analys hävdar han att i 

stora drag betraktas kvinnan som underlägsna och framstår som mindre betydelsefulla. 

Kampanjbilden har däremot inget sådant könsmönster, då både kvinnorna och männen på 

bilden får ta lika mycket plats och det är ingen som framstår som undergiven. Kajsa Grytt står 

längst fram med halva kroppen framför Lapidus som täcker en del av honom. Kameravinkeln 

är tagen rakt fram ifrån och samtliga tittar rakt in i kameran, vilket betyder att betraktaren 

hamnar i en jämlik relation med dem, öga mot öga (Ekström & Larsson, 2010:182). Däremot 

kan deras kroppsspråk och engagemang i bilden vara tecken för betraktaren att tolka. Båda 

kvinnornas ansiktsuttryck bär på olika intryck som går att läsa vidare på. Grytt framstår som 

auktoritär i både sin klädsel och det intrycket hon ger till betraktaren, då hon har en viss 
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uppsyn med ögon som blickar nedåt åt betraktaren. Joy håller en avslappnad kroppsposition 

och hon lutar sig mot Durmaz, vilket tyder på att hon är aktiv i bilden, vilket är ett typiskt 

manligt drag. Durmaz ler, ett beteende som oftast inte ingår inom ramen för ett manligt 

attribut, då män brukar framställas som allvarliga och därför sällan ler. 
När det kommer till övriga miljön av bilden består den av samma bakgrundsfärg som de andra 

bilderna har med en gammalrosa kulör. Färgkombinationerna är därmed något att se över 

vidare inom den konnotativa analysen. Studien har tidigare konstaterat om färgens betydelse i 

betraktarens tolkning. Ambjörnsson (2011) beskriver att färgen rosa talar om strukturer 

kopplade till genus och kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Enligt vår 

samtidskultur fungerar färgen rosa som en kvinnlig markör idag och symboliserar kvinnlighet 

(Ambjörnsson, 2011:9-10). I Åhléns fall används rosa färg i samtliga bilder på såväl män som 

kvinnor. Det som kan ses som paradigm i bilden är de olika tecknen som Durmaz leende, 

Lapidus helklädsel i rosa, samt kvinnornas mer utmärkande position i bilden. Detta 

sammansatt blir den helheten som således blir syntagmen, alltså helheten av det som fångas 

på bild, att dessa fyra figurer ska bryta mot klädmaktsordningen genom sina olika 

avbildningar (Ekström & Moberg, 2008:26).   

 

7.2 Bryt klädmaktsordningen: kampanjbild 2  
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Mannens ansikte är en central del av bilden vid första anblick. Det går inte att beskriva bilden 

som en halvkroppsbild fullt ut, då bilden är tagen från brösthöjd och uppåt, där partier som 

axlar, bröstkorg och ansikte står i fokus. En ytterligare central del av bilden är rosetten runt 

halsen, i guldbrun färg med liten gulddetalj av pärlor. Rosetten täcker både runt nacke och 

hals. Rosetten är placerad framifrån över hans bröstkorg och nedåt faller en förlängd del 

scarfen. Utöver rosetten bär mannen en tajt långärmad tröja som framhäver konturerna. 

Tröjan går i ljusrosa färgton och tillsammans med rosetten täcks hela överkroppen.  

 

Meningen i bilden skapas tillsammans med kampanjens namn Bryt klädmaktsordningen.  

Namnet styr bildens mening, genom en samverkan mellan bild och text. Då kampanjen har ett 

specifikt budskap, styrs jag som betraktare av detta. Lapidus har en spänd blick och 

avslappnad mun som inte ler, vilket ger en känsla av allvarsamhet hos honom på bilden. I 

Lapidus bild uppstår även ett liknande färgtema med rosa och vi kan ännu en gång förklara 

det som tecken för de mer mjuka och feminina värdena. Rosetten och pärlorna arbetar också 

som feminina attribut, och står i kontrast till Lapidus övriga attribut såsom hans skägg och 

allvarsamma blick som förstärker hans manlighet. Den utmärkande rosetten och Lapidus 

arbetar som olika objekt till en symbolisk mening (Fiske, 2011:86). Jens Lapidus har ett 

symboliskt värde genom att han själv som känd kriminalförfattare verkar i den här 

reklamkampanjen som frontfigur. I det här fallet kan hans bakgrund därmed stärka myten om 

att män förknippas med ämnen som våld och brottslighet. Han kopplas till en karaktär med 

starka drag, en symbol för maskulinitet och det skapar mening i förhållande till kampanjen. 

Detta är ett könsmönster för analysen att ta hänsyn till. Med Jens Lapidus som ansiktet utåt, 

bidrar han till skapandet eller upprätthållandet av myten om att mannens mantra är tuffhet. 

Det är något självklart och skapar således mening (Ekström & Moberg, 2008:25). Detta i sin 

tur, konnoterar att rosetten gör sitt arbete rätt, att således skapa kontrast på hur två olika 

världar möts. Han intar den allvarsamma rollen som kriminalförfattare som står för våld, 

tuffhet och står sedan i kontrast till de feminina attributen med rosetten och pärlorna.  

Jens Lapidus bryter klädmaktsordningen utifrån sin yrkesposition när han klär sig på ett icke 

normativt vis, vilket ger symbolisk mening över hur representationen avbildas.  
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7.3 Bryt klädmaktsordningen: kampanjbild 3 

 
 

I denna kampanjbild poserar Jimmy Durmaz i stående position. Bilden är nästintill tagen som 

en halvkroppsbild och han har ett avslappnat ansiktsuttryck med blicken mot kameran. Han 

har kort svart hår. Hårfärgen går jämnt med en kraftig och trimmad skäggväxt. Händerna i 

fickorna tyder på att han intar en avslappnad pose. Han har på sig en grå tjockare variant av 

tröja, som är kavlad upp en bit upp på båda armarna, så att hans tatueringar syns och samtidigt 

ett bredare guldsmycke runt sin vänstra handled. Som det verkar se ut som nedtill, har han på 

sig ett par ljusrosa byxor i tunnare kostymmaterial. Det som avgör att det är en byxa, är den 

“tygbiten” som ska täcka gylfen. Ett gemensamt tema dyker även upp på denna här 

kampanjbilden; rosetten och rosa färg. I det här fallet ser det ut som att det är en scarf eller 

längre sjal, som de har knutit runt hans hals till en rosett. Rosetten på denna bild är innehåller 

en lite av ljusare nyans av askvit. Rosetten går ton i ton med den gråa tröjan och är spänt 

knuten runt halsen som täcker både hals och nacke, i liknelse med Lapidus personbild. Vid en 

närmare titt på rosetten runt halsen utmärks ett ytterligare ett lager, som ser ut som en tunn vit 

polokrage under både den knutna rosetten och den gråa tröjan. I övrig miljö innehåller 

bakgrunden fortfarande ett bekant tema, som består av en helfärgad bakgrund i en 

gammalrosa kulör. Bakgrunden kan ses som ett paradigmatiskt val i uppsättningen, då färgen 

rosa är en kvinnlig markör. Olika paradigm i Durmaz avbildning i det här fallet är hans skägg, 

som konnoterar stereotypa manliga attribut. Detta i samband med hans ljusrosa byxor och 
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rosetten knuten runt hans hals kombinerar manligt med stereotypiskt kvinnligt, vilket kan ses 

som avbildningens syntagm. Hans bakgrund som fotbollsspelare är avgörande för bildens inre 

kontext, då fotboll är en mansdominerad sport (Jarlbro, 2006:79) Hans roll som manlig 

fotbollsspelare, blir en förebild för den manliga sporten att bryta sig loss från könsnormer 

genom att ställa upp i kampanjen.  

