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På#kvinnornas#sida?#

Smala, vita och sexualiserade kroppar är kännetecken som reklam vanligen förknippas 

med, och branschen har länge kritiserats för att skapa osunda ideal. De senaste åren har 

allt fler företag hakat på trenden att använda feministiska och kvinnostärkande bud-

skap i sina kampanjer. Kritiker har kallat fenomenet pink-washing och utnyttjande av 

feministiska värden. Men hur upplevs egentligen sådan här reklam av de unga kvinnor 

som är kampanjernas faktiska målgrupp? 

 

En kurvig mörkhyad kvinna i röda underkläder står framför spegeln i ett badrum och poserar 

för sig själv. I nästa klipp sveper kameran över ansiktet på en transperson, och därefter filmas 

en kvinna klädd i stereotypt manliga kläder. H&M:s reklamkampanj ”Ladylike” uppmanar 

konsumenten att våga bryta normer kring kvinnlighet genom att visa upp olika typer av krop-

par och utseenden i den. Trenden där företag inkorporerar feministiska budskap och värden i 

sin reklam har ökat de senaste åren. Att reagera på samhällsdebatten kring normer och ideal 

har blivit en ny strategi för att placera sitt varumärke i den alltmer medvetna konsumentens 

livsvärld. Men kritiken har inte låtit sig väntas på. Ett exempel är Catia Hultquist som skriver 

i Dagens Nyheter (2016-11-13), att ”det känns som om några reklamskägg plötsligt kommit 

på att sexiga våpet- reklamen kanske inte säljer så himla bra till just kvinnor och nu vill få alla 

rätt på femvertising-provet.” Sveriges kommunikationsbyråers VD Jessica Bjurström svarar 

på kritiken i Resumé (2016-11-14) med argumentet att hon tycker att det är glädjande att före-

tag försöker gå ifrån den stereotypa framställningen av kvinnokroppen i reklam. Både kriti-

kerna och förespråkarna för fram relevanta argument, men de gör sig också till uttolkare för 

den egentliga målgruppen för kampanjerna.     

I min studie undersöker jag därför hur den faktiska målgruppen, i det här 

fallet unga kvinnor, upplever och förstår syftesdriven reklam med feministiska budskap 

och vilka konsekvenser det får för deras syn på den ideala kvinnokroppen. Tre kam-

panjer med normbrytande budskap från H&M, Monki respektive Libresse användes 

som exempel. Resultaten visar att konsumentens upplevelse av reklamen påverkas av ett 

antal olika faktorer, bland annat reklamens relevans i förhållande till varumärket, graden 



av normbrytande, och om hon kan identifiera sig med kvinnorna i reklamen. Konsu-

mentgruppen unga kvinnor visar en medvetenhet om att det är en strategi och en trend 

från företagens sida att använda sig av syftesdriven reklam och använda feministiska 

budskap i den. Men de valde också att acceptera och förbise detta till förmån för att fe-

ministiska värden och budskap ska spridas i samhället. De unga kvinnorna i studien 

uttryckte starkt positiva känslor när de såg kampanjerna, och trots att de ansåg att deras 

syn på idealet inte påverkats nämnvärt, gav de uttryck åt en förhoppning om att kam-

panjer av den här sorten ska visas i mycket större omfattning för att medverka till en 

normalisering av det som idag anses normbrytande.  

 

 

 



Abstract#·#Sammanfattning#

On women's side? How young women experience advertising with feminist 
and norm-breaking messages 
 
This study investigates how young women experience and understand purpose-

driven advertising with feminist and norm-breaking messages, and the conse-

quences of their perception regarding the ideal body. The phenomenon is exempli-

fied by the use of three current campaigns from 2016, all of which say that they 

have a woman-promoting message. Semi-structured interviews with thirteen 

young women were conducted. The study has, with theories of consumption cul-

ture, Hall's theory of coding and decoding messages, and theories about objectifi-

cation and the male gaze demonstrated how the experience of purpose-driven 

feminist advertising is influenced by a number of factors. The results show that if 

the messages in the campaigns went well enough in line with the interests and 

values of the interviewees, they could also ignore the skepticism they felt about 

the authenticity of the corporations, thus accepting the campaigns' messages to see 

the positive circumstances from a wider social perspective. The women in the 

study showed knowledge about the fact that corporations use purpose-driven ad-

vertising and incorporate feminist messages into it as a strategy. However, they 

chose to accept and overlook this marketing strategy in favor of spreading femi-

nist values and messages. 

 

Keywords: Purpose-driven advertising, commodified feminism, norm-breaking 
advertising, ideals, empowerment, Stuart Hall, the male gaze, objectification. 
 

 

 

 

 

 



På kvinnornas sida? Hur unga kvinnor upplever reklam med feministiska 
och normbrytande budskap  

 
Den här studien undersöker hur unga kvinnor upplever och förstår syftesdriven reklam 

med feministiska och normbrytande budskap, samt vilka konsekvenser de får för deras 

uppfattning om den ideala kvinnokroppen. Fenomenet exemplifieras med hjälp av tre 

reklamkampanjer aktuella från 2016 som alla säger sig ha ett kvinnostärkande budskap. 

Semistrukturerade intervjuer med tretton unga kvinnor genomfördes. Studien har med 

teorier om konsumtionskultur, Halls teori om kodning och avkodning av budskap, och 

teorier om objektifiering och den manliga blicken visat hur upplevelsen av syftesdriven 

feministisk reklam påverkas av ett antal olika faktorer. Resultaten visar att om budskap-

en i kampanjerna gick tillräckligt i linje med intervjupersonernas intressen och värden, 

kunde de också bortse från den skepsis de kände mot företagens autenticitet och därmed 

acceptera och godta kampanjernas budskap för att se de positiva omständigheterna ur ett 

större samhällsperspektiv. Kvinnorna i studien uppvisade en medvetenhet om att det är 

en strategi och en trend från företagens sida att använda sig av syftesdriven reklam och 

inkorporera feministiska budskap i den, men valde att acceptera och förbise denna 

marknadsföringsstrategi till förmån för att feministiska värden och budskap ska spridas. 

 

 

Nyckelord: syftesdriven reklam, kommodifierad feminism, normbrytande reklam, ideal, 

empowerment, Stuart Hall, den manliga blicken, objektifiering. 
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Inledning##

Fenomenet där företag använder budskap om jämställdhet, systerskap och ett ifrågasättande 

av ideal och normer i sin reklam har de senaste åren växt sig allt större. Reklamkampanjerna 

uppvisar en tydlig reaktion på den samtida samhällsdebatten kring feminism och jämställdhet, 

där företag plockar upp och inkorporerar feministiska värden i sin reklam, i ett försök att visa 

att de har ett syfte utöver vinstmaximering. Denna typ av kampanjer är en strategi som jag i 

min uppsats kommer att benämna syftesdriven reklam. Trenden med syftesdriven och norm-

brytande reklam återspeglas i ett stort antal kampanjer som visats de senaste åren. Ett exempel 

är Åhléns kampanj om ”klädmaktsordningen”, med syfte att visa att människor kan klä sig på 

ett sätt som bryter normerna för hur kvinnor och män bör klä sig (Åhlens.se). Eller Monkis 

oretuscherade underklädeskampanj med budskapet att få unga kvinnor att må bättre 

(Monki.com). Det har blivit ett nytt sätt att nå ut till och kommunicera med sin målgrupp, en 

målgrupp som blir allt mer medveten och kritisk (Goldman, 1992; Gill 2007; Gill & Elias, 

2014, Berg, 2014). Det är samtidigt en strategi för att skapa en starkare varumärkesimage och 

relation till konsumenten. Fenomenets ökning bekräftas av forskare, bland annat kommer Gill 

(2008) i sin forskning om kvinnostärkande budskap i modern marknadsföring fram till att det 

skett ett signifikant skifte inom reklam och marknadsföring de senaste åren vad gäller repre-

sentation av kvinnor. Istället för att objektifieras och framställas som passiva, visas nu unga 

kvinnor i reklam som aktiva, självständiga och sexuellt starka (Gill, 2008). Inom den syftes-

drivna reklamen finns ett särskilt tydligt fokus på unga kvinnors självkänsla och kroppsideal. 

Det har skapats en våg av empowerment1-budskap där företag anammat feministiska värden, 

budskap och idéer i sin reklam. Varumärkenas påstådda syfte med kampanjerna kretsar kring 

ett jämställdhetsbudskap där unga kvinnors förutsatt dåliga självkänsla och snäva kroppsnor-
                                                                                                                                                   
 
1 Det engelska ordet empowerment används ofta i sammanhang om jämställdhet och kvinnors frigörelse. FN 

delar in empowerment-begreppet i fem komponenter. Kvinnors känsla av egenvärde, hennes rätt att ha valmöj-

ligheter, hennes rätt att ha tillgång till möjligheter och resurser, att ha makten att kontrollera sitt eget liv både 

inom och utanför hemmet, och hennes förmåga att influera riktningen av social förändring och skapa en mer 

rättvis social och ekonomisk värld, nationellt och internationellt (un.org).  
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mer står i centrum. Varumärkena säger sig vilja bidra till något slags samhällsförbättring, som 

ofta har att göra med att bryta normer och tabun kring kvinnokroppen. Reklam har länge an-

setts vara någonting negativt, särskilt för kvinnors självkänsla och hälsa (Catterall, Maclaran, 

& Stevens, 2000; Kleberg, 2006). Den förstärkta trenden att bryta normer och tabun i reklam, 

där de stereotypa och traditionella idealen och framställningen av kvinnokroppen ifrågasätts, 

är ett extra intressant fenomen att undersöka närmare, då reklambranschen och de budskap de 

förmedlar länge ifrågasatts och kritiserats på grund av att de framställer kvinnokroppen på ett 

stereotypt och onaturligt sätt. Utvecklingen kan vid första anblick verka enbart positiv, men 

det finns också något som skaver. Kritiker menar att denna typ av reklam bara är kommodifie-

rad feminism och pink-washing, det vill säga att företagen som skapar reklamen profiterar på 

feminismen och dess idéer och värden, och har gjort unga kvinnors självkänsla till något sälj- 

och marknadsföringsbart (Banet-Weiser, 2012). Negativ kritik mot syftesdriven reklam finns 

det gott om. Jag anser att kritikerna för fram relevanta argument om de negativa aspekterna 

med att använda feminism i ett kommersiellt syfte, men i och med att de gör antaganden om 

konsumenten utan att hon tillfrågas, gör de sig också själva till uttolkare av den egentliga 

målgruppen för reklamen. Det finns en lucka i vilket fokus forskningen kring syftesdriven 

reklam hittills haft. Forskning om fenomenet har gjorts ur ett kritiskt perspektiv, där själva 

diskursen kring syftesdriven reklam utretts. Studierna kommer mer eller mindre fram till 

samma sak, att konsumenterna manipuleras och feminismen kidnappats av företag som har 

som enda syfte att tjäna pengar (Gill, 2008; Goldman, 1992; Goldman, Heath & Smith, 1991; 

Cole & Crossley, 2009; Lazar, 2014; Banet-Weiser, 2012; Johnston & Taylor, 2008; Gill & 

Elias, 2014; Hains, 2009; Murray, 2013; Mukherjee & Banet Weiser, 2012). Desto mindre har 

skrivits om fenomenet ur ett konsumentperspektiv. De mycket få studier som gjorts ur detta 

perspektiv visar, i motsats till den kritiska forskningen, att konsumenter har en ambivalent 

uppfattning om hur företag använder feministiska budskap som systerskap, girl-power och 

empowerment i sin reklam. Personerna som deltagit i studierna känner sig de facto stärkta av 

budskapen, samtidigt som de är kritiska mot sättet företag använder feminism (Johnston, Tay-

lor & Whitehead 2016; Duffy, 2010). Med utgångspunkt i detta konstaterande vill jag i min 

studie bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för hur de tilltalade konsumenterna för-

står syftesdriven reklam med fokus på feministiska värden, hur de uppfattar och tänker kring 

den, samt utreda vilken betydelse den har för deras uppfattning om den ideala kvinnokroppen.  
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Syfte&och&frågeställningar&&

Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnor förhåller sig till syftesdriven re-

klam med fokus på feministiska och normbrytande värden. Jag vill undersöka hur de tilltalade 

konsumenterna tolkar den här typen av reklam och dess budskap, vilka känslor de får när de 

ser den, och är intresserad av vilken betydelse den har för deras syn på den ideala kvinno-

kroppen. Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar.  

 

Hur uppfattar och förhåller sig unga kvinnor till reklam med feministiska och normbrytande 

budskap?  

 

Vilka betydelser får reklamen för deras uppfattning om den ideala kvinnokroppen?  

 

Ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv finns en tydlig koppling till hur företag reagerar 

på och anpassar sig strategiskt i sin reklam till den kritik som länge framförts mot hur kvinnor 

traditionellt porträtterats och framställts i den. Företag måste idag förhålla sig strategiskt till 

det rådande samhällsklimatet och konsumenters allt större medvetenhet och krav. Syftesdri-

ven reklam är en trendande strategi som effektivt anpassar sig till en tid när konsumenter stäl-

ler högre krav på ansvarstagande från företagens sida (Goldman, 1992; Gill 2007; Gill & 

Elias, 2014, Berg, 2014). Genom att exemplifiera fenomenet med tre kampanjer som var ak-

tuella under 2016, och som alla har ett uttalat syfte att stärka kvinnor genom ett ifrågasättande 

av normer kring kroppen och femininitet, vill jag bidra med kunskap och reflektion kring syf-

tesdriven reklam inriktad på feministiska idéer och unga kvinnors självkänsla ur ett konsu-

mentperspektiv. Att undersöka och synliggöra hur konsumenter upplever, förstår och skapar 

mening kring syftesdriven reklam bidrar med kunskap om hur en målgrupp faktiskt uppfattar 

och ser på denna typ av reklam och vad budskapen får för konsekvenser i konsumentens liv.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Avgränsning&&

Fenomenet min studie kretsar kring, syftesdriven reklam, kan beröra flera olika typer av syf-

ten. Jag har dock valt ett fokus på syftesdriven reklam inriktad på feminism, jämställdhet och 

normer kring femininitet, då det inom den syftesdrivna reklamen finns ett särskilt tydligt fo-

kus på att bidra till att bryta ideal kring kvinnokroppen. Bland åtskilliga existerande reklam-

kampanjer av denna typ, har jag valt ut tre nyligen aktuella kampanjer från 2016 för att stu-

dera fenomenet, vilka alla tre har ett tydligt fokus på normer och ideal kring kvinnokroppen. I 

den här studien har jag valt att fokusera på konsumentgruppen unga kvinnor, närmare bestämt 

de som går sista året på gymnasiet. Urvalet motiveras i metodkapitlet.  
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Tidigare#forskning###

För att få bakgrundskunskaper, och sedan kunna förstå och tolka unga kvinnors upplevelser 

av och reaktioner på syftesdriven reklam samt vilken betydelse den har för deras syn på ideal, 

redogör jag i detta avsnitt för en del av den tidigare forskning som gjorts på reklamens påver-

kan på konsumenten och människors tolkning av den. Därefter presenteras forskning om hur 

kvinnokroppen traditionellt framställts i reklam samt reaktioner på och effekter av detta. Slut-

ligen redogör jag för forskning om själva fenomenet studien kretsar kring, hur företag inkor-

porerar feministiska värden i sin reklam och vad detta innebär.  

