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Abstract 
 
Normbrytande reklam blir allt mer förekommande, om det representerar vårt samhälle eller inte 

råder det tvetydiga åsikter om. Normbrytande reklam är reklam som tenderar att bryta normer kring 

kontroversiella fenomen som kön, klass och etnicitet. Den här studien undersöker kritiskt 

representationen i två samtida reklamfilmer. En av reklamfilmerna är Bryt klädmaktsordningen 

(2016) som är en omdiskuterad kampanj. Kampanjens slogan vill bryta klädmaktsordningen som i 

hög grad styr hur vi människor klär oss. För att undersöka och skapa kontrast till hur kampanjen 

bryter dessa normer analyseras reklamfilmen Be soft från Bethard (2018), som kan placeras i samma 

normbrytande fack som Bryt klädmaktsordningen. Uppsatsen har en queerteoretisk utgångspunkt 

med perspektivet att kön är socialt konstruerat. För att kunna tolka explicita och implicita budskap i 

reklamfilmerna har materialet analyserats med hjälp av textanalytiska metoder ur en kvalitativ 

utgångspunkt. Båda reklamfilmerna kan anses vara inom den normbrytande genren. Det är vad som 

problematiseras i analysen för att studera vad som egentligen är normbrytande och inkluderande 

eller exkluderande för alla människor i samhället.  

 

Nyckelord: reklam, manlighet, kvinnlighet, representation, transpersoner, ickebinära 
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Inledning 

 
I Nina Åkestams avhandling Understanding Advertising Stereotypes visar resultaten att          

reklam som presenterar icke-homogena bilder av kön, sexualitet och etnicitet har positiva            

sociala effekter på samhället (Åkestam 2017). Trots denna upplysning representeras          

homogena grupper i reklam i större utsträckning än mångfalden som finns i samhället. Det              

som representeras kan bidra till en kollektiv uppfattning som resulterar i normer,            

konventioner och värderingar. Därför är likvärdig representation för alla människor i media            

en viktig fråga. Produktionen bakom reklam har således ett samhällsansvar gentemot det som             

representeras, eftersom reklam kan påverka attityder och i vissa fall även förändra. I ett              

marknadsföringssyfte vill företag sälja sina produkter och tjänster. Det kommer alltid vara ett             

grundläggande syfte för alla vinstdrivande företag. I andra fall kan vi se företag som syftar till                

att både sälja sin produkt eller tjänst och samtidigt påverka människor till att förändra åsikter               

och normativa mönster. Kan det vara så att nya PR-tricket är att kombinera normbrytande              

budskap och samtidigt öka företagets popularitet och vinst? Åhléns och Bethard är två av              

många företag som har försökt utmana normer kring kön, etnicitet och sexualitet. Studiens             

syfte är att kritiskt undersöka representationen i deras reklamfilmer Bryt klädmaktsordningen           

och Be soft. Åhléns Bryt klädmaktsordningen analyseras i större omfattning än Be soft på              

grund av mitt intresse av kritiken till Bryt klädmaktsordningen. I beskrivningen av Åhléns             

kampanj Bryt klädmaktsordningen står det att människor ska våga klä sig fritt från             

könsnormer. De vill att alla människor ska få klä sig som de vill utan normer och värderingar.                 

Under flera år har vi sett reklam som tenderar att bryta normer. På detta sätt blir samtida                 

reklam mångfasetterad och representationen kan se annorlunda ut än tidigare. I linje med vad              

den här studien undersöker problematiseras reklamvärldens ansvar gentemot medborgare.         

Vad bör ingå i representation om Åhléns har som syfte att bryta normer och konventioner               

kring mode?  

 

Forskningen om manlig och kvinnlig representation i medier är ett omfattande fält. Manlig             

och kvinnlig representation bidrar till att hålla tvåkönsnormen levande, normen i samhället            

som är den allmänna uppfattningen om endast två essentiella kön. Studien undersöker hur             

reklamfilmerna upprätthåller eller utmanar dessa normer. Med en socialkonstruktivistisk         
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teoretisk utgångspunkt med föreställningen om att kön är en social konstruktion ämnar jag att              

kritiskt undersöka hur representationen ser ut i reklamfilmerna samt hur budskapet exkluderar            

transpersoner och icke-binära. Perspektivet ifrågasätter självklara sanningar om exempelvis         

vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Eftersom kunskap är socialt konstruerat kan             

kunskap även socialt förändras (Lindgren 2009:55).  