 

7.4 Bryt klädmaktsordningen: kampanjbild 4 

 
 

På bildens mittpunkt står Joy M Batha i stående position. Det är en helkroppsbild, där det 

centrala i bilden är kläderna och hon som modell. Hon har på sig grå kappa och grå 

kontorsbyxa av mjukt material. Byxorna täcker inte hela vägen ner till fötterna, därmed syns 

en del av hennes smalben. Hon har på sig ett par gråa strumpor som går upp högt över 

fötterna och svarta finskor med snörning och kraftig sula. Det gråa bryts, då hon bär en beige 

polotröja med en ljusrosa ton. Halsen pryds av maffiga smyckeaccessoarer i både guld och 

rostigt material men täcks av en halsduk i persikefärgad kulör. Hon har även ett tunt örhänge 

på sitt högra öra som är något mindre synligt. Genom att hon står i rak position framför 

kameran med armarna i kors, syns mörkbruna skinnhandskar som ser ut att vara i en större 

storlek. Hennes position är också vid sidan då hennes vänstra fot sticker fram några 

centimeter mer än den högra foten. Hennes svarta långa hår är perfekt samlat vid hennes 

vänstra axel. Hennes blick är allvarlig mot kameran men samtidigt avslappnad och ögonen 
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kisar lite. Bildens övriga miljö består av helfärgad bakgrund i en gammalrosa kulör. Det är 

ljusare partier nertill och vid sidorna om henne där hon står sedan mörkare toner vid sidorna 

och högre upp på bilden. 

 

När Batha står med armarna i kors, observeras ett par mörkbruna skinnhandskar i fokus som 

bryter av färgmönstret på kvinnans kläder, vilket leder till att handskarna ser ut att vara för 

stora. Meningen skapas av hur skinnhandskarna uttrycks i bilden och de blir ett tecken för ett 

manligt attribut. Goffman (1976) konstaterar att kvinnor framställs som passiva och mer för 

att behaga betraktaren, vilket är något som inte kan ses i denna avbildning.  Att hon inte ler 

och att hon har en bestämd position med armar i kors och benen brett isär, ger henne en viss 

sida av manlig attityd. I kombination med den bestämda blicken och armar i kors, visar hon 

en kaxig attityd som framhäver mer av manliga drag. Då hon står i bestämd position med 

armarna i kors, kan sådan gestikulering skapa symbolisk mening av manligt attribut. (Fiske, 

2011:65).  

 

7.5 Bryt klädmaktsordningen: kampanjbild 5 

       
 

Den här kampanjbilden framställs på ett sätt som avviker från de andra kampanjbilderna. På 

bildens mittpunkt sitter en kvinna på en pall, den enda bilden som använde sig av någon 

rekvisita i kampanjen. Som betraktare av bilden vid första anblick möts man först av hennes 

sittande position. Hennes sittande och lutande position på pallen, framhäver hennes kläder. 
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Hängslena är mörklila med ljuslila små mönster på och byxorna är i nyans av ljusbrun. De 

påminner om en variant av kostymbyxa. Byxorna sitter inte alls åt, utan de framhävs lite åt det 

“baggy” hållet, som att de ser för stora ut. Hon har en ljusrosa tjockare variant av tröja. Under 

den har hon på sig en rosa skjorta som även sticker fram slarvigt under jackan nedtill och 

samtidigt visas skjortkragen. Vad som är gemensamt med övriga bilder, är att även hon har 

smycken och bakgrunden är helfärgad med gammalrosa kulör.  Hon lutar sig med ena handen 

på låret, har benen brett isär och vänstra armen hängandes på det andra låret och ser ut som att 

hon har något att berätta för betraktaren. På så vis intar hon en aktiv roll i sin avbildning.  

Dessutom visar den slarviga klädseln tillsammans med avslappnad posering med benen brett 

isär, en avspänd och nästan nonchalant attityd som vanligtvis konnoterar manlighet. Jag kodar 

en kvinna i centrum i en sittande position med benen brett isär. Enligt Goffman (1976) är 

detta inte inom ramen för vad en kvinna vanligtvis presenteras som, däremot är det inte 

ovanligt att män får agera mer aktivt i sina reklambilder. Därför konnoterar detta en manlig 

pose. Kontrastmönstret i det här fallet är hennes manliga pose som kombineras med flera 

kvinnliga attribut: hennes smycken, hennes röda nagellack och rosa jacka. På bildens vänstra 

hörn lyder texten ”Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen. Texten kan således 

fungera som ett indexikalt tecken för att visa ett samband mellan Yilmaz på bilden och vad 

texten lyder. Bakom ordet ordförande ligger en väsentlig maktfaktor som kodas i samband 

med texten. Goffman (1976) förklarar att kvinnor aldrig får synas inom högt uppsatta 

yrkesroller, vilket denna bilden motstrider. Hennes yrkestitel som ordförande på 

rättviseförmedlingen, ger henne plats på bilden genom sin aktiva positionering, då hon har 

makten att göra det. Det finns alltså ett samband mellan texten och Yilmaz, vilket syns via 

hennes position och hennes yrkestitel betonar kodningen som jag gör.  
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8. Resultatredovisning av receptionsanalys 
Efter transkribering av båda gruppintervjuer, valdes de viktigaste delarna av fokusgruppernas 

tolkningar som följer nedan i olika teman. Deras tolkningar kopplas sedan till studiens 

teoretiska ramverk och jag redovisar först männens tolkning och sedan kvinnornas tolkning. 

Övriga reflektioner kopplas samman med den semiotiska analysen som behandlas i slutsatser 

och diskussion.  