Reklamens&påverkan&på&konsumenten&&&&&&&

Reklam är en slags massinformation avsedd att påverka människor att köpa en viss produkt 

eller tjänst, och kan ses som en spegel av samhället som medverkar till att konstruera en soci-

al verklighet (Kleberg, 2006). I reklam överdrivs eller schabloniseras de behov, önskningar 

och värden människor anses ha, och knyter an till känslor och attityder som är lätta att locka 

fram hos konsumenten (Qvarsell, 2004). Forskning visar att vi hela tiden skapar egna värden 

som passar våra egna syften, och att den sociala kontext vi befinner oss i influerar vår tolk-

ning av reklam (Millard, 2009). Hur vi förstår och tolkar varumärken är viktigt för konsumen-

ter eftersom vi väljer märken efter hur de passar in med våra bilder av oss själva (Bertilsson, 

2009). Medier och reklam påverkar våra normer, värderingar och synsätt gällande genus, etni-

citet, klass och så vidare genom att använda stereotypa och genuskodade bilder och budskap, 

och forskare är eniga om att medier och reklam påverkar våra liv, men att det är svårt att säga 

exakt hur eftersom det sker på ett subtilt och indirekt sätt (Fagerström & Nilsson, 2008; Berg, 

2014). Forskning visar dock att bilder i media tillsammans med andra faktorer påverkar våra 

ideal och bilden av oss själva, och det gäller särskilt gruppen unga kvinnor (Jarlbro, 2006). I 

en studie utförd av Shields (2002) presenteras resultat som visar att kvinnor i mycket högre 

utsträckning än män kopplar samman sexism i reklam med sexism de upplever i verkliga livet 

i form av till exempel sexuella trakasserier (Shields, 2002). Kvinnorna i hennes studie visar på 

en ständigt pågående process i vilken de förhandlade bilden av ideal skönhet och kämpade 

med att förhålla sig till detta (Shields, 2002). Det är alltså speciellt unga kvinnor som jämför 
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sig själva med modeller i reklam, vilket i sin tur påverkar deras hälsa och välmående (Hoyer 

& Macinnis, 2008; Jarlbro, 2006; Berg, 2014; Kleberg, 2006). Den ideala kvinnokroppen som 

framställs i reklam får skadliga effekter för kvinnor i form av ätstörningar och sämre själv-

känsla. Reklam med normalviktiga modeller har å andra sidan visat sig ge kvinnor mindre 

ångest kring sina egna kroppar (Berg, 2014).  

Framställning&av&kvinnor&i&reklam&och&motreaktioner&

Traditionellt sett har kvinnor i reklam framställts på ett stereotypt, passivt och sexualiserat 

sätt, och sexism och objektifiering av kvinnor har varit, och är fortfarande, en stor del av re-

klam (Berg, 2014). Bilder av den ideala feminina kroppen, vilken i den västerländska kulturen 

är synonym med smal, är något av det mest dominerade och konsistenta meddelandet som 

produceras i reklam idag (Shields, 2002). I Goffmans klassiska ”Gender advertisements” 

(1976) presenteras forskning om hur kvinnor i reklam oftare än män porträtteras som under-

ordnade, i behov av skydd, på ett infantiliserat sätt, som emotionella, frånvarande, omhänder-

tagande, oseriösa, passiva och/eller sexuellt tillgängliga (Goffman, 1976). Begreppet ”den 

manliga blicken” som myntades av den feministiska filmforskaren Mulvey (1975) i den ban-

brytande texten ”Visual pleasure and narrative cinema” beskriver denna framställning med ett 

psykoanalytiskt angreppssätt och den klassiska Hollywoodfilmen som utgångspunkt. Mulvey 

presenterar i sin text en teori om hur kvinnors kroppar kodas för att ge en visuell och erotisk 

verkan och uppvisas som ett sexuellt objekt. Begreppet ”den manliga blicken” sätter fokus på 

hur kvinnor i filmerna iscensätts för att betraktas av den som äger blicken, den heterosexuella 

mannen. Hennes teori har sedan vidareutvecklats av andra forskare och applicerats på fler 

typer av media, bland annat reklam (Van Zoonen, 1994). I teoriavsnittet kommer jag att gå 

djupare in på detta.  

Det har gjorts åtskilliga studier på hur kvinnor och män framställs i reklam, och även 

den senare forskningen visar entydigt att kvinnor oftare än män framställs som undergivna, 

som förekommande i bakgrunden av en man, eller porträtteras på ett sexuellt och avklätt sätt. 

Ibland används till och med den feminina kroppen i reklam för produkter som inte verkar ha 

någon som helst koppling till en kvinnokropp, till exempel elektronik, bilar eller mat (Fager-

ström & Nilsson, 2008). Reklambranschen har länge anklagats från feministiskt håll för att 

skapa osunda ideal genom att använda extremt smala modeller, stereotypa och normativa 

kroppar och retuschering (Berg, 2014; Gill, 2007). Som ett svar på den feministiska kritiken 

mot hur kvinnor porträtteras i reklam, och även på grund av den ökade medvetenheten från 
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konsumenters sida, har det enligt flera forskare skapats en motreaktion och ett försök till för-

ändring kring hur kvinnor porträtteras och tilltalas i marknadsföring (Goldman, 1992; Gill 

2007; Gill & Elias, 2014, Berg, 2014), vilket presenteras mer ingående i avsnittet nedan.  

Kommodifierad feminism 

Flera forskare (Gill, 2008; Holt, 2002; Minar, 2016) argumenterar för att den unga generation 

som är uppväxt med internet och marknadsföring har gjort dem till medie-smarta konsumen-

ter, vilket i sin tur har tvingat företagen att ompröva sina marknadsföringsstrategier. Företa-

gen måste idag reagera på den ”märkeströtthet” och skepsis dagens konsumenter utvecklat. 

Ett sätt att gå till väga är genom att inkorporera eller återockupera feministiska idéer i reklam, 

som ompaketeras och görs trygga, snälla och icke hotfulla (Gill, 2008). Detta fenomen kallas 

kommodifierad feminism. Begreppet myntades för att definiera hur företag använder femin-

ismen i sin reklam för att samtidigt neutralisera styrkan i dess sociala och politiska kritik. Kri-

tiska forskare menar att feminismens politiska mål har gjorts om till en livsstil, eller en kläd-

stil, som kan konsumeras (Goldman, Heath & Smith, 1991; Goldman, 1992, Gill, 2008). Be-

greppet har använts och utretts av många forskare, ofta genom att de skapat en egen definition 

med liknande betydelse. Fenomenet har bland annat kallats femvertsing, goodvertising, fe-

ministisk konsumtion, love your body-diskurs, kommersiell girl-power och pink-washing 

(Hains, 2009, Gill & Elias, 2014; Minar, 2016; Taylor, Johnston & Whitehead, 2016; Lazar, 

2007). Merparten av forskningen som gjorts i ämnet är starkt kritisk till den feministiska syf-

tesdrivna reklamen. Forskarna menar att detta är en avancerad kapitalistisk strategi som sam-

mankopplar kvinnors frigörelse och självständighet med konsumtion och profiterar på kvin-

nors osäkerhet och sårbarhet. De anser att en sådan konsumtionslivsstil är fundamentalt ofe-

ministisk och att konsumtion över huvud taget aldrig kan ses som en feministisk handling 

eftersom det är en handling som skapar skulder och binder kvinnan till den globala kapital-

ismen. De menar också att företag idag är väl medvetna om trenden att blanda samman kvin-

nors självständighet och konsumtion, och drar nytta av det (Cole & Crossley, 2009; Lazar, 

2014; Banet-Weiser, 2012). De hävdar att flickor och kvinnor behöver utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till skönhetsdiskurser, men att detta inte bör göras genom marknadsföring 

eller reklam. Ytterligare kritik som framförts är att företag säger sig använda autentiska och 

”riktiga kvinnor” i sin marknadsföring, samtidigt som modellerna photoshoppas och retusche-

ras som förut (Jonson & Taylor, 2008).  
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Gill och Elias (2014) för ett resonemang kring att fenomenet har skapat ytterligare press på 

kvinnor, där det inte längre är tillräckligt att ta hand om och träna sin kropp smal, utan dessu-

tom uppstår också ett nytt krav på att älska den och ha moderna postfeministiska attityder till 

den och till sig själv. Kvinnor måste alltså inte bara göra om sina kroppar så att den passar de 

rådande normerna, menar de, utan också omforma sin subjektivitet och självkänsla, oberoende 

av hur de egentligen mår (Gill & Elias, 2014). Hains är ytterligare en forskare som ställer sig 

kritisk till fenomenet och skriver i en artikel om vad hon benämner som ”kommersiell girl 

power”. Hon menar att begreppet ”girl power” blivit en kommersiell slogan, och enligt Hains 

(2009) har empowerment-diskursen blivit så urvattnad att ”girl power” inte längre hotar status 

quo. Feminismens kulturella makt införlivas alltså i reklam genom att företagen till exempel 

använder symboler som betecknar oberoende, frihet och kroppslig autonomi och länkar det 

till konsumtion av varor (Gill, 2007). Att uppmana och arbeta för att stärka flickors och kvin-

nors självkänsla har traditionellt förståtts som något politiskt och kulturellt som ligger utanför 

konsumentkulturen, men i och med femvertisingtrenden har självkänsla blivit något mark-

nadsföringsbart, där kvinnor uppmanas att älska sina kroppar. Branschen har skapat och ock-

uperat ”den unga kvinnan” som en symbol för feminismen, och uppmanar henne att köpa va-

ror för de värden hon står för och bryr sig om (Mukherjee & Banet Weiser, 2012). Enligt 

Murray (2013) ligger detta postfeministiska synsätt i linje med företagens intressen, att för-

medla budskap om kvinnors frihet och empowerment. Det har skapats ett skifte från objektifi-

ering till subjektifiering, med fokus på självdisciplin, individualism, egenmakt och empo-

werment. Idén om att vara sig själv och forma sitt eget liv är av central betydelse för post-

feminismen som, enligt Gill, genomsyrar hela den västerländska mediekulturen. Detta synsätt 

går också hand i hand med idén om empowerment och att ta kontroll över sin egen 

kropp (Gill, 2007). Det sker en omformning av social och politisk aktivism till säljbara varor 

inom en varumärkeskultur. Handelsvaror paketeras, skapas och omskapas till något som blir 

till ett värde för konsumenten. Den nya girl-powerretoriken talar om för konsumenten att om 

hon köper en viss produkt så blir hon stärkt - empowered (Hains, 2014). 

Forskningens ambivalens  

Men andra aspekter av fenomenet lyfts också inom forskningen. Till exempel menar Scott 

(2000) att det är viktigt att inse att det ibland är nödvändigt att agera under rådande omstän-

digheter, även om de är bristfälliga (Scott, 2000), och trots kritiken hon riktat mot fenomenet, 

argumenterar också Hains (2014) för att girl-powerdiskursen faktiskt kan leda vissa personer 
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tillbaka till källan, alltså till de faktiska och äkta feministiska värdena, och att det därför blir 

godtagbart att använda feminism på detta sätt (Hains, 2014). Detta visar att fenomenet med 

syftesdriven reklam inte bara kan ses i svart eller vitt. Det finns en ambivalens inom forsk-

ningen i dels hur vi ska tolka och förstå den, och dels i hur fenomenet upplevs, vilket illustre-

ras i två olika undersökningar som gjorts på Doves ´Real beauty´ kampanj. De två studierna, 

vilka är två av de mycket få som gjorts ur ett konsumentperspektiv, presenterar liknande slut-

satser där kvinnorna som deltog skickligt analyserar maktrelationer genom att använda var-

dagliga observationer för att utveckla och identifiera motsättningar. Deltagarna uttrycker kri-

tik mot Doves kampanj eftersom de anser att företag inte ska göra feminismens jobb då det är 

en antikapitalistisk ideologi. Samtidigt uttrycker de att kampanjens feministiska budskap är 

”bättre än ingenting”, och att de trots allt känner sig stärkta av budskapet i kampanjerna. Sam-

tidigt anser kvinnorna att det inte är en helt legitim strategi att uttrycka och använda politiska 

rörelser och ideologier genom konsumtion, och kommer fram till att vinstmotiv och social 

förändring inte går att kombinera på ett bra sätt (Taylor, Johnston & Whitehead, 2016; Duffy, 

2010). Även andra forskare (Lazar, 2007) menar att vi inte bara kan förkasta feministisk kon-

sumtion, eftersom inkorporeringen av feministiska idéer och värden gör kritik av reklamen 

svårare då budskapet kopplas ihop med social medvetenhet. Hon kritiserar dock hur kvinnor i 

den här typen av marknadsföring porträtteras, vem som får vara ”medlem i det globala syster-

skapet” och menar att den kvinna som visas trots allt nästan alltid är smal, vit, snygg, frisk 

och så vidare. Normerna utmanas till viss del, men fortfarande bara inom vissa gränser (Lazar, 

2007). 

I detta avsnitt har jag redogjort för en del av tidigare forskning som inom de 

ämnen min studie behandlar. Forskningen som gjorts på hur vi påverkas av reklam och hur 

kvinnor framställs i den, samt kritiken som framkommit mot detta, har enligt forskare (Gold-

man, 1992; Gill 2007; Gill & Elias, 2014, Berg, 2014; Holt, 2002) lett fram till ett skifte i vad 

som idag visas i reklam där företag tvingas reagera på den allt större medvetenhet konsumen-

ter idag uppvisar. Det finns dock en forskningslucka inom fältet där konsumentperspektivet i 

princip helt utelämnats, något som Taylor, Johnston & Whitehead (2016) också påpekar. Den 

nuvarande forskningen kretsar nästintill uteslutande kring kritiska analyser av fenomenet där 

konsumenters upplevelser av syftesdriven reklam förbises. I nästa kapitel presenterar jag de 

teorier jag använder mig av i min analys.  
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Teori#

I detta avsnitt presenteras de teorier jag använt mig av för att genomföra min analys. Jag an-

vänder ett konsumtionskulturteoretiskt perspektiv, vilket innebär att jag har en syn på motta-

garen som aktiv i tolkningsprocessen av budskap, och lägger fokus på hur konsumtion skapar 

mening och formar identitet i människor liv. Detta använder jag för att förstå vilken slags 

konsumtionskultur kvinnorna i studien tillhör och vad det innebär för deras tolkning av kam-

panjerna. För att kunna analysera hur unga kvinnor förhåller sig till och tolkar reklam med 

feministiska och normbrytande budskap, samt undersöka vilken betydelse reklamen får för 

deras uppfattning om den ideala kvinnokroppen använder jag Stuart Halls teori om kodning 

och avkodning av budskap, samt teorier om objektifiering och ”den manliga blicken”.  