 

Diskussionen om huruvida reklamen speglar samhällsutvecklingen i stort eller har en konserverande 

effekt är alltså inte avslutad och har heller inte ett entydigt svar. Beträffande hur kvinnor respektive 

män framställs i reklamvärlden kan man däremot se på empiriska resultat i samma riktning, dvs. såväl 

tryckta annonser som tv-reklam representerar en traditionell syn på femininitet respektive maskulinitet. 

 
(Jarlbro 2006:122). 

 

Citatet är taget ur Medier, genus och makt (2006) och enligt Gunilla Jarlbro speglar 

reklamvärlden en traditionell syn på samhället vad det gäller femininitet och maskulinitet. 

Om reklambranschen fortsätter med den här typen av traditionell återspegling upprätthålls 

normativa värderingar om sexualitet, kön och jämställdhet. Medierådet (2018) skriver att 

manlig och kvinnlig representation i media ännu inte är jämställd eftersom kvinnor är 

underrepresenterade. Representation gällande tvåkönsnormen är precis vad den här studien 

problematiserar. I den här uppsatsen studeras två reklamfilmer som båda representerar ett 

budskap som sägs bryta normer. I den här studien undersöks om dessa reklamfilmer 

verkligen utmanar normer eller om de snarare bidrar till att upprätthålla normer. 

Tvåkönsnormen är en norm i samhället som hänvisar till två ursprungliga kön. Denna uppsats 

studerar huruvida tvåkönsnormen utmanas eller reproduceras i reklamfilmerna. En av 

reklamfilmerna påstås bryta normer och konventioner kring mode och kön. Som en 

konsekvens av det undersöker den här studien hur kläder är manligt och kvinnligt kodade i 

deras kampanj Bryt klädmaktsordningen.  
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Studiens övergripande frågeställning: 

 

Syftet med studien är att undersöka representationen i två reklamfilmer. Jag vill ta reda på 

hur dessa reklamfilmer utmanar eller upprätthåller normer, och undersöka om budskapet 

inkluderar alla människor.  

 

Preciseras ner till frågeställningarna:  

 
Hur tydas tvåkönsnormen i kampanjerna?  

 

På vilket sätt utmanar eller upprätthåller kampanjerna normer och konventioner kring kombinationen 

mode och kön? 
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Tidigare forskning och avgränsning 
 
 

Det finns åtskilliga studier om genusrepresentation i medier. Inom medie- och 

kommunikationsvetenskap skrev Anna Grahn (2017) sitt examensarbete om normbrytande 

reklam. Uppsatsen undersöker manlig och kvinnlig representation i två olika reklamkampanjer. 

I analysen undersöker hon hur Åhléns reklamkampanj Bryt klädmaktsordningen och Hennes & 

Mauritzs She’s a lady bryter normer och stereotyper. Masteruppsatsen Den normkritiska 

reklamens tid är kommen: en djupdykning i Åhléns klädmaktsordningkampanj och dess kontext 

(2017) skriven av Emmelie Tilly undersöker reklam som har en normbrytande etikett. Det är en 

uttömmande studie av vad som tenderar att påverka reklamutveckling. En annan uppsats som är 

skriven i medie- och kommunikationsvetenskap är The new fragrance for men and women 

(2013), - en studie om hur normer, ideal och genus konstrueras i parfymreklamer författad av 

Hanna Öhlund och Fideli Österström. Uppsatsen undersöker genom en kvalitativ semiotisk 

genusanalys hur Calvin Kleins reklambilder använder sig av konstruerade normer och 

samhällsideal. Dessa uppsatser behandlar på ett eller annat sätt genusrelaterade ämnen med 

anknytning till reklam. Två av dem behandlar samma analysmaterial som denna uppsats. Att 

döma av tidigare forskning har Åhléns Bryt klädmaktsordningen rönt stort intresse. Denna 

uppsats har som syfte att utveckla tolkningen av materialet och samtidigt relatera till tidigare 

arbeten. Tidigare studier tenderar att begränsa genusanalysen genom att utgå från manlig och 

kvinnlig representation i medier, trots att i princip samtliga uppsatser tar som utgångspunkt att 

kön är socialt konstruerat. 

Genusforskningen är ett brett område. Nina Lykke (2009) tar avstamp i den traditionella 

genusforskningens fält. Fältet som bedriver forskning om genus och kön med feministisk 

inriktning beskriver Lykke som relativt nytt. Den feministiska inriktningen på 

genusforskning grundar sig i att män är överordnade kvinnor i ett patriarkat. En intersektionell 

inriktning på studier visar att kön bör studeras i förhållande till etnicitet, klass och makt (Lykke 

2009:106). Män- och maskulinitetsstudier har emellertid lika stort omfång som 

genusforskningen. Det centrala i män- och maskulinitetsstudier är att understryka 
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maktstrukturer mellan män eller mellan män och kvinnor, - Den är enligt Lykke viktig. Dock 

kritiseras forskningen för att inte använda ett intersektionellt perspektiv (ibid:122). 