 

8.1 Identifierade könsföreställningar  

Grupp 1: Männens tolkning 

Innan deltagarna börjar diskutera sina spontana reaktioner av kampanjbilderna frågar jag om 

de har hört talas om kampanjen tidigare? Samtliga svarar nej, vilket innefattar att de går in i 

samtalet med en nollställd attityd till kampanjen. Detta betyder att alla har samma 

förutsättningar och det finns ingen tidigare förförståelse kring kampanjen, som kan styra 

diskussionerna. Den första reaktionen på gruppbilden är att fotbollsspelaren Jimmy Durmaz är 

den som tre av fyra deltagare först reagerar på, och den enda frontfiguren som var igenkänd 

bland dem som fanns på bilderna. Det skiljer sig en del kring vad gruppen anser om 

kvinnornas och männens olika avbildningar. Gemensamt för gruppen är att männens 

gestaltning ifrågasätts mer än vad de gör med kvinnornas uttryck. Det framgår i diskussionen 

att kvinnornas upplägg är mer vanligt att se idag, medan männen framställs som mer 

utmanande än kvinnorna.  

  

Deltagare 1 - Det är inget typiskt vi ser med män i byxor, utan tjejer går runt i sådana 

kläder också. Men män brukar inte klä sig på det viset, på ett sådant kvinnligt sätt 

liksom? Med feminina kläder?  

Deltagare 2 - Jag stör mig lite på honom (Lapidus) att färgerna ändå är typiskt 

tjejfärger, som rosa. Det går inte ihop med ett sådant skådisutseende han har. Bara han, 

ser ju väldigt manlig ut.  

 

Gruppens synpunkter på de manliga avbildningarna dominerar och de ifrågasätter främst 

männen i kampanjen men färgkombinationerna ger upphov till olika reaktioner. Det framgår 

att de flesta har svårt att förlika sig med färgen rosa på en man tillsammans med den 

utmärkande rosetten. Männen reagerar på Lapidus utstyrsel och menar att hans klädsel inte 

fungerar varken hos den manliga eller kvinnliga publiken, på grund av att de inte kan ta det 

seriöst. Majoriteten av männen ifrågasätter Lapidus klädsel och anser att det bara är konstigt 
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att en man går klädd så. En av de deltagarna för fram tanken att om en homosexuell man 

skulle se kampanjen, skulle denne tilltalas mer.  

 

Deltagare 1 - Jag ser något med teater och någon som är utklädd. Jag ser inte någon gå 

klädd med detta på stan?  

Deltagare 3 - Nej inte jag heller!  

Deltagare 1 - En homosexuell man kanske? Det här kanske mer vad de gillar?  

 

Deltagarna tycker gemensamt att männen har en mer feminin hållning, men det är olika 

teorier om det faktiskt ger effekt. Av tolkningarna kan man se att gruppen reagerar olika över 

vad som är manligt eller inte i färgkombinationer och männens olika attribut. Deltagarna 

beskriver Lapidus klädsel som en utklädd sådan och en av deltagarna drar dessutom sexuella 

paralleller om att det möjligen skulle tilltala en homosexuell publik mer. Ambjörnsson 

nämner att män som närmar sig vad som är kvinnligt kodat, ger kopplingar till homosexualitet 

(Ambjörnsson, 2011:45). På det viset lyckas Åhléns närma sig ämnet könsnormer men skapar 

istället en annan slags problematik. Deltagarnas tycke om Lapidus klädsel tyder på att det 

råder en viss klädmaktsordning, då en man inte kan klä sig fritt utan sexuella anspelningar. 

Allt som konnoterar kvinna hos männen kan möjligtvis bjuda in en fråga om sexualitet. Detta 

kan framstå som en negativ effekt som Chu m.fl. (2015) talar om i sin studie, då den här icke 

stereotypa framställningen av kön inte kan tala för samtliga deltagare. Däremot, en av 

deltagarna delar dock inte samma tanke kring kampanjen, utan är mer öppen för vad 

kampanjen uttrycker visuellt.  

 

Deltagare 4 – Det handlar nog mer om att bejaka sin maskulina och feminina sida och 

det skulle jag kanske tycka att de gör. Med tanke på att killarna har lite mer ljusa färger 

och tjejerna har både lite större kläder och mörkare färg på kläderna? 

 

Gruppen i stort följer ramen för traditionella könsstereotyper, vilket gäller både kampanjens 

uttryck i färg och attribut. Det finns således tydliga riktlinjer mellan vad som är manligt eller 

kvinnligt enligt männen. De menar att kvinnor har en figur som går att visa upp på ett helt 

annat sätt som inte män kan. Detta kan framstå som tecken för en hegemonisk maskulinitet 

hos fokusgruppen, dvs. kulturellt normaliserade manlighetsideal, där kvinnlighet och andra 

former av manlighet underordnas om det inte rör sig inom den klassiska ramen för manlighet 

(Ambjörnsson, 2011:45). På ett sätt så talar detta för att de manliga deltagarna har svårt att 
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förlika sig med sådana attribut som männen visar på kampanjen. Deltagarna poängterar 

självklart att människor har rätt att klä sig som de vill men de diskuterar även ett potentiellt 

dilemma om alla skulle se likadana ut, och menar att könstillhörigheter behövs för att veta vad 

som är manligt eller kvinnligt.  

 

Deltagare 1 - Det måste finnas könstillhörigheter, för om alla såg likadana, skulle inte 

världen se väldigt tråkig ut? Det ska inte finnas normer för hur man klär sig, den tanken 

förstår jag men samtidigt ska ju alla inte se likadana ut?  

 

När det kommer till kvinnornas positionering så är det framförallt något som gruppen 

uppmärksammar främst. Gruppen reagerar på kvinnornas ansiktsuttryck och menar att de 

spelar på en hårdare yta som är mer sedd inom manliga drag, samt att det är mer traditionellt 

att män visar gott självförtroende. En av männen iakttar det som normbrytande att kvinnorna 

har en viss aura av självförtroende som de oftast inte förknippas med. De nämner att Yilmaz 

sittande och mer fria position påminner om en 50-årig man med många arbetsår och därför 

går inte posen ihop med henne som person. Hon är nästan för fin eller för ung för att kunna 

sitta på det viset. Gruppen menar samtidigt, att det är bra sak att en invandrarkvinna får ta 

plats, då texten på bilden får dem att reagera på hennes yrkestitel och namn. En av deltagarna 

reagerar även på hennes sittande position som om det vore en pik åt männen, alltså att Yilmaz 

försöker efterlikna en man i en så pass grad att hon framställs på ett sätt som män ofta får 

kritik för. Deltagarna menar att det är deras sätt att pika att kvinnor med invandrarursprung 

också kan sitta som ordförande och har rätt att sitta på det här viset.  

 

Deltagare 4 - Ni har väl sett den här kampanjen att män inte ska sitta bredbent på 

bussar eller tunnelbanor, typ manspreading? Intressant att hon gör det då? Hon gör 

liksom likadant för att efterlikna en kille. Åhléns vill ju visa något där helt klart.   

Deltagare 3 - Jag tolkar det nästan som en pik! 

Deltagare 4 - Då kan man ju tolka det som kvinnor från ”rättviseförmedlingen” också 

får ta plats typ? Om det nu är en pik?  