Konsumtionskultur,&konsumentbeteende&och&identitet&

Konsumtionskulturteori är en tvärvetenskaplig disciplin som genom olika perspektiv strävar 

efter att förklara konsumtionsmönster och söka svar på hur konsumenter skapar mening av 

och förhåller sig till mediebudskap (Arnould & Thompson, 2005). I och med framväxten av 

konsumtionskulturteorin började konsumtion ses som ett pågående projekt där individen kon-

struerar mening, och där konsumenten ses som en individ som styrs av känslor (Bengtsson & 

Östberg, 2011). Fokus ligger här på vilken betydelse varumärken har i människors liv och för 

deras självbild, och på de sociokulturella, symboliska och ideologiska aspekterna av konsumt-

ion. Det är ett pågående projekt där individen skapar mening, och en social och kulturell 

handling där identitet skapas och upprätthålls. Konsumtion handlar alltså nästan aldrig enbart 

om att köpa en vara, utan de kulturella och sociala aspekterna har en stor betydelse för vad vi 

konsumerar. Identitet och konsumtion är således sammankopplat, vilket också gör identiteten 

flexibel. Det är till exempel enklare för en person att ändra sitt konsumtionsmönster än sitt 

yrke. Ju närmre en produkt ligger konsumentens självbild desto mer gillar hon den och i den 

här kontexten skapas sedan mening, eftersom konsumtion blir ett instrument som hjälper per-

sonen att uppfylla mål länkade till värden som frihet eller individualitet (Solomon, Barmossy, 

& Askegaard, 2001). Konsumenten utvecklar mening till märken i dialog mellan marknadsfö-

ringskontexten och hennes individuella mål och livshistoria och genom att företag använder 
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sig av kampanjer som väcker känslor hos konsumenten påverkas hennes attityd gentemot va-

rumärket (Hoyer & Macinnis, 2008). Konsumenter värderar vissa produkter lika mycket för 

vad de symboliserar som vad de gör, och de varumärken som förkroppsligar värden och ideal 

hon beundrar eller sympatiserar med skapar en vilja att konsumera deras produkter (Holt, 

2004).  

En ny konsumtionskultur?  

Holt (2002) var först med att presentera en teori om en dynamik i konsumtionskulturen som 

skildrar hur konsumenten gradvis blir mer och mer medveten om hur företagen använder sig 

av olika strategier för att få oss att köpa deras produkter. Det leder i sin tur till en skepsis eller 

ett bortväljande av produkter från företag vars reklam och marknadsföring de anser vara för-

dummande eller icke autentisk. Detta tvingar företagen att byta strategi för hur de marknads-

för sig själva, vilket leder till att nya tekniker hela tiden måste utvecklas. När dessa tekniker 

så småningom blir dominerande har, enligt Holt, en ny brandingparadigm skapats, och med 

den en ny konsumtionskultur. Han menar att den postmoderna brandingkulturen går ut på idén 

att varumärken blir mer värdefulla om de inte visas som kulturella ritningar, utan istället som 

kulturella resurser och som användbara ingredienser för att producera sin identitet och upp-

fylla sin självbild. Men, för att fungera som kulturella resurser måste varumärkena och re-

klamkampanjerna ses som autentiska. Detta är en utmaning för företagen idag. För att ses som 

autentiska måste de uppfattas som att de uppfinns och sprids utan någon ekonomisk agenda av 

personer som verkligen är motiverade av ett äkta värde. Detta görs genom att företagen place-

rar sitt varumärke i olika världar, konsumentkulturer, det vardagliga livet eller olika subkul-

turer, långt ifrån det kommersiella (Holt, 2002). Denna teori kan tydligt kopplas till hur före-

tag som marknadsföringsstrategi inkorporerar feministiska värden i sin reklam riktad till en 

viss konsumentkultur eller grupp, genom att de uppmärksammat en allt mer feministisk med-

vetenhet hos en viss konsumentgrupp och därför placerar feministiska värden i sin reklam. 

Teorin har också använts av andra forskare för att förklara fenomenet med syftesdriven re-

klam, vilket presenterades i avsnittet om tidigare forskning (Gill, 2008; Minar, 2016). 
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Kodning&och&avkodning&av&budskap&&

Halls teori om hur mottagare kodar och avkodar reklambudskap är central i min analys, och 

går emot det tidigare dominerande synsättet på avsändaren som aktiv och mottagaren som 

passiv (Shannon & Weaver (1998[1949]). Teorin förespråkar istället en syn på mottagare som 

aktiva i kommunikationsprocessen, och som komplexa varelser som kan välja att antingen 

acceptera, förhandla eller förkasta ett reklambudskap. Fokus ligger alltså på mottagaren och 

Hall menar att ett budskaps effekt är helt beroende av hur det avkodas. Effekt i detta samman-

hang handlar inte enbart om påverkan utan också huruvida mottagaren får ett behov uppfyllt, 

influeras eller underhålls. När en avsändare skapar till exempel en reklamkampanj ”kodas” 

den med ett innehåll som denne önskar förmedla till mottagaren. Men innan ett reklambud-

skap får någon effekt måste mottagaren tolka och avkoda det. Detta kan göras genom tre olika 

tolkningspositioner vilka Hall benämner som dominant/hegemonic reading, negotiated rea-

ding och oppositional reading. Dominant/hegemonic reading innebär att mottagaren accepte-

rar budskapet precis så som det var tänkt att läsas och mottas. Mottagaren ifrågasätter inte hur 

budskapet kodats utan tolkar texten inom ramen för den ursprungliga kodningen. Negotiated 

reading infaller när läsaren bara delvis tror på budskapet och generellt sett accepterar det, men 

tolkar det på ett sätt som går i linje med hennes egna intressen och erfarenheter. Denna posit-

ion innehåller drag från de båda andra positionerna och kan sägas vara ett mellanting mellan 

de två. Mottagaren uppfattar och accepterar den dominerande ideologin i budskapet, men gör 

också alternativa tolkningar. Den sista positionen, oppositional reading, gäller de personer 

som visserligen uppfattar det kodade budskapet, men avvisar eller förkastar det helt eftersom 

det inte går i linje med de egna erfarenheterna och värdena, eller uppfattas som falska och 

felaktiga (Hall, 2006).  

Beroende på hur väl budskapet går i linje med mottagarens värden, erfarenheter och 

övertygelser avkodar hon alltså budskapet genom att antingen välja att samtycka, förhandla 

eller stå emot reklamen. De som inte hittar sina erfarenheter eller sina upplevda jag tillräckligt 

representerade är mer benägna att kritisera budskapet. Meningen i ett budskap är öppen för 

tolkning beroende på vilken social kontext personen som tolkar befinner sig i. En mottagare 

tolkar inte alla typer av budskap på samma sätt, utan avkodningen kan variera mellan olika 

typer av budskap personen mottar. Samma person kan alltså tolka en reklamkampanj genom 

negotiated reading och en annan reklamkampanj genom oppositional reading (Hall, 2006). 

 

 



 

 13 

Objektifiering&och&”den&manliga&blicken”&&

Objektifieringsteori sätter ljus på kvinnors upplevelser av den sexuella objektifiering de ut-

sätts för i samhället, och vilka effekter det får. Kroppar existerar i en social och kulturell kon-

text och konstrueras genom sociokulturella diskurser och praktiker. Objektifieringen kvinnor 

utsätts för i alla typer av media, inom politiken och i samhället i stort får till följd att de börjar 

behandla sig själva som objekt som blir observerade och utvärderade. Centralt i teorin är att 

kvinnors kroppar separeras från hennes person och reduceras till att enbart vara ett objekt som 

existerar för någon annans nöje. Kvinnors upplevelser och reaktioner av objektifiering ser inte 

likadana ut, utan influeras av en unik kombination av klass, etnicitet, funktionalitet etcetera, 

men bara faktumet att ha en kvinnokropp skapar ett slags delad erfarenhet. Denna objektifie-

ring har blivit så utbredd att män tenderar att definieras utifrån sina handlingar, medan kvin-

nor istället definieras utifrån sitt utseende (Lury, 2011), vilket skapar en osäkerhet och lågt 

självförtroende hos många kvinnor (Shields, 2002). Konsekvenserna blir känslor av skam, 

ångest och osäkerhet som kan leda till sjukdomar som depression och ätstörningar. Men det 

går också på ett djupare plan där objektifiering kan sägas vara en nyckelkomponent i sexuella 

övergrepp och våldtäkt, vilket i sin tur tvingar kvinnor att anpassa sin kropp på olika sätt när 

de rör sig i samhället (Fredrickson & Roberts, 1997). Teorin om ”den manliga blicken” (the 

male gaze), som Mulvey (1975) var först med att utforma, sätter fokus på hur den ”aktiva 

manliga blicken” projicerar sin fantasi på den ”passiva kvinnliga kroppen”, som i sin tur stili-

seras i enlighet med den. Det skapas en konstruerad dimension där mannen som betraktare 

tillskrivs dominans, och kvinnan som objekt tillskrivs maktlöshet. Kvinnor framställs på 

andra sätt än män, inte på grund av att kvinnors och mäns kroppar är olika, utan för att betrak-

taren anses vara man och bilden av kvinnan är utformad för att tillfredsställa honom (Mulvey, 

1975). Teorin har dock både kritiserats och utvecklats sedan den först presenterades. Bland 

annat har kritik framkommit mot att den utelämnar en potentiell ”kvinnlig blick” där även 

mannen kan objektifieras, och att den är för fokuserad på heterosexualitet och vithet (Cooper, 

2000; Van Zoonen, 1994; Hooks, 1992; Schubart, 2007). Mulveys teorier har utvecklats och 

applicerats på andra typer av media, till exempel reklam. Van Zoonen menar att det genom 

hur kameravinklar i reklam används skapas en manlig blick på kvinnokroppen, som inte bara 

blir objektifierad utan också utnyttjad eftersom den används som ett medel för att sälja varor 

(Van Zoonen, 1994). I avsnittet om tidigare forskning berörde jag bland annat Goffmans 

forskning om hur kvinnor porträtteras i reklam, vilket är ett tydligt exempel på hur objektifie-

ring och ”den manliga blicken” kan ta sig uttryck. Teorier om objektifiering och ”den manliga 
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blicken” går alltså hand i hand. Den manliga blicken kan helt enkelt sägas möjliggöra objekti-

fiering (Fredrickson & Roberts, 1997).  

I detta avsnitt har jag gått igenom de teorier jag använder mig av i analysen för 

att tolka och förstå hur unga kvinnor upplever syftesdriven feministisk reklam och vilka kon-

sekvenser den får i deras liv. Först presenterades teorier om konsumtionskultur där fokus lig-

ger på hur konsumenter skapar mening i relation till varumärken beroende på identitet och 

värden. Den används för att förstå de unga kvinnornas tolkning av företagens budskap i re-

klamerna och vilken konsumtionskultur de tillhör. Därefter presenterades Halls teori om kod-

ning och avkodning av budskap. Denna teori används för att förstå hur kvinnorna i studien tar 

emot och upplever budskapen i reklamkampanjerna. Sist redogör jag för teorier om objektifie-

ring och Mulveys teori om ”den manliga blicken”. Detta för att sätta kvinnornas tolkning av 

den syftesdrivna reklamen i perspektiv till hur kvinnor traditionellt framställs i reklam och 

dess innebörd och konsekvenser.  
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Syftesdriven#reklam#–#tre#exempel##

För att illustrera och exemplifiera syftesdriven reklam med fokus på feministiska värden, och 

senare kunna tolka konsumentens uppfattning om och meningsskapande kring den, kommer 

jag att använda tre aktuella exempel. Exemplen har valts utifrån kriterierna att de alla har ett 

fokus på unga kvinnor, feminism, jämställdhet, tabun och/eller kroppsnormer, och att syftet 

påstås vara att stärka kvinnor. Alla tre kampanjer lanserades under hösten 2016 i Sverige. 

Nedan följer en kort beskrivning av företagen och varje kampanj.   

H&M:s&kampanj:&”Ladylike”&

H&M är ett av världens största klädföretag, och säljer mode, accessoarer och heminred-

ning till en målgrupp i alla åldrar (hm.com). Kampanjfilmen ”Ladylike” lanserades inför 

höstkollektionen 2016, och visar en rad kvinnor i olika situationer, kvinnor som ska föreställa 

bryta mot normen för vad som anses kvinnligt och feminint (se bilaga 2). Bland annat får 

tittaren se en kurvig mörkhyad kvinna i underkläder posera och dansa framför en spegel, en 

kvinna som sitter bredbent i en tunnelbana och en kvinna som ligger i en säng med upp-

sträckta armar och visar sina orakade armhålor samtidigt som hon äter pommesfrites. I kam-

panjfilmen spelas en cover på Tom Jones ”She’s a lady”. På H&M:s hemsida beskrivs syftet 

bakom kampanjen med att definitionen av vad som anses vara ett lämpligt eller typiskt femi-

nint beteende både är gammal och omodern. Därför introducerar varumärket nu nya ord för att 

definiera vad ett anständigt ”ladylike” beteende kan innebära, vilket de beskriver som ”bad-

ass, independent, free-willed, entertaining, opinionated and off-beat” (hm.com).  

Monkis&kampanj:&”Monkifesto”&

Monki är en svensk klädkedja grundad 2006 som ägs av H&M. Varumärket beskrivs som en 

färgrik och trendig mix av ”Scandi cool” och ”Asian street style” för unga kvinnor (hm.com). 

I september 2016 lanserade Monki en kampanj i form av ett manifest kallat ”Monkifesto” som 

på hemsidan inleds med orden ”10 years. 10 statements. Monki takes a stand for women.” 

Kampanjen visades på Monkis hemsida och i olika sociala medier genom tio bilder med till-
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hörande text, en för varje “statement” (se bilaga 1). På Youtube finns också ett kort klipp där 

budskapen presenteras samtidigt som en musikslinga som låter som flöjtmusik spelas. I sam-

band med kampanjen kunde ett begränsat antal kläder köpas på samma tema i form av 

hoodies med texttryck som ”Sisterhood” och ”Please yo’self”. Monkis VD uttalar sig på hem-

sidan om kampanjen och skriver att den skapades med anledning av att Monki firar tio år. Nu 

vill de lyfta problem som är centrala för unga kvinnor genom att addera sin röst till debatten 

kring ”mens, kroppshår, nätmobbning, kärlek och systerskap”. VD:n skriver att Monki är ett 

företag med många kvinnor som gör mode för kvinnor och därför är arga över att de här pro-

blemen fortfarande existerar. Att stärka kvinnor har varit en del av Monkis mål sedan starten, 

skriver VD:n, men med Monkifesto tas ett nytt steg och ett åtagande från företagets sida att 

förändra attityder (Monki.com, 2016). I kampanjen medverkade kända bloggare och föresprå-

kare för feminism och jämställdhet. Delar av kampanjen är ett samarbete med Libresse för att 

öka medvetenheten kring menstabun. 

Libresse&kampanj:&”RedFit”&

Libresse är ett varumärke för mensskydd och ägs av SCA som har sitt huvudkontor i Stock-

holm (Libresse.se). I kampanjfilmen ”RedFit” från hösten 2016 visas olika sportande kvinnor 

med blödande sår de fått av sportutövningen, ackompanjerat av en musikslinga av gruppen ”A 

tribe called red” som påminner om traditionell folksång med elektroniska beat (se bilaga 3). I 

slutet av filmen syns texten ”No blood should hold us back” och sedan ”Live fearless – Li-

bresse”. Kampanjen ”Redfit” beskrivs av företaget som en reaktion på att det finns många 

fördomar kring mens och träning. Föreställningar om att träning vid mens är skadlig och att 

det hämmar prestation är inte ovanliga, och Libresse menar att många kvinnor uttrycker oro 

över att andra ska upptäcka att de har mens. Syftet med kampanjen är att ta tag i att prata om 

hur mens faktiskt påverkar kroppens förutsättningar vid träning och bryta tabun om mens (Li-

bresse.se, 2016).  