 

 8.2 Åhléns strategi 
När det kommer till männens reaktioner över Åhléns reklamstrategi, är uppfattningen att 

Åhléns inte vågar gå hela vägen fullt ut. Men samtidigt diskuteras en annan problematik i 

gruppen som hade kunnat äga rum om Åhléns hade tänjt mer på sina gränser. Männen ser 
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problem med Åhléns försiktiga strategi men menar samtidigt att det hade varit svårt att göra 

det på något annat sätt, då budskapet hade kunnat tolkats fel. Gruppen menar att vi är alldeles 

för långt bort från en sådan utveckling, och det kommer ta tid för oss att vänja oss vid sådan 

reklam. Deltagarna menar att om männen skulle bära bikini eller klänning istället för att 

verkligen väcka uppmärksamhet, skulle det bli motsatt effekt ändå. Som moderator uppfattade 

jag diskussionen med en ironisk underton, men påstår att deras synpunkter var viktiga att 

räkna med då även ett reklamperspektiv räknas in i deras tolkning. Detta kan kopplas till 

Eisend (2010) om hur könsrepresentationer i reklam kan få negativa konsekvenser för 

reklamen om den inte räknar in väsentliga världen. På det här viset tydliggör deltagarna att 

konsumenterna potentiellt kan missförstå reklamen och således välja att se bort från 

budskapet (Eisend, 2010:436). En skillnad är att Eisend talar om att stereotypa könsvärden i 

reklam stärker våra stereotypa uppfattningar och av deltagarnas tycke, verkar stereotypa 

värden stärkas även av icke-stereotypa könsföreställningar.  

 

Deltagare 1- Om kampanjen hade gått ”all in” då hade de nästan gått för långt också och 

så missar man budskapet även där. Män kopplar inte att jag som man ska ha på sig 

klänning. För det är alldeles för långt bort? 

Deltagare 3 - Fast det hade ju varit mer som ett statement då? 

Deltagare 1 -Men är det inte tanken också att männen ska gå förbi reklamen och känna 

”det där ska jag köpa”? 

 

Männen delar en gemensam åsikt om att Åhléns vill framstå som mer legitima inom den här 

samhällsdebatten och att de vill verka för jämlikhet och allas lika värde, men de är osäkra på 

om Åhléns verkligen lyckas med det. Samtidigt diskuteras det även om att Åhléns försöker 

hitta en balans för att inte skrämma iväg sin målgrupp. Genom att männen inte kan identifiera 

sig med kläderna men delvis kan förstå meningen med Åhléns budskap, intar männen en 

förhandlande position i sin tolkning på det viset. De förstår budskapet, men vill samtidigt inte 

ge företaget för mycket utrymme i den bemärkelsen, då deras strategi uppfattas som 

dubbelmoralisk.  

 

Deltagare 4 - Det känns verkligen som att Åhléns försöker ta upp det här, men de vågar 

inte gå ut för hårt för att de är rädda för att folk kanske ska ta illa vid sig? Därför gör de 

ett litet försök, därför blir det svårt att ibland tolka budskapet?  
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Vidare i analysen skiftar deltagarna mellan en förhandlande och oppositionell tolkning av 

bilderna, vilket betyder att de stundtals förstår dem men ibland kan de avvisa budskapet helt. 

Samtliga deltagare är skeptiska till Åhléns strategi och menar att den varken är särskilt 

inspirerande i den utsträckning att den bryter mot något. Gruppen menar att Åhléns egentligen 

tar upp ett ämne som redan finns och de finner bilderna inte särskilt neutrala, då det 

egentligen handlar om att sälja.  

 

Deltagare 2 - Det känns inte särskilt neutralt, utan det känns som att vi ska ha åsikter 

om det eller att vi ska provoceras. Men jag tycker nästan att fördomarna eller tankar 

förstärks mer av sånt här.  

Deltagare 3 - Men det känns som att de förlorar debatten för det finns inte så mycket 

att prata om, då det är självklart att maktnormer är ett problem. 

 

8.3 Identifierade könsföreställningar  

Grupp 2: Kvinnornas tolkning 

När jag frågade de kvinnliga deltagarna om de hört om kampanjen tidigare, var det en av de 

fyra deltagarna som har ett svagt minne av kampanjen. När jag frågade om deras första 

spontana reaktioner av första bilden (gruppbilden) reagerade samtliga på att frontfigurerna var 

grupperade efter etnicitet och ålder, och de hade velat se att bilden var mindre uppdelad efter 

det. Deltagarna reagerar först och främst på att männens framställning i kläderna kommer mer 

till uttryck än hos kvinnorna. Samtliga är överens om att det är mer socialt accepterat att 

kvinnor klär sig i mer manliga kläder än att män klär sig i kvinnliga kläder. Men andra i 

gruppen tycker framställningen av det manliga uttrycket inte tycks vara så utmanande heller 

stundtals.   

 

Deltagare 3 - Kvinnornas klädsel tycker jag inte sticker ut särskilt mycket. För det är 

väl mer vanligt att kvinnor klär sig mer maskulint, rent generellt.  

Deltagare 2 - Jag vet inte om jag ser så mycket feminint eller manligt just i något av 

det. Utan jag känner spontant att det är ganska könsneutralt. Vill nästan säga samma sak 

om männen också.  

 

Deltagaren som tidigare sett bilder från kampanjen, förklarar att det är Lapidus bild som 

väcker svaga minnen. Deltagarna reagerar på rosetten med broschen och att den talar för ett 

kvinnligt attribut. Men deltagarna menar även att det är konstrasterna som väcker mest 

uppmärksamhet. De menar att Åhléns har varit taktiska i den bemärkelsen, att använda sig av 
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”skäggiga” män som förmedlar maskulinitet och på så vis ska dessa män framstå som 

förebilder, och således inspirera den manliga målgruppen– Att även män med manliga drag 

som visar en hårdare yta kan representeras med icke stereotypa könsnormer.  

 

Deltagare 3 – Jag reagerar på kombinationen med några av männens hårda drag. Så 

kan man se vart det är mjukt och hårt på bilden? Där kanske man se vad som är manligt 

eller kvinnligt? Hans skägg representerar det hårda nästan, och rosetten ger det 

feminina?  

Deltagare 1 - Det är liksom en bra kombination av manligt och kvinnligt och att det 

inte behöver vara konstigt. Om han vill klä sig såhär och trivs i det, som det ser ut som 

att han gör, så måste det vara fine, vilket budskapet är.  

 

Deltagarna påpekar flera gånger att Åhléns tar upp ett bra ämne och det är något som måste 

diskuteras. Båda männens utseende anses visa manliga drag medan vad de har på sig tenderar 

mer åt det feminina hållet som skapar uppmärksamhet. På det här sättet lyckas rätt känsla 

förmedlas för bilden i samband med deras budskap tycker gruppen. Dock väcker rosetten 

många känslor och deltagarna har olika reaktioner på hur rosetten gör sitt arbete rätt 

tillsammans med bilden. Gruppen har svårt att förstå hur rosetten ska representera ”kvinnan” 

då deltagarna inte kan identifiera sig med ett sådant plagg, eller att den talar för någon kvinna 

överhuvudtaget. Rosetten hade inte behövt vara en symbol för ett kvinnligt attribut, då 

budskapet ändå kommer fram utan den. En av deltagarna tolkar rosetten som att Åhléns vill 

göra sitt budskap tydligare, och att rosetten är ett tvunget plagg för att målgruppen inte ska 

missa något.  

 

Deltagare 4 - Jag tror nästan att de har förmedlat budskapet att bryta normer men att de 

lagt till rosetten där så känns det nästan som att det ”feminina” måste vara med för att 

det ska vara tydligt.  

Deltagare 3 – Det är nästan som att de menar att rosetten är ett feminint plagg? Och det 

gör lite överdrivet. Den behövdes inte vara där för att få fram budskapet.  

Deltagare 1 - Ja, det är väl inte många kvinnor som går runt i sådana där rosetter? Det 

känns som att de har förlöjligat det feminina nästan med en sådan rosett som om det ska 

vara representativt?  

 

Deltagarna hade ett öppet sinne för både männens och kvinnornas kläder, men samtidigt var 

åsikterna delade kring hur avbildningen såg ut. De tyckte att kvinnorna fick försöka mer med 
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sina kroppsliga uttryck och vilka könsnormer som skulle uttryckas var svåra att tyda utifrån 

endast kläderna. Gruppen diskuterar att kvinnor i allmänhet oftast uttrycks som mer passiva. 

Därför märker gruppen skillnad på hur männen och kvinnorna frontas olika. Kvinnorna tar 

mer plats och uttrycker sig mer och en av deltagarna poängterar att som betraktare hålls 

kvinnorna på avstånd medan de fick se männen på mer nära håll. Männen var mer mjukare i 

sin framställning och kvinnorna var hårdare. Deltagarna ifrågasätter kvinnornas positionering 

och diskuterar varför kvinnorna var tvungna att vara så mycket manliga i sina drag, sättet de 

står och hur de uttrycker sig. Flera i gruppen tycker det är konstigt och ifrågasätter varför en 

kvinna inte kan behålla sin femininet och samtidigt ta plats. Inom ett feministiskt perspektiv, 

möjliggör en sådan observation tendenser på om en underliggande makt faktiskt råder på 

bilderna mellan könen (Eriksson & Göthlund, 2004:42). 

 

Deltagare 4 - Varför kan inte en kvinna fortfarande ha kvar det feminina och 

fortfarande vara stark? 
Deltagare 3 - Kampanjen menar kanske att man inte förlorar sin maskulinitet för att 

man adderar femininitet i sin klädsel?  
 

Deltagarna reagerar även på en viss maktfaktor som bilderna lyckas förmedla. De uppfattar att 

Yilmaz och Bathas positionering visar upp en hållning om makt som inte visas lika starkt hos 

de manliga gestalterna. Kvinnornas mer uttrycksfulla positionering med Bathas armar i kors 

och Yilmaz sittandes på en pall med benen brett isär signalerar manlighet medan Durmaz 

framstår som mer mjuk i sitt uttryck och även ler. Gruppen kopplar sedan att smycken och det 

icke synliga sminket ska mjukna upp detta, då kläderna inte uttrycker lika mycket i den 

bemärkelsen. Gruppen menar att det är Åhléns sätt att uppnå kontrast som bryts av och 

således förmedla budskapet, vilket majoriteten av deltagarna finner en viss problematik med. 

En av deltagarna medger att hon hade köpt Bathas kläder ändå.  

 

Deltagare 4 – Det första jag tänkte på när jag såg bilden, är att hon försöker 

representera det manliga med sitt uttryck och få till det här hårda med armarna i kors 

och att hon tittar ner med ansiktet?  

 

Deltagarna diskuterar att kvinnor behöver skämmas om de är för feminina. Därför reagerar 

deltagarna även på texten med Yilmaz yrkestitel och menar på att bakom titeln ordförande 

finns en maktfaktor, vilket genomsyras i hennes sätt att sitta. Deltagarna konnoterar att hennes 
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positionering innefattar typiskt manliga drag. Deltagarna menar på att männen kan sitta och ta 

för sig och att kvinnor oftast ska sitta rakt med bröstet och agera passivt, vilket de tolkar att 

samtliga kvinnor inte gör på bilderna. Deltagarna iakttog Yilmaz positionering nästan som att 

hon var definierad efter sin yrkesroll, därav kan Åhléns budskap ifrågasättas.  

 

Deltagare 3 - Det känns som att kvinnorna måste dra en manlig pose för att det ska 

funka, och det kan ju framstå som lite sådär?  

 

8.4 Åhléns strategi  
I kvinnornas tolkning framgår en öppen och positiv inställning till bilderna. Deltagarna förstår 

budskapet men menar att Åhléns strategi stundtals kan tolkas som överdriven. Gruppen menar 

att Åhléns vill så pass mycket representera båda könen i sin kampanj, men att vissa 

symboliska attribut, t.ex. rosetten, ger en orättvis bild av en feminin representation. Gruppen 

har svårt att förlika sig med att rosetten ska få män att känna sig bekväma med sina feminina 

attribut. Däremot tolkar deltagarna att budskapet ändå kommer fram och att det är svårt att 

ställa sig emot idén om att människor inte får välja sina kläder fritt. Därav har gruppen en 

positiv inställning till det, då detta är en viktig samhällsfråga och bättre att den får synas än 

inte alls. Gruppen betonar även att Åhléns strategi självfallet innefattar att öka sin försäljning 

och stärka sitt varumärke, genom att kunna använda sig av det könsneutrala och att visa att 

inget manligt eller kvinnligt ska bestämma våra klädval.  
 

Deltagare 4 - Det känns också som att vid den tidpunkten så började snackat om Hen 

på riktigt där. Att det ska vara icke binärt och att de vill hänga med i rätt spår och visa 

att det som händer just nu i tiden sker här även på Åhléns.  

 

De kvinnliga deltagarna vill betona att Åhléns naturligtvis handlar efter ett eget behov, men 

det behöver inte vara inom ett själviskt handlade heller. De menar att det troligtvis är färre 

som vänder sig ifrån Åhléns helt och hållet. Det är sådana personer som antagligen inte håller 

med om hen-begreppet och tycker att det är ett känsligt ämne, på så vis tar Åhléns ställning, 

menar gruppen. Gruppen tolkar Åhléns strategi som att de är rädda att målgruppen skulle 

missa budskapet om de inte lade till dessa attribut. Gruppen menar att de inte behöver 

använda sig av dessa ”kvinnliga symboler” utan budskapet kommer fram ändå. Att en del av 

gruppen kunde köpa kläderna, visar att de gör en dominant tolkning av bilderna. Däremot är 

gruppen enig om att vissa befintliga attribut var svåra att bortse från i avbildningarna t.ex. att 



 

 44 

kvinnornas porträttering framstod som felaktig enligt gruppen och ifrågasatte att kvinnor ska 

framställas som män. Normer bryts endast om kvinnor beter sig som män. Där intas en 

förhandlad tolkning av de kvinnliga deltagarna.  