De tre kampanjerna visar på en tydlig röd tråd i dels hur de framställer kvinno-

kroppen, och dels vilket budskap de vill föra fram. Alla tre berättar tydligt för mottagaren att 

de har ett mål, ett syfte, med sin kampanj – att förbättra flickors och kvinnors självkänsla och 

att bryta normer kring kvinnokroppen. Detta görs genom att visa mottagaren kvinnor som på 

olika sätt bryter eller utmanar bilden av den ideala kvinnokroppen och/eller det stereotypa 

feminina beteendet.  
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Metod#

För att undersöka hur konsumenter förstår och upplever syftesdriven reklam har jag använt 

mig av kvalitativa intervjuer. Intervjupersonernas förståelse och upplevelser av fenomenet är 

centrala i min studie och intervjuer är därför en passande metod att använda (Bengtsson & 

Östberg, 2011). I detta avsnitt beskriver jag mitt urval och min insamlingsteknik, samt hur jag 

gick tillväga när jag utförde min analys.  

Vetenskapsteoretisk&utgångspunkt&&&

Jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i min studie vilket innebär att jag förut-

sätter att vi människor konstruerar och tolkar verkligheten. Detta medför att jag antar att det 

inte finns någon absolut eller objektiv sanning, utan jag anser att vi tolkar och förstår världen 

utifrån kulturella kontexter. Därför menar jag att den ideala och normativa kvinnokroppen 

som presenteras i reklam är något socialt konstruerat och beroende av kulturella och sociala 

kontexter. Kampanjerna jag använder som exempel i min studie har placerats i denna kontext 

varpå de tolkas och konstrueras av mottagaren. Det innebär också att jag tolkar intervjuerna 

genom antagandet att det finns flera olika verkligheter, eftersom olika människor konstruerar 

upplevelser av världen på olika sätt. Vad som är sant eller verkligt blir då en fråga om delad 

mening inom en grupp människor. Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet tas alltså 

inte det direkta eller omedelbara för givet. Kunskap anses vara invävd i vår socialitet och sub-

jektivitet och vår upplevelse av omvärlden är socialt konstruerad. Centralt i studien är ifråga-

sättandet av det som vi uppfattar som naturligt och självklart (Wennberg, 2001).  

Kvalitativa&semistrukturerade&intervjuer&&

När konsumentkultur och identitet ska undersökas ur den enskilde konsumentens föreställ-

ningsvärld är samtalsintervjuer en passande metod (Bengtsson & Östberg, 2011). Eftersom 

målet med min studie är att förstå hur konsumenter upplever syftesdriven reklam och vad den 

har för betydelse för dem, har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer (Bengtsson & 

Östberg, 2011).  Semistrukturerade intervjuer definieras som intervjuer med syftet att få fram 
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beskrivningar av deltagarnas världsuppfattning för att kunna tolka meningen av ett särskilt 

fenomen genom att undersöka, analysera och gå på djupet i svaren. Är syftet att förstå en 

människas uppfattning och upplevelser av fenomen i sitt vardagliga liv är intervjuer alltså en 

relevant metod att använda. Tolkningen sker genom att lyssna och observera både vad som 

sägs, men också hur det sägs (Kvale, 2007). En intervjuguide med teman och huvudfrågor 

som är definierade på förhand utformas, samtidigt som det finns utrymme för avvikelser från 

den under intervjun. Samma öppna frågor ska ställas till alla, men anpassas till personens spe-

cifika position i förhållande till undersökningens syfte (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Urval&och&insamlingsteknik&&

Eftersom den här typen av reklam, och framför allt de tre fall jag har valt, tydligt riktar sig till 

en kvinnlig målgrupp är det givet att inrikta studien på just kvinnor. Minar skriver i ”Commu-

nication today” (2016), där han i likhet med Holt (2002) och Gill (2008), menar att ett skifte 

skett inom reklambranschen de senaste åren, och att anledningen till detta är generationen 

som kallas ”Millennials”. Deras livsstilar och preferenser ställer högre krav på varumärken att 

vara autentiska vilket har skapat en kultur med en ny typ av marknadsföring där varumärken 

sträcker sig bortom de vanliga gränserna i en marknadsekonomi (Minar, 2016). Det talas 

alltså om en grupp, en generation, som är uppvuxen under likartade förhållanden och befinner 

sig i likartade livsfaser. Det är unga vuxna som fortfarande utvecklas i tankar, identiteter och 

värderingar. Konsumtion har stor betydelse i denna fas för identitetsbyggande (Sonesson, 

1999), och därför är detta en högst intressant och relevant grupp att studera. I tonåren är vårt 

behov av identitetsskapande som störst (Eriksson, 1969) och konsumtion är en viktig del av 

detta identitetsskapande (Hoyer & Macinnis, 2008, Sonesson, 1999). Med hänsyn till denna 

bakgrundsinformation har jag valt att inrikta studien på unga kvinnor som går sista året på 

gymnasiet, delvis på grund av att de alla tillhör samma generation, och befinner sig i samma 

identitetsskapande livsfas och snart ska ta steget ut i vuxenlivet. Samtidigt är de så pass emot-

ionellt mogna att de kan reflektera och analysera på ett utvecklat sätt. Personer som tillhör 

samma åldersgrupp och generation må vara väldigt olika på flera sätt, men de delar också en 

uppsättning gemensamma värderingar, upplevelser och uppfattningar om världen (Solomon, 

Barmossy, & Askegaard, 2001).  

För att få ett rikt urval har jag strävat efter en viss spridning av deltagarna. Jag har an-

vänt mig av en variant av snöbollsurval, där jag funnit intressanta intervjupersoner i olika de-

lar av Sverige som går på olika gymnasieskolor, genom kontakter som i sin tur hade kontakter 
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som passade in i urvalet (Patton, 1990). ”Snöbollen” rullade inte inom samma kontaktnät, 

genom att en intervjuperson rekommenderade en annan och så vidare (Patton, 1990), utan det 

fanns flera snöbollar i rullning samtidigt, åt olika håll. Denna urvalsmetod möjliggjorde en 

spridning på deltagarna där ingen av personerna som deltog kände varandra sedan tidigare. De 

kommer från olika sociala grupper och befinner sig i olika sammanhang vilket berikar och 

breddar materialet (Patton, 1990). Jag har försökt få in en bredd och variation inom min ur-

valsgrupp, därför ville jag inte ha alltför snäva urvalskriterier, utan valde att fokusera på 

gruppen unga kvinnor som går sista året på gymnasiet i Sverige. För att hitta intervjupersoner 

valde jag att utgå från sociala medier och mitt eget kontaktnät. Att få kontakt med personer 

via sociala medier är ett sätt att snabbt nå ut till ett stort antal möjliga respondenter, då jag 

haft en begränsad och förhållandevis kort tid på mig att finna deltagare till studien. Jag bör-

jade med att efterlysa intervjupersoner i tre stora kvinnoseparatistiska diskussionsgrupper på 

Facebook. Grupperna ”Honey and the bees”, ”Pink room” och ”Heja livet” har tusentals med-

lemmar där allt från jobb till smink diskuteras. Genom de här grupperna fann jag en person 

som ville ställa upp på intervju. Därefter hörde jag av mig till fyra olika gymnasieskolor i 

Malmö med en förfrågan om informationsutskick. Tre av skolorna avböjde detta, men en 

fjärde gick med på att mejla ut information om studien till en klass han hade ansvar för. En 

person därifrån valde att medverka. Då jag vid denna tidpunkt bara hittat två intervjupersoner 

valde jag att skapa ett evenemang som jag delade med mina kontakter på Facebook där jag 

skrev att jag sökte personer och uppmanade dem att tipsa mig om personer som föll innanför 

ramen för urvalet. Genom mitt eget kontaktnät och i sin tur deras kontakter fick jag sedan 

kontakt med elva unga kvinnor från olika delar av Sverige. I många av fallen gick kontakten 

genom flera led, där en vän till mig kontaktade en av sina vänner som i sin tur hade släktingar 

eller vänner som föll innanför mina urvalskriterier. Detta bidrog till en spridning och bredd av 

intervjudeltagarna (Patton, 1990). Vid tretton genomförda intervjuer upplevde jag materialet 

som mättat. Jag har prioriterat att få en god kvalitet i intervjuerna framför kvantitet. Enligt 

Kvale ska man intervjua så många att man får reda på det man behöver, vilket jag anser att jag 

fått. Det vanligaste antalet intervjuer som utförs är enligt Kvale 15 ± 10, och han argumente-

rar för att antalet ska vara en kombination av den tid och de resurser man har, vilket jag har 

tagit hänsyn till i min studie (Kvale, 2007).  
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Genomförande&av&intervjuer&

Innan jag började min insamling av empiri gjorde jag en del research på de tre företagens 

olika sociala mediekanaler för att bilda mig en generell uppfattning och få förkunskap om 

vilka åsikter konsumenter uttrycker i kommentarsfälten till kampanjerna. Värt att understryka 

är att det är personer av olika nationaliteter som kommenterar kampanjerna på företagens kon-

ton, och alltså inte bara svenskar som är den gruppen jag studerar i denna uppsats. Kommen-

tarerna till kampanjerna på de tre olika företagens sociala medier (Facebook, Instagram, 

Youtube) har en likartad struktur. En majoritet av kommentarerna uttrycker positiva känslor 

kring kampanjerna och använder uttryck som att de älskar kampanjen och/eller företaget. Men 

då och då syns ett ifrågasättande eller kritisk kommentar i flödet. På Monkis konton finns ett 

par kommentarer där personer undrar vad kampanjen har med kläder att göra, eller ifrågasät-

ter varför Monki inte gör kläder för större personer. På Libresse konton är det flera personer 

som ifrågasätter varför det anses legitimt att visa blod från skador och inte mensblod, samti-

digt som många skriver att de uppskattar att de visar riktigt blod i filmen och tycker det är 

befriande att se en reklam för mensskydd där den klassiska ”blå vätskan” och lyckliga leende 

kvinnor inte är med. H&M:s konton är de som är minst kritiska, de allra flesta kommentarer 

är positiva, dock har företaget stängt av kommentarsfunktionen på Youtube. Vad jag tycker 

mig kunna utläsa är att det finns en större politisk medvetenhet och debattbenägenhet på 

Monkis konton än på H&M:s och Libresse. Livliga diskussioner förs under vissa av bilderna, 

till exempel den där en kvinnas orakade armhålor visas, där sociala normer diskuteras i långa 

kommentarer. Min tolkning är att målgruppen för Monki har ett större engagemang i den här 

typen av frågor. Monki uppmanar också sina användare att diskutera och går själva aktivt in 

och besvarar kommentarer.  

Utifrån mina forskningsfrågor och bakgrundsinformation, strukturerade jag upp 

en intervjuguide med de olika teman min intervju skulle behandla, och utformade sedan inter-

vjufrågorna utifrån dessa teman (Kvale, 2007). Jag utförde en provintervju som jag också se-

dan använde i min analys eftersom frågorna i mycket liten grad ändrades efter provintervjun 

och intervjupersonen lämnade ett rikt svarsmaterial. Innan intervjuerna började informerade 

jag om att det var frivilligt att delta, att personen kunde välja att inte svara på frågor eller av-

bryta och jag berättade om anonymisering. Jag informerade också översiktligt om vad studien 

behandlade. Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning. De transkriberades av mig 

själv (Kvale, 2007). Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter att genomföra. Sju av dem 

genomfördes genom en fysisk träff på ett café, en hemma hos informanten, en på informan-
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tens skola, och fyra intervjuer genomfördes via Skype på grund av för stora avstånd för en 

fysisk träff. Jag utförde alltså tretton intervjuer med unga kvinnor från olika delar av Sverige. 

Gemensamt för alla var att de gick sista året på gymnasiet och var mellan 18 och 19 år gamla. 

Intervjuerna var upplagda kring fem teman. Jag började med att ställa generella frågor om 

relation till och förväntningar på varumärken samt frågor om tankar kring reklam och ideal. 

Därefter tittade vi tillsammans på de tre kampanjerna en och en varpå jag efter varje kampanj 

ställde öppna frågor om vilka spontana känslor och tankar intervjupersonen fick kring dem 

och hur hon tolkade budskapet i dem. Slutligen ställde jag fördjupande frågor om syftesdriven 

reklam generellt, vilken betydelse intervjupersonerna tror att den har för samhället och för 

ideal kring kvinnokroppen.   

Under genomförandet av en studie är det viktigt att reflektera över och ha sin 

egen roll i åtanke. Var jag själv står politiskt, och mina styrkor, svagheter och värderingar 

kommer att påverka forskningsprocessen i allt ifrån vad jag väljer för forskningsfrågor till val 

av teorier, metod och framför allt hur analysen blir (Ackerly & True, 2010). Bengtsson och 

Östberg (2011) argumenterar för att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt när just 

varumärkesrelationer studeras, eftersom konsumenter idag ständigt blir bättre på att avkoda 

och genomskåda företagens avsikter. Detta kan visa sig genom att konsumenten till exempel 

försöket tona ner betydelsen av märken i sitt liv, eller att man som forskare överdriver bety-

delsen av märken då intervjusituationen fokuseras kring just detta (Bengtsson & Östberg, 

2011). Att jag själv är en del av och lever i samma kultur som kvinnorna jag intervjuar har 

både fördelar och nackdelar. De positiva aspekterna är att det kan ha en lugnande effekt på 

informanten och skapa ett större förtroende under intervjusituationen. Nackdelar är att det kan 

vara svårt att tolka en värld man själv är en del av. Dock kan detta också leda till en djupare 

tolkningseffekt (Bloom, 1998). Att studera något en själv är en del av ställer krav på att den 

som utför studien är uppmärksam på, och reflekterar över, hur det eventuella maktövertaget 

mellan forskare och informant gällande kunskap kan påverka resultatet och riktningen av 

forskningen (Ackerly & True, 2010). Jag är själv kvinna och en del av den generation jag stu-

derar, jag befinner mig i samma kontext och exponeras för samma kampanjer som jag stude-

rar. Detta måste inte enbart vara något negativt som äventyrar validiteten i en studie, det kan 

istället bli en effektiv källa till en större och djupare insyn i informationen och identifiering 

med informanterna kan förstärka min tolkande förmåga (Bloom, 1998). 
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Genomförande&av&analys&&&&

Fokus i min analys ligger på mening, och jag har tagit mig an intervjumaterialet genom det 

Kvale (2007) benämner att ”skapa mening ad hoc”. Det innebär att jag började med att struk-

turera upp och klargöra intervjumaterialet genom utskrift. Därefter lästes intervjuerna igenom 

för att få ett allmänt intryck, innan jag sorterade ut sådant som jag ansåg överflödigt utifrån 

studiens syfte. Jag delade därefter in materialet in i olika kategorier som jag skapade mönster 

och teman av (Kvale, 2007). Detta kallas också kategorisering och definieras som identifie-

ringen av delar av data som hör till, är exempel på eller representerar ett mer allmänt feno-

men. Det innebär att man namnger, eller sätter etiketter på exempel av fenomenet man finner i 

sin data (Spiggle, 1994). Tidigt i processen kunde jag börja identifiera återkommande teman 

och mönster i intervjuerna. Jag strukturerade upp dem i olika sektioner och kategorier vilka 

jag sedan kunde fylla på allt eftersom intervjuerna fortskred. I analysen låter jag citat från 

informanterna exemplifiera och illustrera de olika teman jag kunde urskilja. För att analysera 

och tolka intervjuerna har jag använt mig av Halls (2006) teori om kodning och avkodning, 

samt konsumtionskulturteori, objektifieringsteori och teorier om ”den manliga blicken”. 

Den vanligaste framställningsstrategin inom strategisk kommunikation, vilken 

jag också använder mig av när jag framställer min analys, är ”den sammanhållande fallbe-

skrivningen”. Jag presenterar mitt empiriska material i komprimerad form för att få fram en 

helhetsbild, med citat från intervjuerna som jag sedan diskuterar och reflekterar över (Eksell 

& Thelander, 2014). Jag har valt att anonymisera intervjupersonerna i studien och har därför 

ändrat namnen på deltagarna när jag presenterar dem i analysen.  
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Analys##

Analysavsnittet börjar med en kort bakgrundsinformation och en introduktion av deltagarnas 

syn på reklam, ideal och konsumtion, samt deras relation till varumärkena H&M, Monki och 

Libresse. Därefter presenteras studiens resultat genom sex centrala teman som belyser och 

utreder hur de unga kvinnorna i studien upplever och tolkar de tre reklamkampanjerna och 

syftesdriven reklam med feministiska budskap. Detta görs med hjälp av Halls teori om av-

kodning av budskap, teorier om konsumtionskultur, och teorier om objektifiering och ”den 

manliga blicken”. Avsnittet avslutas med en analys kring vilken betydelse kampanjerna har 

för de unga kvinnornas syn på den ideala kvinnokroppen.  

Introduktion&
”Idealet är att man ska vara solkysst, lång, smal och proportionerlig. Det finns där omedvetet hela tiden och påverkar många 
negativt. Man ser det överallt och det skapar mycket press på hur man ska se ut.” Sonja 19 år  
 

Sonja ger en röst åt vad de unga kvinnorna som deltog i studien gemensamt uttrycker för tan-

kar kring reklam och ideal. Hon uppvisar en kritisk och negativ syn på reklam i allmänhet och 

kring de kroppsideal som vanligtvis förmedlas i den, samt en förståelse och reflektion kring 

vilka konsekvenser de existerande idealen kan få, och hur det påverkar henne själv på ett 

omedvetet plan.  
 
”Jag vet många som får dåligt självförtroende av det, och jämför sig med modellerna i reklamen.” Anna 19 år 
 
”Man påverkas ju mycket av vad man ser i reklam, så ett ansvar tycker jag absolut att företagen har i vad de förmedlar i den. 
Man kanske inte tänker på att man blir påverkad av det, men att man blir det utan att man tänker på det.” Edith 19 år  
 
 
Följaktligen finns en medvetenhet kring att idealen som förmedlas i reklam påverkar många 

kvinnor negativt. Intervjupersonerna påpekar att företagen därför har ett ansvar i vad de för-

medlar i sin reklam. De uppvisar gemensamma åsikter kring att företag har ett stort ansvar i 

dels vilka ideal som framställs, och dels i att tänka på miljön och ha bra arbetsförhållanden för 

sina anställda, även om förväntningarna på detta är låga. Som en av intervjupersonerna ut-

trycker det:  
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”Jag kanske egentligen inte har förväntningar på att de ska ta ansvar, men jag har förhoppningar att de ska göra det.” Elsa 18 

år. 

 

Det existerande idealet för kvinnokroppen i reklam beskrivs unisont som ”lång, smal, perfekt 

hy, solbränd fast inte för solbränd, lagom kurvig, stora bröst, vältränad, proportionerlig, sexu-

aliserad, naken, vit, stark men inte för stark”, men också i form av egenskaper som ”feminin, 

försiktig, glad och välmående”.  

  
”Men mitt egna ideal är en kvinna som är stark både fysisk och mentalt.” Nova 19 år 
 

Således finns, utöver det existerande idealet, också en önskan om vad idealet skulle kunna 

vara. Detta ideal benämns som ”stark både fysiskt och mentalt”, men också ”det som man 

själv är bekväm med och trivs i, den kropp man föds med, att må bra i sin kropp och att krop-

pen fungerar”. Intervjupersonernas befintliga relation till de tre varumärkena studien kretsar 

kring följde ett likartat mönster. De tre attribut H&M förknippades med var billiga kläder, ett 

stort sortiment och dåliga arbetsförhållanden under produktionen av kläderna. Ingen av kvin-

norna som deltog i studien hade en stark relation till Monki. De visste vilken typ av affär det 

var, men få brukade handla där. Intervjupersonerna hade en neutral inställning till Libresse, 

som helt enkelt förknippades med mensskydd.  
 

”Man vet ju vilka arbetsförhållanden deras tillverkare har och det är ju inget man stödjer. Men jag brukar ändå handla på 
H&M för att det är tillgänglig och billigt.” Melissa 19 år om H&M 
 

Melissa uppvisar en medveten inställning till konsumtion, där hon påpekar att hon hört om 

dåliga arbetsförhållanden för de som producerar kläderna, och menar att det inte är något hon 

stödjer. Detta påverkar dock inte konsumtionen från varumärket. Pris och tillgänglighet anges 

som viktiga anledningar till detta. Denna medvetenhet är något som förenar intervjupersoner-

na. Speciellt H&M nämns i detta sammanhang som ett dåligt företag ur arbetsförhållandesyn-

punkt.  
 

”Jag tänker också lite på hur kläderna tillverkas, jag har läst en del om det, till exempel läste jag om en fabrik i Bangladesh 
och såg dokumentärer och tänkte ´jag vill aldrig mer handla på H&M´. Men det finns liksom inget märke som jag vet är bra i 
det avseendet, det var ett tag jag verkligen sökte runt, men i så fall får man beställa från sidor där det kostar hur mycket som 
helst.” Anna 19 år  
 

Det finns alltså en kännedom om hur kläder produceras i tredje världen och en motvilja mot 

att detta fortgår. Konsumtion av kläder från stora kedjor problematiseras och ifrågasätts, men 
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rättfärdigas med argumenten att det är ekonomiskt ohållbart för en student att bara köpa klä-

der som är producerade på ett moraliskt försvarbart sätt.  

 
”Jag brukar inte shoppa så mycket, jag är ganska kritiskt till det, men jag handlar second hand om jag handlar. Jag försöker 
tänka på miljön när jag köper kläder. Jag kan känna mig dålig när jag handlar på till exempel H&M, jag vill att kläderna ska 
ha gjorts på ett bra sätt.” Linnea 19 år 
  
Linnea uppger istället att hon aktivt försöker att undvika de stora kedjorna och handla på se-

cond hand eftersom hon vill ta hänsyn till miljö och arbetsförhållanden. Hon tar alltså avstånd 

från konsumtionssamhället och får dåligt samvete när hon medverkar till att upprätthålla det.  

Under intervjuerna lade jag märke till en tydlig likartad tolkningsprocess av kampanjer-

na hos intervjupersonerna (ej att förväxlas med Halls tolkningspositioner som dock också 

används i analysen). Gemensamt för deras tolkning av, och förståelse för kampanjerna och 

dess budskap var att de gick genom tre likartade faser. I den första fasen omedelbart efter att 

vi tittat på kampanjerna uttryckte kvinnorna gemensamt en stark glädje och känslor av empo-

werment. Den andra fasen inföll när det första intrycket lagt sig och budskapen i kampanjerna 

istället började förhandlas, tolkas och förstås på en djupare och mer bakomliggande plan, och 

i den tredje fasen rättfärdigades kritiken som under fas två framkommit mot syftesdrivna re-

klamkampanjer genom olika typer av argument. Nedan kommer detta illustreras genom sex 

olika teman som beskriver hur kvinnorna i studien upplever och tolkar de tre kampanjerna och 

fenomenet syftesdriven reklam med feministiska budskap, samt vilken betydelse den har för 

deras syn på ideal kring kvinnokroppen.  

Identifikation&&
”Den passar väldigt bra in i bilden av min idealkvinna, en stark och självständig kvinna, så jag känner mig väldigt mäktig och 

stolt över att jag är kvinna när jag ser den. Att vara kvinna är inte en svaghet utan en styrka.” Nova 19 år om H&M:s kampanj 

 

Identitet, självbild och konsumtion är starkt sammankopplat (Solomon, Barmossy, & Aske-

gaard, 2001) och således är också identiteten och självbilden betydelsefull för hur reklamen 

tolkas. Här illustreras tydligt hur reklamen gestaltar en bild av vad intervjupersonen tycker är, 

eller anser borde vara idealet och normen. Kvinnorna som visas i reklamen framställs på ett 

sätt som Nova kan identifiera sig med, vilket enligt konsumtionskulturteorin genererar att hon 

tycker om den (Solomon, Barmossy, & Askegaard, 200). Hon uppger också själv att kvin-

norna i reklamen förkroppsligar hennes idealkvinna. Zahra uttrycker en liknande iakttagelse.   
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”Den visar ju det som jag pratade om innan, att alla former och utseenden är fina, de förmedlar att oavsett vad du har för 

kroppsform så kan du komma och handla från oss, att alla är välkomna.” Zahra 19 år H&M:s kampanj  

 

Reklamkampanjen går, mer eller mindre, helt i linje med intervjupersonernas sätt att se på 

världen och deras egna ideal och värderingar, genom att deras önskningar och förhoppningar 

om ett sundare kroppsideal bekräftas, och hänger samman med deras redan existerande nor-

mer och önskningar om att tillåtas ha en kropp som inte ser ut som idealet. Här avkodas alltså 

budskapet på det sätt det är tänkt att avkodas och tas emot, det vill säga genom det Hall kallar 

dominant/hegemonic reading (Hall, 2006). Bilden av hur kvinnorna i reklamen beter sig och 

ser ut passar in i bilden av hur intervjupersonerna tycker att idealet borde vara och se ut, det 

vill säga starka och självständiga kvinnor med olika kroppsformer och beteenden. Företaget 

har kodat kampanjen med ett budskap som upplevs positivt av konsumentgruppen kvinnorna 

tillhör, och i detta första skede avkodas budskapet genom att intervjupersonerna accepterar 

och samtycker till det och tolkar det inom de redan kodade ramarna (Hall, 2006). 

 
”De uttrycker en väldigt positiv kvinnosyn, samtidigt känner jag att den inte riktigt passar mig, jag får inte samma känsla av 
denna som av de andra. Den känns väldigt iscensatt på nåt sätt, jag kan inte identifiera sig med kvinnan de riktar sig till.”  
Nova 19 år om Monkis kampanj  
 
 
Nova uttrycker att kampanjen känns iscensatt, oseriös och upplever att den tilltalar en annan 

publik än henne själv. Till skillnad från H&M:s kampanj kan hon inte identifiera sig med 

kvinnan hon uppfattar att Monki riktar sig till, och därför tar hon inte heller till sig budskapet. 

Ju närmre en produkt ligger konsumentens självbild desto mer gillar hon den (Solomon, 

Barmossy, & Askegaard, 2001) och här uttrycker Nova en tydlig avsaknad av identifikation 

med vad som visas. De kvinnor som identifierar sig minst med Monki som varumärke ut-

trycker också en likgiltighet eller ett ogillande angående deras kampanj. Kvinnornas obefint-

liga relation till varumärket syns tydligt i deras uppfattning om kampanjen. 

 
”Här fick jag mer känslan att de gör det för att tjäna på det själv, de gör det väl lika mycket som H&M, men det blir lite 
genomskinligt, jag tror inte att de lever upp till det de säger. De bara trycker det på en typ, och man undrar - ´varför gör ni det 
här?´” Elsa 18 år om Monkis kampanj 
 

Elsa ger yttryck för en liknande tolkning. Hon upplever själva budskapet som icke trovärdigt, 

och ifrågasätter vilket syfte företaget har med kampanjen. Enligt Halls tolkningspositioner 

infaller denna typ av avkodning när mottagaren visserligen uppfattar det kodade budskapet, 

men sedan avvisar eller förkastar det eftersom det inte går i linje med hennes egna erfarenhet-

er och värden, eller ses som falska och felaktiga (Hall, 2006). Graden av identifikation med, 
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och därmed upplevelse av budskapet verkar alltså ha en stor betydelse för hur kampanjen upp-

fattas och tolkas. Hur budskapen avkodas hänger samman med mottagarens egen identitet och 

självbild och avkodas därefter (Hall, 2006; Solomon, Barmossy, & Askegaard, 2001). Här 

kan vi se att när mottagaren känner igen sig i budskapen som presenteras höjs också graden av 

positiva känslor gentemot den. Kan hon däremot inte identifiera sig med budskapet, eller med 

kvinnan som representeras, dämpas de positiva känslorna.  

”Den&manliga&blickens”&frånvaro&&
”Det känns befriande, för mig som kvinna känns det bra att se så många olika ideal. Jag blir glad, och jag känner inte att jag 

blir påhoppad eller att det är obekvämt att se den”. Melissa 19 år om H&M:s kampanj  

 

I skedet omedelbart efter att vi tittat på kampanjerna uttrycker intervjupersonerna ömsesidiga 

känslor av glädje och välmående. I Melissas citat uttrycks en upplevelse av befrielse och in-

kludering och av att varumärkena står på kvinnornas sida. Kampanjerna går tydligt emot det 

objektifierande och sexualiserade sätt kvinnor traditionellt framställts på i reklam, och de är 

inte skapade för att behaga en manlig blick (Mulvey, 1975). Detta upplevs på ett klart och 

tydligt sätt av Melissa. Hon uttrycker att hon inte blir obekväm när hon ser den, vilket kan 

tolkas som att det är något hon tidigare har gjort när hon sett andra typer av reklamkampanjer 

där objektifieringen av kvinnokroppen är påtaglig. Här erfar hon istället motsatsen till objekti-

fiering, vilket resulterar i en positiv upplevelse av att inte bli påhoppad eller utsatt på grund av 

sitt kön. Reklamerna upplevs utgå ifrån och vara skapade för en ”kvinnlig blick” istället för en 

manlig, vilket genererar ett välbehag hos intervjupersonen. Här framställs kvinnor som aktiva 

subjekt, vilket är den raka motsatsen kring hur kvinnor traditionellt skildrats i reklam (Goff-

man, 1976; Shields, 2002; Fagerström & Nilsson, 2008).  