 

8.5 Skillnader & likheter 

Det som skiljer fokusgrupperna mest åt var kvinnornas mer positiva inställning till bilderna 

och deras budskap. Den manliga fokusgruppen var mer cyniska inför männens avbildning, 

och det var bara en av de manliga deltagarna som talade positivt om Åhléns strategi. Männen 

hävdade att Åhléns kunde gått ett steg längre med kampanjens utformning, medan kvinnorna 

tyckte att de försökte för mycket stundtals. De menar att budskapet förminskades i samband 

med rosetten exempelvis, och de ansåg den mer som förlöjligande än representativ för 

kvinnan. Männen problematiserade Åhléns strategi mer om den var äkta eller inte, och 

menade att Åhléns reklam handlar först och främst om att få sälja men samtidigt att de delvis 

vill framstå som legitima.   

 

Båda fokusgrupperna var eniga om att de har svårt att se både kvinnor och män i vissa 

klädval, men kvinnorna var mer öppna till att köpa kläderna och hade en mer positiv 

inställning. Ingen av männen kunde identifiera sig med den sorts kläder och kunde inte se sig 

själva köpa kläderna. En intressant aspekt i kvinnornas tolkning var när kvinnorna väl 

kritiserade någon av bilderna, slutade meningen med att sedan försvara Åhléns strategi. 

Exempelvis, ”Jag kan inte se mig klädd sådär, men det är säkert någon därute som kan”. På så 

vis, tolkar jag det som moderator att de var mer villiga och de var mer öppna till att förstå 

strategin. Detta skiljer sig skarpt från männens observationer, som var mer tydliga med vad 

som går eller inte, vilket speciellt utmärkte sig med Lapidus gestaltning. Männen har svårt att 

se någonting brytas när modellen har på sig kläder som ingen annan skulle ha på sig i verkliga 

livet. Därför har de manliga deltagarna svårt med att ta bilderna på allvar. Männen var därför 

mer kritiska till Åhléns strategi, och menar kampanjen har större tendenser till att provocera 

än att inspirera. 

 

Det som båda fokusgrupperna lade märke till var att kvinnornas kläder inte var särskilt 

utmärkande i jämförelse med männens, utan kvinnor fick komma mer till uttryck via sin 

kroppshållning och ansiktsuttryck. Däremot var det den kvinnliga fokusgruppen som 

problematiserade könsmönstret, att kvinnorna på bilderna var tvungna att gestalta sig själva 

som män för att få fram sitt budskap. Däremot, ansåg männen detta som bara positivt, då 
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bilderna visar att även en invandrarkvinna kan ta en mans plats, och att upplägget på så vis 

fungerade. Den kvinnliga fokusgruppen påpekade ingenting negativt förutom kvinnornas 

positionering och den missledande rosetten på männen. Trots denna kritik menar den 

kvinnliga gruppen att Åhléns fortfarande når fram med sitt budskap. De menar att det är svårt 

att ställa sig negativ till bilderna då det skulle betyda att ställa sig emot idén om att 

könsnormer ska brytas, då kvinnorna uppfattar detta som en viktig samhällsfråga.  
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9. Slutsatser & diskussion 

I detta avsnitt redovisas reflektioner kring resultaten av den semiotiska analysen och 

receptionsanalysen med fokusgrupper samt svar på studiens frågeställning.  

 

9.1 Look like a girl, act like a lady, think like a man, work like a boss  
I den semiotiska analysen förekommer en mängd uppsättning av tecken och bidrar till 

symbolisk mening som förmedlas av bilderna. De dominerade teman hos den semiotiska 

analysen är färgkombinationer, kvinnliga attribut som rosetten, smycken, samt bildernas inre 

kontext med Lapidus och Durmaz som manliga aktörer. I den semiotiska analysen framgick 

det tydligt att hos männen, fanns ett normbrytande mönster i form av kläder. Den semiotiska 

analysen lade även fokus på modellernas uttryck och positionering, därav upptäcktes 

ytterligare intressanta observationer. I den denotativa analysen som gjordes, framkom det att 

kvinnornas kläder inte var särskilt utmärkande som männens, men att kvinnornas 

positionering och kroppsliga uttryck kunde tolkas som normbrytande, då dessa aktiva 

positioneringar förekommer främst hos män. Den semiotiska analysen visar därmed uttryck 

för ett normbrytande mönster både hos de manliga och kvinnliga modellerna.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Åhléns bryter mot könsnormer med sin reklam. 

När det gäller studiens fråga om hur bilderna förhåller sig till rådande normer om kön, säger 

kvinnornas bilder vid första anblick på ytan inte så mycket om vare sig kön eller rådande 

normer, då kvinnornas kläder uppfattas som rimliga och inte riktigt skär igenom vad som är 

manlig eller kvinnlig klädsel. Däremot, på ett mer djupgående plan går det tydligt att tolka 

kvinnornas gestikuleringar i bilderna som utmanande. I och med att de inte ler och att de intar 

aktiva positioner signalerar kvinnorna en manlig självsäker attityd. Via männens uppsättning 

av kläder, syns ett tydligare mönster med normbrytande kläder, då denotativa analysen 

synliggör ett kvinnligt mönster med feminina attribut såsom stora och mindre rosetter samt 

smyckedetaljer. I det här fallet ställs den semiotiska analysen och receptionsanalysen emot 

varandras resultat. Den semiotiska analysen identifierar en viktig kontrast mellan männens 

avbildning och deras manliga karaktärer som tyder på att Åhléns når ett brytande mönster. 

När dessa manliga förebilder ställer upp som frontfigurer, ger ett sådant tecken med en 

”manlig aktör” i den konnotativa analysen att avbildningarna visar att könsnormer bryts. Men 

om kampanjbilderna endast styrdes av modeller utan något särskild inflytande, skulle en 

sådan observation inte kunna göras. Den semiotiska analysen är viktig för studiens resultat, 
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men vissa resultat går därför inte att säkerställa då inget av detta iakttogs av deltagarna under 

gruppintervjuerna. Min studie visar således tecken på att dessa analysmetoder kan 

komplettera varandra på ett gynnsamt vis. 