 
”Det är inte något som man brukar se i reklam. Det är skönt att de visar att det finns fler kvinnor än bara så de brukar porträt-
teras. Den visar att det är okej att man ser annorlunda eller olika ut. Det känns nytt och fräscht och lite uppfriskande.” Edith 
19 år 
 

Reklamen upplevs som ny, fräsch och uppfriskande. Just faktumet att det är ovanligt att se 

kvinnor porträtteras på ett aktivt och självständigt sätt innebär något positivt för intervjuper-

sonen. Det hon brukar se i reklam visas inte här, och hon slipper alltså se en kvinnokropp som 

blir observerad och värderad av en ”manlig blick” bakom kameran. Edith får snarare själv inta 

en aktiv roll eftersom reklamen är skapad för henne och tilltalar henne som kvinna.  
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”Jag skulle nog säga att jag inte känner mig så ensam när jag ser dem, det ger mig hopp på nåt sätt, det är precis det de vill att 

jag ska känna och det är ju det som är grejen med reklam, men jag tar det till mig, hur löjligt det än är.” Liv 19 år 

 

Liv ger uttryck för en avsaknad av ensamhet när hon ser kampanjerna och menar att de ger 

henne hopp. Även hon upplever att kvinnorna i reklamen slipper att utsättas för ”den manliga 

blicken”, och därmed bli objektifierade, vilket bidrar till känslan av gemenskap. Trots att hon 

därefter uttrycker en förståelse för reklamkampanjers egentliga syfte väljer hon att tro på och 

acceptera budskapet. Hon vet att hon uppfattar och avkodar reklamerna på precis det sätt före-

tagen vill, men väljer ändå att godta detta.   
 

”Första tanken som kommer upp är att man känner sig mäktig liksom, alla i reklamen är så kraftfulla och mäktiga.” Saga 18 
år om Libresse kampanj  
 

Även Saga mottar budskapet med positiva känslor. Avsaknaden av objektifiering och ”den 

manliga blicken” möjliggör således att kvinnorna i reklamen kan framställas på ett sätt vi inte 

är vana vid att se, vilket bidrar till intervjupersonernas uppfattning om den. Frånvaron av ”den 

manliga blicken” där kvinnorna i reklamen inte görs till passiva objekt bidrar till intervjuper-

sonernas bild av kampanjerna som positiva, glädjande och stärkande. Reklamen har kodats 

med en kvinnlig blick och ett budskap om empowerment, och avkodas sedan på samma sätt.  

Ju&mer&normbrytande&desto&bättre&&
”Jag tror att den här kanske gjorde mest intryck på mig just för att det var så starka bilder liksom, det är bilder som man oftast 
inte ser i reklamsammanhang. Och att det är kopplat till kvinnor, det är ett sätt man inte brukar visa kvinnor på. Libresse går 
längst ifrån det traditionella och vad de brukar visa. Det är sällan vi ser kvinnor som är smutsiga och inte alls är vackra och 
fina. Utan här är det slagsmål och skit under naglarna. Det är väldigt sällan man ser det.” Saga 18 år om Libresse kampanj  
 

Faktumet att reklamkampanjen framställer kvinnor på ett sätt som vi vanligtvis inte får se i 

reklam upplevs här återigen på ett positivt sätt. Särskilt en av kampanjerna, Libresse, upplevs 

av intervjupersonen gå extra mycket utanför de existerande normerna och vad som vanligtvis 

visas i reklamer för mensskydd, vilket förstärker upplevelsen av den. Att kampanjen på ett 

naturligt sätt är kopplad till kvinnor bidrar också till ett starkare intryck för Saga.  

 
”Jag älskar den, jag tycker den är underbar! Mens är ju så otroligt tabubelagt, men så tar de blodet och gör mensblodet till 
något naturligt. I reklamen så är det ju blodet som ger dem styrka på något sätt, och den belyser den starka kvinnan och att vi 
kan se mensblodet som nånting kraftfullt, det är därför jag älskar den och jag känner mig stärkt som kvinna när jag ser den. 
Blod är inte tabu här utan en källa till kraft. Annars brukar reklam för mensskydd vara kvinnor som hoppar runt i små vita 
trosor och ser lyckliga ut.” Nova 19 om Libresse kampanj   
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Här kopplas mens ihop med starka tabun, och faktumet att Libresse i sin kampanj bryter dem 

genom att visa blod bringar ett slags styrka hos intervjupersonen. Reklamkampanjen går tvärt 

emot det som brukar visas i reklamer för mensskydd, vilket Nova beskriver som ”kvinnor 

som hoppar runt i små vita trosor och ser lyckliga ut”. De traditionella mensskyddsreklamerna 

kan sägas utgå från ”den objektiva manliga blicken” där kvinnan ska förkroppsliga normer 

kring renhet, och där mensblodet enbart går ut på att döljas. I den här reklamkampanjen tillåts 

istället kvinnorna, i motsats till Mulveys teori (1975), träda fram som det aktiva subjektet, 

något som tidigare varit vikt åt mannen. De framställs inte på ett sätt som går ut på att behaga 

någon, utan de tillåts vara smutsiga, blodiga och svettiga, något som i vanliga fall förknippas 

med stereotyp manlighet. I kampanjen visas kvinnokroppen upp som subjekt och existerar för 

sig själv, inte för någon annan. Kvinnorna i reklamen definieras alltså inte utifrån sitt utse-

ende, utan för vad de gör och klarar av, vilket bidrar till den positiva upplevelsen av kam-

panjen.  

 
”Den här tyckte jag om mycket mer än de andra, i och med att de kör på det här med blod, det är ganska smart liksom, det är 
en helt annan kampanj, den handlar inte om stil och kläder utan om nåt tjejer behöver, den har ett mer empowering budskap 
än ”ha på dig de här kläderna”, det känns mer relevant i förhållande till varumärket. Jag blir glad av denna.” Linnea 19 år om 
Libresse kampanj 
 
Linnea beskriver hur hon upplever Libresse kampanj som mer relevant än de andra i förhål-

lande till varumärket just eftersom det inte handlar om stil och kläder, utan för att de säljer 

mensskydd till kvinnor. Detta är något andra intervjupersoner också påpekade.  

 
”Jag gillar nog Libresse mest, den fick mig att känna mig stark. Den känns lite mer trovärdig, de gör ju ändå mensskydd för 
kvinnor så de har en tydligare relation till kvinnor.” Elsa 18 år 
 
 
”Den här gillade jag mest för det går längst ifrån deras egen bransch reklam, det är mer nytänkande och ett tydligt statement 
som inte är luddigt. Den tror jag nog mest på.” Liv 19 år om Libresse kampanj 
 
Trovärdigheten i reklamen förstärks av att den har en tydlig och naturlig koppling till kvinno-

kroppen. Företaget har, liksom Holt beskriver i sin teori om en ny konsumtionskultur, lyckats 

med att koda budskapet så att det upplevs som autentiskt och placerat det i en konsumtions-

kultur som tar det till sig (Holt, 2002).  

 

 

 

 

 



 

 30 

Till skillnad från personerna ovan så upplever en annan av kvinnorna, Alma, istället Monkis 

kampanj som den mest normbrytande, vilket bidrar till en starkare upplevelse av genuinitet.  

 
”Av nån märklig anledning skulle jag nog säga att det här känns mer genuint. Kanske för att det ses som mer extrema åsikter 
liksom. Att de slänger sig lite djupare i det.” Alma 19 år om Monkis kampanj 
 

Anna gör istället den spontana iakttagelsen att H&M:s kampanj skiljer sig från andra liknande 

kampanjer som påstår att de använder ”riktiga kroppar”, men där de ”riktiga kropparna” enligt 

Anna fortfarande är väldigt smala och trots allt förkroppsligar idealet.  

 
”Det finns ju reklam som säger att de har ´real bodies´ i sin reklam, och så är modellerna ändå skitsmala och har den ideala 

kroppen, men här tycker jag verkligen att de visar att kvinnor KAN vara som de vill, inte bara att de får vara som de vill.” 

Anna 19 år om H&M:s kampanj  

 

Följaktligen uppfattar hon H&M:s kampanj som mer autentisk och genuin eftersom hon upp-

lever att de faktiskt använder kvinnor med olika kroppsformer vilka går i linje med hennes 

egna värden och idéer om de kroppsideal som borde existera. Reklamen som verkligen repre-

senterar olika kroppar upplevs ha större trovärdighet och autenticitet än de som bara säger att 

de gör det. Detta kan förstås som att reklamernas upplevda autenticitet tolkas olika av olika 

individer, men tolkningarna visar trots allt på samma fenomen, att den reklam som av den 

individuella konsumenten upplevs som mest normbrytande är den som också uppfattas som 

mest trovärdig och autentisk på grund av intrycket av att de vågar bryta verkliga tabun och 

med det tar en slags risk. Vad som påverkar det som anses vara mest normbrytande kan 

handla om de olika sociala kontexter individen befinner sig i eftersom den kontext vi befinner 

oss i påverkar vår tolkning av reklambudskap (Millard, 2009). Således påverkas reklamens 

trovärdighet av tre faktorer. Dels hur pass olik kampanjen upplevs vara företagets tidigare 

kampanjer, dels hur långt de vågar gå i sitt normbrytande och dels om själva produkten eller 

företaget har en relevant anledning att använda sig av feministiska budskap i sin reklam, ge-

nom att till exempel ha en naturlig koppling till kvinnokroppen. Eftersom konsumenter nor-

malt sett är vana vid att se kvinnokroppen framställas på ett stereotypt och sexualiserat sätt, 

upplevs också de tre kampanjerna som särskilt normbrytande och ovanliga i sitt sammanhang.  
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Ifrågasättande&av&autenticitet&
”Men nu när det kommer mer normbrytande reklam så känner jag mig ändå lurad av det, för det är en trend just nu, och de 
gör det för att sälja saker, och när det kommer en ny trend så kommer de köra på den. Så det handlar ju om att sälja saker.” 
Linnea 19 år   
 

När vi tittat på de tre kampanjerna och intervjupersonerna fått beskriva vad de sett och hur de 

upplevde dem, infann sig ett ifrågasättande i deras tolkning av kampanjerna. När de första 

spontana känslorna lagt sig börjar de förhandla och överlägga med sig själva om vad de 

egentligen sett och vad den här typen av reklam faktiskt betyder. Detta innebär att kvinnorna i 

studien på ett likartat sätt börjar fundera över och ifrågasätta vilket syfte varumärkena egentli-

gen har med kampanjerna och varför den här sortens reklam skapats från första början. Linnea 

ger uttryck för detta genom att poängtera att normbrytande reklam är en trend och att det där-

för finns ett dolt budskap i den.  

 
”Det blir ju lite att ’ah nu gjorde vi det här, nu kan vi slappna av’. Men det krävs lite mer än att bara visa en 30 sekunders 
film och säga att ’kvinnor är bra’. De gör ju inget aktivt, till exempel att de skänker pengar eller nåt. De säger saker men det 
är ingen action. Det är precis som att jag skulle säga,’ jag vill vara jättesnäll’ men sen så gör jag inget för att vara det.” Anna 
19 år  
 
 
Här framkommer kritik mot att företagen upplevs som icke autentiska och icke trovärdiga. 

Holt argumenterar i sin teori att den postmoderna brandingkulturen där varumärken presente-

ras som kulturella resurser och placeras i olika världar, bara fungerar om de lyckas få motta-

garen att uppfatta det som att den är helt autentisk och skapad utan vinstmotiv (Holt, 2002). 

Annas citat illustrerar att de tre företagen inte har lyckats med att framställa budskapen som 

tillräckligt autentiska för att konsumenten helt ska omfamna det.  

 
”När H&M gör såna här reklamer då höjs ju mina förväntningar på att de ska leva upp till det som helhet i resten av verk-
samheterna. Lever man upp till det så tycker jag det är okej men gör man inte det så är det irriterande och fake liksom. Som 
konsument ger det mig förväntningar.” Linnea 19 år  
 

Kvinnornas uttalanden visar också hur företag genom den här typen av reklam skapar en för-

väntan på att budskapen de förmedlar i den även ska genomsyra resten av verksamheten, eller 

visas i kommande kampanjer. För att uppfattas som trovärdiga måste de alltså fullfölja sin nya 

strategi fullt ut och hädanefter kunna stå för den.  

 
”Även i framtiden… inte bara att det var en kampanj som är kvinnoinriktad och inkluderande, utan att det kommer naturligt 
istället. Att det sker automatiskt. Och att det representeras i själva affären också till exempel att kläderna faktiskt görs i större 
storlekar. Även där måste det förändras.” Saga 18 år 
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Intervjupersonerna börjar här avkoda reklamkampanjerna i relation till hur samhället verklig-

en ser ut, i motsats till när där de avkodades i relation till hur de önskade att det såg ut. De 

positiva känslor kvinnorna i studien enstämmigt kände i början överskuggas nu långsamt av 

insikten att varumärkena inte riktigt lever upp till vad de förmedlar i reklamen. Enligt Halls 

teori är detta ett sätt att avkoda ett budskap då mottagaren delvis tror på det, och generellt 

accepterar det, men tolkar det på ett sätt som går i linje med egna erfarenheter och intressen 

(Hall, 2006). Kvinnorna i studien vill tro på budskapet och ställer sig positiva till det, men blir 

samtidigt fundersamma eftersom de vet hur reklam fungerar.  

 
”Det hade känts mer trovärdigt om man får se mer sånt här utan att det ska vara så fokuserat, men det borde alltid finnas där 
nånstans att det inte ska vara en speciell kampanj som ska vara ägnat speciellt åt detta. Inte att någon ska säga till dig i en 
reklam att ´det är okej´, att inte behöva förklara att ´vi bryter normer och det är därför vi har med en tjej med hår under ar-
marna´. Det blir lite fegare när det ska förklaras.” Maria 19 år 
 
Maria kritiserar att normbrytandet aldrig får vara osagt eller okommenterat. Företagen måste 

alltid berätta vad de gör och förklara att de gör det och varför de gör det, vilket resulterar i att 

det upplevs som fegt och oäkta.  

I detta skede skapas en ambivalens hos intervjupersonerna där de förhandlar 

fram och tillbaka med sig själva, där de å ena sidan visar en förståelse för reklam och varu-

märken och dess funktion, och å andra sidan fortfarande tycker att budskapet är bra. Detta går 

tydligt i linje med delar av den tidigare forskning som gjorts på fenomenet, där forskarna me-

nar att normerna i reklamen bara utmanas till viss del, men fortfarande bara inom vissa grän-

ser (Lazar, 2007). Ambivalensen känns också igen från den forskning som gjorts på hur kon-

sumenter uppfattar den här sortens reklam (Taylor, Johnston & Whitehead, 2016; Duffy, 

2010).  

 
”Jag tänker att det är en väldigt smart av H&M att göra en sån här kampanj, och det finns mycket positivt med den, men 
samtidigt är det irriterande att kolla på den. Det bra är att det är många olika personer med, självklart är alla skitsnygga ändå 
men så kommer det väl alltid vara. Men det är många olika etniciteter och en som inte har idealkroppen heller. Men det jag 
snackade om innan med att de följer en trend gör det så himla komplext. Men jag tycker fortfarande det är bra, men jag tyck-
er ändå det är störigt att det är H&M som gör det, för att i kampanjen visar att de står för nånting som de inte kan backa upp.” 
Linnea 19 år 
 

Linnea belyser den här sortens kampanjers komplexitet, där hon är tydlig med att hon förstår 

att det är en trend, och säger också att det är ”smart” av H&M att göra en kampanj som denna. 

Samtidigt som hon försöker se det positiva i den ställer hon sig starkt kritisk till att det är just 

H&M som säger sig stå bakom den. I hennes värld går ett företag som H&M inte ihop med 

budskap om empowerment vilket gör att hon inte kan avkoda kampanjen inom de tänkta ra-

marna.  
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Förväntningar&på&varumärket&&

Hur kvinnorna i studien uppfattar och upplever reklamkampanjerna verkar också till stor del 

bero på vilken relation de tidigare har till varumärket i fråga. En intressant iakttagelse är att de 

som deltog i studien uppvisar en gemensam negativ syn på H&M eftersom de egentligen inte 

tycker om deras sätt att producera kläder. Trots detta uttrycker de sedan positiva känslor kring 

deras kampanj.  

 
”H&M-reklamen är väldigt välgjord. Den känns mest normbrytande, och de fick med normbrytande på många olika sätt, 
både kroppsligt och beteendemässigt. Jag gillar ändå den, jättemycket faktiskt.” Elsa 18 år  
 

Följaktligen togs budskapet emot på ett positivt sätt trots en grundläggande negativ syn på 

företagen som sådant. Detta kan ha flera orsaker. Elsa kommenterar att kampanjen rent visu-

ellt tilltalar henne genom att den upplevs vara välgjord. Hon upplever också H&M:s kampanj 

som mest normbrytande av de tre, vilket jag tidigare i analysen konstaterat bidrar till positiva 

känslor. Fler hade också sett H&M:s kampanj förut vilket kan ha medverkat till att intervju-

personerna redan hunnit skapa en relation till den. Det är också en reklam som är lätt att ta till 

sig, som Astrid säger:  

 
”Det här är inte en reklam som stör så många”. Astrid 19 år om H&M:s kampanj  

 

Linnea illustrerar denna ambivalens på ett tydligt sätt.  
 

”H&M och Monki har jag förutfattade meningar om sen innan vilket gör att jag blir mer misstänksam mot deras kampanjer. 
De här stora företagen har jag inga förväntningar på att de ska göra tex normbrytande reklam och om de gör det så känner jag 
bara en våg av falskhet.” Linnea 19 år 
 

I börjar av intervjun påpekar hon att hon inte har några förväntningar på att stora företag ska 

göra normbrytande reklam, och att hon känner en våg av falskhet när de gör det. Hon säger 

också att hon har förutfattade negativa meningar om både H&M och Monki, och därför kän-

ner sig mer misstänksam mot dem.  

 
”Man blir väl lite glad när man ser den. Om man bortser från att det är H&M så är det ju en rolig kampanj som försöker 
förändra bilden av hur en kvinna ska vara. Och det är ju självklart en bra grej. Som konsument köper jag ju det.” Linnea 19 år 
om H&M:s kampanj 
 

När jag i slutet av intervjun frågar vilken av reklamkampanjerna hon tyckte bäst om svarar 

hon att hon fick bäst känslor av H&M:s kampanj eftersom det var en bättre video med ett 

snyggt och starkt budskap. Linnea väljer således att bortse från att det är H&M som gjort 
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kampanjen för att istället lyfta fram att det är bra att kampanjer som den här görs på grund av 

dess positiva budskap. Budskapet går i linje med hennes värden och övertygelser och hon 

väljer därför att samtycka till det, samtidigt som hon diskuterar sin ambivalens kring avsända-

rens trovärdighet. Värdena som presenteras i kampanjen är så starkt knutna till hennes egna 

önskningar om hur samhället ska se ut, och hennes egna värden och övertygelser, att hon väl-

jer att acceptera budskapet (Hall, 2006). 

Acceptans&och&rättfärdigande&&
”Det kanske inte behövs att det är 100% trovärdigt, jag köper ju ändå kläder där och reklamen är bra. Majoriteten tänker nog 
inte så långt heller, utan tänker bara att ’vilken bra reklam’ och känner sig stärkta och så. Jag tycker ändå om den här trenden, 
även om jag förstår att det handlar mycket om egen vinning, men det är ändå ett bra sätt att bryta normerna lite och nå ut till 
större massor. Det är bra att stora kedjor gör så för att de når ut till fler människor.” Elsa 18 år om H&M:s kampanj 
 

Liksom Linnea i avsnittet ovan, börjar Elsa i slutet av intervjun att med olika argument rätt-

färdiga syftesdriven reklam. Eftersom kvinnorna först upptäcker att kampanjerna går i linje 

med deras egna ideal och värden, för att sedan börja ifrågasätta kampanjernas, och framförallt 

avsändarens, autenticitet och trovärdighet, resulterar sista fasen av intervjuerna i att det skapas 

ytterligare en dimension av fenomenet genom att de gör en tredje, avslutande tolkning av vil-

ken mening och betydelse syftesdriven reklam kan ha. De vill så gärna tro på budskapet och 

att det finns något slags äkthet i dem, att de genom att gå utanför sin egen sfär försöker se 

kampanjernas möjliga effekter och möjligheter i ett större samhälleligt sammanhang. Tidigare 

forskning visar att vi hela tiden skapar egna värden som passar våra egna syften (Millard, 

2009), vilket tydligt framkommer här. I avsnittets inledande citat kommer Elsa till en kon-

klusion om att reklamens bristfälliga trovärdighet kan förbises då de positiva följderna av den 

övergår den eventuella autenticiteten. Hon rättfärdigar detta med argumentet att det är bra att 

normbrytande reklam visas, särskilt genom så stora företag som H&M, eftersom den når ut till 

en stor mängd människor. Saga belyser hela tolknings och tankeprocessen på ett tydligt sätt. 

 
”Jag känner ju att jag mår bättre när jag ser dem, så det har de ju absolut lyckats med. Jag känner mig starkare och kraftful-
lare och ja men det här ju nånting man brinner för. Men sen tänker man ju finns det en mer konventionell eller konsumtions-
inriktad tanke bakom, och det finns det ju såklart i viss mån. Klart de behöver marknadsföra sig på ett sätt som går ihop med 
efterfrågan. Men man vill ju ändå tro, det kanske är lite naivt, men man vill ju ändå tro att det huvudsakliga målet är att få 
tjejer att må bättre. Men även om det inte är det och det till stor del är konsumtionsinriktat så tycker jag i alla fall att det 
bidrar ju ändå till att detta blir mer normaliserat. Och även om det kanske blir då att fler av den här målgruppen köper kläder 
från de här företagen så har ju ändå den här reklamen spridits och de har tagit ett litet steg mot att det ska bli normalt i hela 
samhället.” Saga 18 år 
 
 
I citatet ovan vandrar Sagas tankegång genom de tre faser intervjupersonerna gemensamt ge-

nomgick under intervjun. Först berättar hon om de positiva känslor av styrka och kraft hon får 
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av att se kampanjerna, och anger att hon brinner för och sympatiserar med budskapen som 

förmedlas som anledningen till detta. Sedan glider hon över i den mer djuptolkande förhand-

lande fasen, där en osäkerhet kring, men också förståelse för de kommersiella baktankarna 

uttrycks, varpå hennes önskan om att det ändå finns någon form av autenticitet i kampanjerna 

formuleras. Slutligen landar hon ett slags förlikning, ett rättfärdigande. Genom att acceptera 

de känslor och sedan de tvivel hon upplever, och därefter bortse från vilka egentliga motiv 

företagen har, går hon med på att godta reklamens existens eftersom den kan bidra till en 

normalisering i samhället av vad som idag anses normbrytande. Saga resonerar i linje med de 

forskare som går emot den negativa kritiken mot syftesdriven reklam, som menar att vi måste 

se till de rådande omständigheterna och att reklamen kan medverka till att samhället får upp 

ögonen för feministiska värden (Scott, 2000; Hains, 2014).  
 

”Man förstår ju varför de gör det också, för att det är så aktuellt och de vill tjäna pengar, det är asbra att de gör det men det är 
lätt för dem att göra det nu också. Det har ändå blivit så pass normaliserat nu så det står inte ut så mycket längre att de gör en 
sådan kampanj. Det gör ju inget om de gör det för att tjäna pengar för samtidigt är det ju ett skitviktigt budskap som vi också 
tjänar på för att det sprids och så. H&M:s var väldigt nice för jag vet hur stort H&M är och jag vet att många kollar på deras 
reklamer och att de som är så himla stora är det bra att de inriktar sig på sånt här. ” Maria 19 år 
 

Maria uttrycker en förståelse för att företagen har insett att det finns en efterfrågan från kon-

sumenter efter den här typen av reklam, och menar också att det är lätt för dem att göra detta 

nu eftersom det redan har blivit så pass normaliserat i samhället. Hon rättfärdigar dock sitt 

uttalande med argumentet att det trots allt är bra eftersom budskapen når ut till många perso-

ner. Hon resonerar på så sätt att även om varumärkena tjänar på det, så gör vi det också. 

H&M:s kampanj rättfärdigas med argumentet att företaget är så stort och därför också har stor 

makt att förändra. Intervjupersonerna lyfter här sin tolkning ett steg och går utanför sina egna 

principer och ideal för att försöka se reklamens betydelse ur ett större samhällsperspektiv. 

Även de kvinnor i studien som från början ställde sig mest kritiska till den här typen av re-

klam försökte se förbi det kommersiella och lyfta fram vilka positiva effekter det kan få. Att 

det trots allt kan bidra till någonting gott. De går här utanför sig själva och lyfter vad rekla-

mens budskap kan bidra med till samhället, och menar att en viss del av varumärkenas vinst-

syfte kan förlåtas eller förbises till förmån för budskapens kraft.  

 
”För samtidigt som jag då är pessimistisk så tycker jag fortfarande att det är ett bra statement och det är viktigt att företag gör 
det här. Oavsett vad de egentligen står för i grunden så tycker jag att om det nu är det här de kan göra så gör det då. Det 
bidrar ändå till nånting gott. Oavsett vad de står för så tycker jag det är bra att de tar ställning och använder sin makt på detta 
sättet. Även om det bara är en fluga så tycker jag ändå det är bra för att det kan bidra till något gott. ” Liv 19 år  
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Intervjupersonerna kasar alltså fram och tillbaka mellan en önskan om att reklamen ska ha ett 

genuint uppsåt, och sina misstankar om att företagen gör det för egen vinning, men landar i en 

slags kompromiss där förhoppningen om att budskapen i reklamen ska bidra till förändring tar 

överhand. Det här gör att företagens sätt att använda feministiska budskap överses med.  In-

tervjupersonerna kan också sägas vandra mellan Halls tre tolkningspositioner inom de olika 

faserna, där de slutligen landar i negotiated reading vilket i detta fall innebär att budskapen i 

kampanjerna går i linje med deras egna önskningar om vilka ideal som ska existera. De tvivlar 

dock samtidigt på företagens uppsåt. Därför tror de bara delvis på budskapet, men väljer att 

tolka det på ett sätt som går i linje med deras egna intressen (Hall, 2006).  

Oförändrad&syn&på&idealet&
”Min bild av företagen har förändrats efter att jag sett kampanjerna, de som jag tidigare var mer neutralt inställd till känner 
jag nu att de är mer på min sida. Jag känner ändå att de tycker liknande som jag och att de backar mitt sätt att se på hur ideal 
bör vara.” Saga 18 år 
 

Följaktligen har bilden av företagen förändrats till det bättre efter att intervjupersonen 

fått se kampanjerna. Återigen påpekas också att kvinnorna i kampanjerna speglar inter-

vjupersonens egna ideal vilket skapar en upplevelse av att företagen står på hennes sida.  

 
”De har ju inte gjort en större förändring i min vardag, då måste det vara i mycket högre utsträckning, att många fler varu-
märken gör såhär”. Nova 19 år 
 

Således skulle det krävas att konsumenter exponeras för liknande kampanjer i mycket 

högre utsträckning än idag om en större förändring ska uppnås. Intervjupersonen anser 

inte att enstaka kampanjer kan förändra synen på den ideala kvinnokroppen i särskilt 

hög utsträckning.  

 
”På varje sån här reklam finns det kanske tusen som säger motsatsen”. Anna 19 år 
 
”Det finns fortfarande miljontals annan reklam, och man tar fortfarande del av idealet överallt, så jag tror inte att någon en-
staka kampanj kan förändra så mycket.” Sonja 18 år 
 

Här går intervjupersonerna utanför de tre specifika kampanjerna vi tittade på och resonerar 

mer generellt kring syftesdriven reklam. De diskuterar vilken effekt den här sortens reklam-

kampanjer egentligen kan få, genom att ifrågasätta hur ett fåtal normbrytande kampanjer 

skulle kunna förändra något. De menar att idealen sitter så djupt att en enstaka kampanj inte 

kan förändra så mycket i våra liv.  
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”Bilden har inte förändrats och tänker inte annorlunda om den ideala kvinnokroppen. För jag har redan en sån bild att det inte 
ens finns någon ideal kvinnokropp, men det kanske kan göra det hos andra.” Maria 19 år  

 

Maria menar att hennes bild av den ideala kvinnokroppen inte har förändrats, eftersom 

hon redan har bilden av att det inte existerar något ideal, och det bekräftades i kam-

panjerna. Dock tillägger hon att kampanjer som bryter normer skulle kunna skapa en 

förändring hos andra personer som upplever ideal på ett annorlunda sätt än hon själv.   

 
”Utifrån vad media visar tycker jag att bilden av den ideala kvinnan har förändrats lite, men utifrån mitt eget ideal har det ju 
varit ganska så likt vad de har visat”. Zahra 19 år 
 
 

Kvinnornas uttalanden visar att vi måste skilja på upplevelsen av det redan existerande 

samhälleliga idealet, och vad de själva anser vara idealet eller vad idealet bör vara. 

Kvinnornas syn på det existerande samhälleliga idealet bekräftas inte i kampanjerna 

eftersom de bryter normerna kring det, vilket också anses positivt. Kvinnorna uppger 

också att deras egen syn på den ideala kvinnokroppen inte förändrats på grund av kam-

panjerna, utan är densamma även efter att de sett kampanjerna. Synen på vad kvinnorna 

i studien själva önskade att idealet var förändrades alltså inte, men det bekräftades.  
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Slutsatser#och#diskussion##

 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur målgruppen unga kvinnor förhåller sig till, 

upplever och förstår syftesdriven reklam med fokus på feministiska och normbrytande 

värden. Vidare har jag analyserat och tolkat vilken betydelse det har för deras bild av 

den ideala kvinnokroppen. Målet med studien är att bidra med kunskap kring hur en 

målgrupp förstår och ser på den här sortens reklam och vad den får för konsekvenser i 

deras liv. Som en motpol till den dominerande kritiska forskningen kring fenomenet har 

jag fokuserat på den tilltalade målgruppen och deras upplevelser. I detta avsnitt present-

eras mina slutsatser, slutdiskussion och förslag på vidare forskning.  