 

9.2 Mottagarnas föreställningar  

Receptionsanalysen öppnar upp för andra anmärkningar som inte kunde göras av en semiotisk 

analys. Den semiotiska analysen och receptionsanalysen drar liknande slutsatser när det 

handlar om modellernas normbrytande kläder. Båda fokusgrupperna uppfattar männens kläder 

som mer utmanande medan kvinnornas framstår som mindre märkvärdiga. Via den semiotiska 

analysen får kampanjen således fram en mjukare framtoning av männen, men samtidigt 

konnoterar analysen- att kvinnor måste visa auktoritet för att i sin tur få sin legitimitet. Detta 

uppfattas även inom receptionsanalysen, fast på helt olika sätt hos respektive grupp. Den 

kvinnliga fokusgruppen problematiserar tanken om att kvinnor inte får vara feminina och 

starka samtidigt, en uppfattning som stärks av den semiotiska analysen, då detta mönster även 

där blev synligt. Kvinnorna ansåg det som problematiskt medan de manliga deltagarna 

tolkade det upplägget som ett sätt för kvinnor att visa självförtroende, vilket leder till en 

intressant iakttagelse i form av rådande könsnormer. En annan iakttagelse var att männens 

avbildning i kampanjbilderna fick den manliga fokusgruppen att hänvisa till sexuella 

kopplingar. Männens föreställning om att kampanjen tilltalar mer en homosexuell publik, 

tyder på att männen fastnar i stereotypa världen och kan vara anledning till varför de 

ifrågasätter den, då en sådan föreställning inte verkar gynnsam hos männen. Genom denna 

studie tyder analysens resultat på att könsnormer kan förstärkas av Åhléns strategi, då både 

den manliga och kvinnliga fokusgruppen uppmärksammade både kvinnornas positionering 

och männens avbildning, men tolkade det på olika sätt. 

 

Fokusgrupperna skiljer sig åt i sina olika uppfattningar, där kvinnorna gör en mer dominerad 

tolkning av bilderna, medan männen omfattar en oppositionell tolkning. Då de kvinnliga 

deltagarna kunde tänka sig köpa kläder som kvinnorna har på sig och männen inte, visar detta 

att det är mer socialt accepterat att klä sig som en man, än som en kvinna. I båda 

fokusgrupperna ifrågasätts männens avbildningar av kön fast på helt olika plan. De manliga 

deltagarna uppfattade bildernas manliga avbildningar som icke seriösa och de hade svårt att 

förlika sig med att de feminina attributen bärs av dessa manliga aktörer. Den manliga 

fokusgruppen tog inte bildernas föreställningar på allvar, vilket genererade en negativ attityd 

till Åhléns budskap och strategi. Det som båda fokusgrupperna påpekar är att vissa av de 
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feminina attributen, såsom rosetten inte kan ses som en representativ klädsel för kvinnor, då 

fokusgrupperna har svårt med att se rosetten som en begriplig klädsel. Rosetten signalerade 

ett försök att bryta klädmaktsordningen, men genom att den inte kan framstå som optimal 

klädsel för dagens kvinna samt något som inga av fokusgrupperna kan identifiera sig med, 

tappar den därmed sitt syfte.  

 

Det framgår tydligt i denna studie att de manliga och kvinnliga deltagarna uppfattar 

kampanjen olika, då svaret på studiens fråga om vilka föreställningar som skapas skiljer sig åt 

beroende på vilken fokusgrupp som undersöks. De kvinnliga deltagarna fokuserar mer på 

budskapet och samtidigt som de ifrågasätter vissa val av strategin kan de fortfarande tänkas 

köpa kläderna, vilket ger svar på att Åhléns lyckades skapa gynnsamma föreställningar hos 

den kvinnliga fokusgruppen. Men samma slutsats går inte att koppla till de manliga 

deltagarna, då de lade mer fokus på hur uppsättningen av kampanjen såg ut och ifrågasatte 

den mer än att ta till sig budskapet. Fokusgrupperna visar alltså såväl likheter som skillnader i 

uppfattningar om Åhléns kampanjbilder. Den manliga gruppen fastnar i vissa könsstereotyper, 

vilket den semiotiska analysen stärker i uppsättning av tecken. Medan kvinnorna accepterar 

budskapet och menar att det är svårt att ställa sig emot ett sådant budskap, även om strategin 

bär på vissa brister gällande kvinnornas avbildning.  

 

9.3 Går det att förbättra samhället med ett kommersiellt intresse?  
Studien har tidigare ställt sig frågan om reklam är en missvisande spegel eller om det faktiskt 

speglar det rådande samhället vi lever i. För att svara på den frågan i denna studie, krävs 

därmed svar på studiens fråga om bilderna bryter mot klädmaktsordningen? På ett sätt, går det 

att svara ja på den frågan, då dessa bilder är utformade på ett icke normativt vis. Däremot, 

tyder resultatet även på annat. Resultatet av denna studie ger en bild av hur delat vårt 

samhälle kan vara i frågan om normbrytande reklam. Studien tar hänsyn till att Åhléns 

kampanjidé ursprungligen har ett kommersiellt syfte som inte går att bortse från. Denna 

balansgång förekommer i fokusgrupperna, som visar olika tolkningsföreställningar. Det som 

är viktigt att understryka i den här studien resultatmässigt, är att kvinnor får klä sig som män 

men män får inte klä sig som kvinnor. Åhléns strategi att bryta könsnormer i form av kläder 

lyckas alltså inte fullt ut hos båda fokusgrupperna. Sedan, vad gäller frågan om könsnormer 

kan tänkas brytas genom att en kvinna måste forma sig som ”det motsatta” könet, kan en 

sådan representation av kön ifrågasättas kritiskt kring Åhléns reklamstrategi. I det här fallet 
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kan en av studiens kvinnliga deltagares relevanta fråga ställas Varför kan inte kvinnor ha kvar 

sin feminina sida och fortfarande vara stark?  

 

Jag kan hålla med mina kvinnliga deltagare om att kvinnorna måste stå i en viss position och 

måste gestikulera på ett visst sätt för att budskapet ska nå fram om brytande könsnormer. Det 

träder fram ett störande moment i den observationen inom könsnormer, då dessa 

kampanjbilder verkar lägga vikt vid hur den manliga mantran ska vara som sedan avbildas av 

de kvinnliga modellerna för att budskapet ska nås. En sådan uppsättning rör en viss 

problematik kring könsnormer, då den leder till att synen på mannens befintliga maktroll blir 

oförändrad, även om Åhléns strategi vill strida emot den. I receptionsanalysen tas det 

feministiska perspektivet upp, då deltagarnas observationer hos de kvinnliga modellerna kan 

tolkas som negativ för kvinnans del. De kvinnliga modellerna avbildar en manlig gestalt för 

att kommunikation ska nås fram, därav framstår den observationen som märklig hos den 

kvinnliga fokusgruppen. Detta uppfattar studiens kvinnliga deltagare som en problematik hos 