Upplevelse&av&och&förhållningssätt&till&kampanjerna&&

Sammanfattningsvis uppvisar kvinnorna i studien en likartad syn på reklam, de delar 

gemensamma värden kring ideal och de tillhör samma typ av konsumentkultur, även om 

de givetvis skiljer sig åt som individer och rör sig i olika sociala sammanhang. De kan 

sägas vara en del av den konsumentkultur som enligt forskare har medverkat till att 

skapa en brandingparadigm och en ny varumärkeskultur genom att visa en större med-

vetenhet om och skepsis mot företag som går emot kvinnornas egna värden och världs-

bild (Holt, 2002; Gill, 2008; Minar, 2016). Ur ett konsumtionskulturteoretiskt perspek-

tiv har den syftesdrivna reklamen konstruerats så att budskapen ska passa in i just 

samma konsumentkultur som mina tretton intervjupersoner tillhör, vilka alltså delar en 

världsbild av hur saker och ting borde vara. Förhoppningen från företagens sida är att 

personer som tillhör denna konsumentkultur ska se sina ideal och värden förkroppsli-

gade i reklamen (Holt, 2004). De unga kvinnornas förhållningssätt till, och tolkning av 

syftesdriven reklam visas genom en likartad tolkningsprocess som förflyter genom tre 

faser. I den första fasen som inträffar omedelbart efter att de sett kampanjerna, upplevs 

de på ett starkt positivt sätt och intervjupersonerna uttrycker snarlika inställningar till 

dem. Uttryck som ”jag älskar det här”, ”jag får gåshud” och ”detta är underbart” an-

vänds för att kommentera hur de uppfattar och upplever reklamkampanjerna och deras 
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budskap. Kampanjerna framkallar känslor av glädje, styrka och hopp hos intervjuperso-

nerna, vars egna tankar om vilka ideal som borde förmedlas i reklam både bekräftas och 

stärks. När intervjun förflutit ett tag hamnade intervjupersonerna i den andra fasen. Här 

görs en mer djupgående tolkning där budskapen börjar ifrågasättas och kritiseras. Den 

sista fasen inföll när budskapen rättfärdigades med olika argument eftersom intervjuper-

sonerna inte helt vill förkasta budskapen i reklamerna de så starkt tror på. Om Halls 

teori om avkodning ska appliceras på hur kvinnorna tolkar kampanjerna kan vi se att de 

hela tiden glider mellan de olika tolkningspositionerna, dominant/hegemonic reading, 

negotiated reading och oppositional reading, för att sedan landa i en slags förlikning 

eller rättfärdigande av, inte själva budskapen i sig som ju går i linje med deras egna vär-

den och ideal, utan kring avsändarens autenticitet (Hall, 2006).  

I analysen identifierade jag sex olika teman som var avgörande för hur kvinnorna i stu-

dien upplevde och tolkade syftesdriven reklam, och hur deras tolkningsprocess fortskred. Vad 

som påverkar upplevelsen och tolkningen av syftesdriven reklam med feministiska budskap 

berör flera olika aspekter. Graden av identifikation med vad som presenteras i reklamen är en 

viktig komponent som påverkar om personen tyckte om kampanjen eller inte, vilket också 

presenterats i tidigare forskning och teorier om konsumtionskultur (Holt, 2004; Solomon, 

Barmossy, & Askegaard, 2001). När mottagaren känner igen sig i budskapen som presenteras 

höjs också graden av positiva känslor gentemot reklamen. Kan hon däremot inte identifiera 

sig med budskapet eller med kvinnan som representeras dämpas de positiva känslorna. Vidare 

tycks faktumet att kampanjerna saknar en ”manlig blick” där kvinnorna slipper objektifieras 

bidra till positiva upplevelser av inkludering och trygghet för intervjupersonerna. Det vill säga 

tvärtemot hur reklam som objektifierar kvinnokroppen påverkar kvinnors hälsa och mående 

negativt (Lury, 2011). Den tredje komponenten för vad som påverkar upplevelsen av kam-

panjerna är hur pass normbrytande den uppfattas vara av intervjupersonerna. Ju mer normbry-

tande den upplevs vara, desto mer tycker de om den. Även graden av koppling till själva före-

taget spelar roll, samt hur olik kampanjen är företagets tidigare kampanjer. Den upplevda au-

tenticiteten påverkas också av hur företagen förvaltar budskapet, och vidare också vilka för-

väntningar och vilken relation intervjupersonerna tidigare har till varumärket. Eftersom bud-

skapen förkroppsligar värden och ideal intervjupersonerna sympatiserar med skapar det också 

en positiv syn på varumärkena som förmedlar dem.  

Slutligen kan jag alltså konstatera att om budskapen i kampanjerna går tillräck-

ligt i linje med intervjupersonernas intressen och värden, så kan de också bortse från den 

skepsis de känner mot företagens autenticitet och därmed acceptera och godta kampanjernas 
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budskap för att se de positiva omständigheterna ur ett större samhällsperspektiv, vilket går i 

linje med konsumtionskulturteoretiska resonemang (Holt, 2004). 

Betydelse&för&uppfattning&av&idealet&&

Det är svårt att uttala sig om vilken långsiktig betydelse syftesdriven reklam med femin-

istiska normbrytande budskap har för unga kvinnors uppfattning om den ideala kvinno-

kroppen, eftersom vi enbart utförde en intervju utan uppföljning. Men den kortsiktiga 

upplevelsen kan sägas vara att inställningen till själva varumärkena förändrades till det 

bättre efter att intervjupersonerna sett kampanjerna, medan syftesdrivna kampanjer inte 

gör någon större förändring i kvinnornas vardag eller för deras syn på kvinnokroppens 

ideal, då de själva uppger att kropparna som visades i kampanjerna gick i linje med de-

ras egna ideal. Det som kan slås fast är att kampanjerna skapar ett tillfälligt välmående 

hos målgruppen, då de unga kvinnorna uppger att de känner sig bekväma, och att de 

upplever känslor av glädje och styrka när de ser kampanjerna. De upplever också inklu-

dering och att kampanjerna bekräftar deras existerande ideal och åsikter om hur kvinnor 

bör framställas i reklam. 
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Slutdiskussion&&

I den här uppsatsen har jag bidragit med kunskap om ett fenomen som förekommer runt 

omkring oss i allt högre utsträckning och har en stor samhällelig betydelse. Forskning 

visar entydigt att sättet kvinnor framställs på i reklam har bidragit till en ökad ohälsa 

och ångest, speciellt hos unga kvinnor. Reklambranschen har därför länge blivit hårt 

kritiserad från feministiskt håll (Hoyer & Macinnis, 2008; Jarlbro, 2006; Berg, 2014; 

Kleberg, 2006). De företag som använder sig av syftesdriven reklam påstår sig ha sett 

och tagit till sig av den här kritiken, och menar att de nu har en vilja att förändra genom 

att framställa kvinnor på fler sätt än det existerande idealet. Detta är en tydlig strategi 

från företagens sida som enligt Holts (2002) teori om konsumtionskultur görs genom ett 

nytt slags marknadsföringsteknik där de placerar sitt varumärke i olika konsumentkul-

turer för att ses som autentiska (Holt, 2002). Ur både ett samhälleligt och strategiskt 

kommunikationsperspektiv är det därför av stort intresse och betydande relevans att 

undersöka detta från konsumenternas sida. En stor majoritet av den tidigare forskning 

som gjorts på fenomenet syftesdriven reklam har fokuserat på diskursen kring reklamen, 

där forskarna antagit ett kritiskt feministiskt perspektiv och gjort sig själva till uttolkare 

för konsumenterna. Detta har också kritiserats i de få studier som gjorts ur ett konsu-

mentperspektiv. Det saknas alltså nästan helt forskning på hur den här sortens kam-

panjer faktiskt upplevs och tas emot. Därför har jag intresserat mig för och sökt kunskap 

om hur målgruppen för den här typen av kampanjer upplever och förstår syftesdriven 

reklam med feministiska och normbrytande värden. Resultaten bidrar till en ökad för-

ståelse för hur en målgrupp upplever syftesdriven reklam och vilken betydelse den får i 

enskilda individers liv samt vad som påverkar individernas upplevelse av reklamen.  
I jämförelse med tidigare forskning kan vi se att kvinnorna i min studie, i 

likhet med andra konsumenter (Johnston, Taylor & Whitehead 2016; Duffy, 2010), 

uppvisar en ambivalent uppfattning om hur företag använder feministiska budskap som 

systerskap, girl-power och empowerment i sin reklam. Personerna som deltagit i studi-

erna känner sig faktiskt stärkta av budskapen, samtidigt som de är kritiska mot sättet 

företag använder feminism. Men till skillnad från deltagarna i de tidigare studierna 

(Johnston, Taylor & Whitehead 2016; Duffy, 2010) anser kvinnorna i min studie att 

vinstmotiv faktiskt går att kombinera med social förändring. Kvinnornas upplevelse av 

syftesdriven reklam med feministiska budskap går också delvis emot den kritiska forsk-

ning som tidigare gjorts genom att ifrågasätta de kritiska forskarnas syn på den unga 
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kvinnan som ockuperad och som ett sårbart offer för företagens kapitalistiska strategi 

(Murray, 2013; Cole & Crossley, 2009; Lazar, 2014; Banet-Weiser, 2012). Kvinnorna i 

studien uppvisar en medvetenhet om att det är en strategi och en trend från företagens 

sida att använda sig av syftesdriven reklam och inkorporera feministiska budskap i den, 

men väljer att acceptera och förbise detta till förmån för att feministiska värden och 

budskap ska spridas. En intressant aspekt att ta hänsyn till är vad jag kallar ”normen att 

ogilla normen”. Eftersom de unga kvinnornas egna värden representeras och förkropps-

ligas i kampanjerna blir det svårt för dem att helt förkasta budskapet, trots att det finns 

en misstänksamhet beträffande avsändarens egentliga syfte. Detta är något Lazar (2007) 

också påpekar i sin forskning. Hon menar att vi inte bara kan förkasta feministisk kon-

sumtion, eftersom inkorporeringen av feministiska idéer och värden gör kritik av rekla-

men svårare då budskapet kopplas ihop med social medvetenhet (Lazar, 2007).  

Kampanjernas budskap går i linje med samhällets normer om att det inte bör existera några 

normer. Normen blir alltså att tycka att normbrytande reklam är bra och den blir därmed svår 

att helt förkasta. Detta påverkar i sin tur uppfattningen om den.  

En del av den tidigare forskning som gjorts på fenomenet kritiserar faktumet att 

en ny press på kvinnor har skapats. Forskarna menar att det nu inte längre är tillräckligt att 

vara smal och snygg, utan du måste också älska din kropp och ha moderna postfeministiska 

attityder till den och till dig själv (Gill & Elias, 2014). Kvinnor måste alltså göra om sina 

kroppar så att de passar de rådande normerna kring hur den ideala kvinnan ser ut, samtidigt 

som det anses lite fult att göra det. Nu förmedlas ju en norm där kvinnor ska vara starka och 

se ut som de vill. De unga kvinnorna i studien sätter ord på hur omöjligt det är att lyckas passa 

in i idealet. Det har skapats en extremt fin gräns för vem som tillhör idealet, där kvinnor ska 

vara långa, smala och vältränade, men inte för vältränade. Solbrända, men inte för solbrända. 

Intervjupersonerna uttrycker dessutom att idealet därutöver är att visa att man mår bra och är 

lycklig. Kan det till och med vara så att de här kampanjerna bidrar till att skapa en ny norm 

och ett nytt ideal? Empowerment-budskapen i kampanjerna bidrar också till bilden och käns-

lan av att kvinnor behöver stärkas. Det blir en ond cirkel där antaganden om kvinnor och de-

ras dåliga självkänsla görs. Genom att företagen säger att de bryter mot normen, visar de 

också vad som är normen och idealet (motsatsen mot vad de visar), vilket skulle kunna få 

motsatt effekt genom att istället förstärka idealen och pressen.  
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Förslag&till&vidare&forskning&&&

I slutdiskussionen presenteras några diskussionsämnen som i vidare studier hade varit 

intressanta att fortsätta undersöka genom kvalitativ forskning. Bidrar den här typen av 

kampanjer till en extra press och ännu fler skadliga ideal? Kan budskapen om empo-

werment bli en ond cirkel där normerna egentligen bara förstärks? Tycker konsumenter 

om reklamen för att det är norm att göra det? Att undersöka de mer långsiktiga effekter-

na av syftesdriven reklam och hur det påverkar unga kvinnors, eller andra målgruppers, 

uppfattning om den ideala kvinnokroppen hade varit ännu en intressant väg att vidare-

utveckla forskning om fenomenet. Att göra en mer omfattande studie med fler deltagare 

tror jag också hade bidragit till många intressanta iakttagelser. Detta kan förslagsvis 

göras genom att använda sig av statistiska undersökningar där upplevelse och påverkan 

mäts kvantitativt.  
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Bilaga&4:&Intervjuguide&&
 
 
Inledning 

-# Presentera mig själv, informera om studien och syftet med intervjun, informera om 
anonymitet, får avbryta eller välja att inte svara, får ta del av studien om de vill, fråga 
om inspelning ok, berätta kort om upplägget av intervjun, har du några frågor? 

 
1.& Allmänna frågor om intervjupersonen  

-# Ålder 
-# Sysselsättning 
-# Fritidsintressen  

 
2.& Frågor om relation till varumärken generellt  

 
-# Finns det något varumärke/affär som du tycker extra mycket om/brukar köpa saker 

från? Vad är det med just det varumärket som du gillar?  
-# Vad är viktigt för dig när du handlar kläder eller andra produkter? (Tex bil-

ligt/ekologiskt/snyggt/trendigt etc) 
-# Har du förväntningar på varumärken att de ska ta ansvar (för tex miljön, rättvisa 

löner, budskapen de förmedlar etc)?  
-# Vad de förmedlar i reklam? Normer och ideal? 

 
3.& Frågor om reklam och ideal   

 
-# När jag säger reklam, vad tänker du på då? (får du upp några speciella bilder i hu-

vudet etc?)   
-# Hur tycker du att kvinnor porträtteras i reklam? Vad utmålas som den ideala kvin-

nokroppen i reklam tycker du? 
-# Vad tycker du själv är den ideala kvinnokroppen? 

 
4.& Frågor om kampanjerna  

 
-# Vad tänker du på när jag säger H&M? Vad förknippar du H&M med?  
 
Visa H&M:s kampanj  

 
-# Vilka spontana tankar får du när du ser kampanjen?  
-# Vilka budskap tycker du den förmedlar?  
-# Hur får den dig att känna?  
 
-# Vad tänker du på när jag säger Monki? Vad förknippar du Monki med?  
 
Visa Monkis kampanj   

 
-# Vilka spontana tankar får du när du ser kampanjen?  
-# Vilka budskap tycker du den förmedlar?  
-# Hur får den dig att känna?  
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-# Vad tänker du på när jag säger Libresse? Vad förknippar du Libresse med?  
 
Visa Libresse kampanj  

 
-# Vilka spontana tankar får du när du ser kampanjen?  
-# Vilka budskap tycker du den förmedlar?  
-# Hur får den dig att känna?  

 
 
5. Frågor om meningsskapande och normer  
 
- Är det någon av de tre kampanjerna du gillar mer än de andra? Varför? 
- Är det någon som känns mer relevant än de andra? Vad?  
- Tror du att den här typen av kampanjer kan förändra hur vi ser på den ideala kvinnokrop-
pen? 
- Alla tre kampanjerna berättar ju för tittaren att syftet är att bryta normer eller få tjejer att må 
bättre i sig själva, känner du så när du ser dem?   
- Tror du att den här typen av kampanjer kan motivera personer att köpa produkter från varu-
märket? 
- Vad tycker du om att varumärken tar ställning på detta sätt? Att de anammar feministiska 
värden?  
- Känner du att din bild av företagen har förändrats nu efter att du såg kampanjerna/efter att vi 
diskuterat dem?  
- Tänker du annorlunda om den ideala kvinnokroppen efter att du sett kampanjerna? 
 
Avslutning 
 

-# Är det någonting du känner att du vill förtydliga? 
-# Är det någon fråga du tycker att jag glömt ställa?��
-# Tack + hör av dig om funderingar  

 
 
 
 

 

 