Åhléns strategi, medan männen inte alls rör detta och menar att det är så kvinnornas 

självförtroende istället kommer fram. Åhléns strategi poängterar därav olika intressanta 

aspekter. Den finns en negativ genusordning mellan könen som synliggörs på det sättet 

kvinnor behöver gestalta sig för att klädmaktsordning ska brytas. Då kläderna inte var särskilt 

utmärkande, fanns en kontrast i kvinnornas positionering och uttryck istället. I 

receptionsanalysen framgick det tydligt hos båda fokusgrupper att kvinnorna fick spela på en 

hårdare yta, inta aktiva positioner och således upprätthålla en manlig gestalt. I ett feministiskt 

perspektiv, går det att dra slutsatsen om att Åhléns drar paralleller mellan det manliga könet 

och makt, vilket strider emot deras budskap om att bryta klädmaktsordningen. Istället framgår 

en annan aspekt- att kvinnor behöver ta mer plats för att normer ska brytas. Vilket kan med 

andra ord också betyda, att världen är mannens och för att ta plats behövs dessa normer 

upprätthållas för att kvinnor ska få plats i den. På det viset, kan denna studie anmärka på 

Åhléns strategi att bryta mot könsnormer. Studien drar därav slutsatsen att även om Åhléns 

strategi grundas med ett kommersiellt syfte och samtidigt vill förbättra samhället med sin 

inkluderande marknadsstrategi, kan strategin framstå som en god tanke, men inte hållbar i 

längden. 
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9.4 En reflektion  

Rosengren & Sjödin skriver att marknadsförare måste se sin kommunikation i ett större 

sammanhang samt hur den påverkar oss människor (Rosengren, 2011:9). Jag vill med denna 

studie belysa den betydande roll reklam besitter, men samtidigt vilken roll vi har i den 

processen. En av fokusgrupperna menar att vi är alldeles för långt ifrån utvecklingen och att 

det kommer ta tid för oss att vänjas vid normbrytande reklam. Denna studie har en passiv 

inställning till att reklamen bidrar till samhällsutveckling, då studien ifrågasätter 

uppsättningen av Åhléns normbrytande kampanj. Däremot framkommer vissa anmärkningar 

hos denna fokusgrupp, som jag uppfattar viktig att notera. Om vi kan förstå meningen med att 

människor ska klä sig som de vill utan premisser, behöver vi fortfarande förhandla om vad 

som är rätt eller fel trots reklamen fyller sitt säljsyfte. Så med den gemensamma makten 

konsumenter har, behövs möjligen en större acceptans inför normbrytande reklam överlag. 

Det stämmer att även normbrytande reklam avser ett försäljningssyfte, men jag är fundersam 

om att vi fortsättningsvis låter något som pengar göra oss blinda för den större bilden.  

 

9.5 Uppmaning inför framtida studier 

För att se till vilka mått Åhléns antingen exkluderar eller inkluderar inom en lika viktig 

samhällsfråga, är det möjligt att studera samma kampanjbilder eller liknande reklaminnehåll 

ur ett annat perspektiv. I båda fokusgrupperna diskuterades begrepp mångfald och etnicitet. 

Inför framtida studier är det möjligt att studera normbrytande reklaminnehåll, fast ur ett 

mångfaldsperspektiv istället för ett genusperspektiv. Något ytterligare att tänka på inför 

framtidens forskning, är att komplettera liknande studier med en annan variant av 

insamlingsmetod och analysera kommentarer på sociala medier. Då Åhléns kampanj blev 

oerhört omtalad på sociala medier, skulle detta därför bidra med ett större underlag. Ett sådant 

underlag når således möjligheter för att komma åt ett annat diskussionsklimat och därmed 

närma sig publikens vardag. 
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Sammanfattning  
Denna studie ville ta ställning till frågan om reklamvärldens nya tappning, att driva 

normbrytande reklaminnehåll. Åhléns är ett etablerat företag i Sverige som har skapat sig ett 

namn för sina uppmärksammande marknadsstrategier. Åhléns beskriver sig dessutom själva 

som ett ställningstagande företag. Studiens syfte går således ut på att undersöka hur några 

bilder ur Åhléns klädkampanj Bryt klädmaktsordningen bryter mot könsnormer. Studien vill 

få en närmare inblick kring bildernas visuella kommunikation och reklamstrategi. För att 

undersöka detta, tillämpar studien en semiotisk analys för att se hur representationer av kön 

kommer till uttryck i de valda bilderna. Den semiotiska analysen följs sedan av en 

kompletterande ansats, i form av receptionsanalys för att även synliggöra ett 

mottagarperspektiv. Då Åhléns klädkampanj tar ställning i frågan om könsnormer, 

genomsyras denna studie av ett genusperspektiv i syfte att identifiera bildernas 

könsskildringar och de könsföreställningar som dessa uttrycker. I studiens teoretiska ramverk 

behandlas även reklamens utformning och dess samhällseffekter samt Stuart Halls tredelade 

receptionsmodell encoding/decoding för att således positionera fokusgruppernas tolkningar. I 

denna studie har några av kampanjens väsentliga bilder granskats genom en semiotisk 

analysmetod, för att undersöka hur dessa bilder uttrycks på ett meningsfullt sätt. Sedan med 

hjälp av fokusgrupper ligger fokus på att stärka det semiotiska anslaget, genom att undersöka 

deras individuella tolkningar och uppfattningar kring bildernas upplägg och uttryck. 

Resultatet visar att kampanjen ger uttryck för brytande könsnormer men också både skillnader 

och likheter i fokusgruppernas tolkningar samt delade slutsatser om kampanjbilderna var 

gynnsamma eller inte. Studiens resultat visar att Åhléns bilder gav både negativa och positiva 

led hos fokusgruppernas tolkningar som sedan stärks av den semiotiska ansatsen, som 

använder sig av tecken som är kulturellt förankrade.  
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Bilagor  

Intervjuguide 

Denna intervjuguide är utformad efter studiens strävan att närma sig mottagarnas reaktioner 

och tycke kring Åhléns klädkampanj och reklamstrategi. Målet med gruppintervjuerna är att 

deltagarna ska fritt samtala med varandra om kampanjen, därav skapa livliga diskussioner 

avsedda för studiens syfte och frågeställning. Nedan följer studiens utvalda intervjufrågor för 

fokusgrupperna samt min roll som moderator i processen. 

  

Information till deltagarna: 

Som moderator inleder jag först med en kort introduktion kring bakgrunden om Åhléns 

kampanj Bryt klädmaktsordningen; vilket år den lanserades, vad kampanjen föreställer samt 

dess budskap. Jag berättar att det är fem kampanjbilder som deltagarna ska gå igenom och att 

jag som moderator inte kommer integrera i diskussionen och att de har huvudrollen. 

  

Introduktionsfråga: 

1.Har ni sett eller hört om kampanjen tidigare? 

  

Frågor under intervjuns gång: 

2. Vad tänker när ni ser den här bilden? 

3. På vilka sätt representerar bilden kön? 

4. Hur upplevs bilden i relation till Åhléns budskap? 

5. Vad vill Åhléns med denna kampanj? 
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