Artikeln ’’"Kvinnlig maskulinitet" och "manlig femininitet" - En möjlighet att överskrida 

könsdikotomin?’’ (2004) skriven av Marie Nordberg. I artikeln presenteras Judith Halbertstams 

begrepp male femininity och female masculinity som förklarar hur kvinnor kan utveckla 

maskulinitet och män femininitet. Nordberg studerade 17 män som arbetade med kvinnligt 

kodade yrken, där hon ville se hur görandet av kön gick till. Med poststrukturalistisk 

utgångspunkt undersökte Nordberg vad som händer med diskursiva stereotyper mellan män och 

kvinnor när könsuttryck blir flytande mellan könen. En studie som relaterar till detta är Martin 

Bergs (2008) avhandling Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer 

socialpsykologi. Berg ställer studerar kläder och kroppens förmåga att uttrycka sig i 

reflekterande genuslekar, i en socialpsykologisk utgångspunkt förankrat i Judith Butlers 

queerteori.  

 

Ytterligare forskning är artikeln ’’A content analysis of male roles in television advertising: Do 

traditional roles still hold?’’ (2015) skriven av Kendra Fowler och Veronica Thomas är en studie 

som undersöker hur mansrollen porträtteras i reklam. Undersökningen jämför insamlad data från 

2003 och 2008 med hypotesen om en förändrad mansroll i reklam. I både Bryt 

klädmaktsordningen och Be soft visar männen en icke-traditionell mansroll, vilket relaterar till 

deras studie som visar på en förändrade könsroller i reklam. Trots förändrade könsroller i 

reklam kan man konstatera att queer- och transforskning inte får lika stort utrymme som 

genusforskning inom medie- och kommunikationsvetenskap (Kleberg 2006:42) I Genderqueer 

and non-binary genders (2017) skriver Bergman. S Bear och Barker Meg-John om en växande 

icke-binär aktivism. Studien fokuserar på Storbritannien och hur en icke-binära rörelse 

organiserar sig. En viktig ståndpunkt i deras studie är att synliggöra denna typ av aktivism. 

Framförallt hur aktivismen kommer se ut i framtiden. Aktivisten och transpersonen Bergman. S 

Bear ger en översikt över USA och Kanada och beskriver språket som en viktig del i 

utvecklingen för icke-binära och transpersoner. I artikeln finns hemsidan (transmediawatch.org) 

som beskriver transpersoners och icke-binäras organisering. Informationen på hemsidan 
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beskriver att transpersoner kräver representation i media för att synliggöra deras existens. Vad 

det gäller representation har Anna Roosvall & Kristina Widestedt skrivit om vad som 

representeras i Medier och intersektionalitet (2008). Deras studie riktar in sig på två 

nyhetshändelser i Sverige från kungens födelsedag 30 april och Socialdemokraternas 1:a maj 

firande. Dessa två nyhetshändelser undersöks utifrån ett intersektionellt perspektiv som innebär 

att studera hur maktordningar samspelar och kan vara mellan kön, etnicitet, klass och sexualitet. 

Nyhetshändelserna är exempel på den stereotypiska representation som är vanligt 

förekommande i massmediala sammanhang. Studien har inspirerats i stort av i Nina Åkestams 

(2017) avhandling Understanding Advertising Stereotypes. Åkestam har studerat hur olika 

stereotyper i reklam riskerar att reproduceras och hur man bör gå tillväga för att öka mångfalden 

i representation. Som en respons på Nina Åkestams avhandling medför det liv till den här 

studien som visar att aktualiteten för detta forskningsämne är centralt.  
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Studiens metodologi & Tillvägagångssätt 
 
Metoden för denna studie är textanalys. Textanalys är ett verktyg inom den kvalitativa 

traditionen och innebär en djupare förståelse för textens innebörd. Vilket faller inom ramen för 

vad den här studien undersöker. Reklamfilmerna kan innehålla explicita och implicita budskap 

och har analyserats med textanalytiska metoder för att finna svar och djupare förståelse utifrån 

frågeställningarna (Østbye & Helge 2004:62). Text- och innehållsanalys är en central metod 

inom medie- och kommunikationsvetenskapliga studier. Metoden ökar kunskapen om 

mediernas påverkan och betydelse för samhälle och medborgare som kan uppmärksamma 

maktstrukturer. En text kan vara allt från en bok till en film. Denna studie tolkar det empiriska 

materialet vilket vilar på en hermeneutisk vetenskapssyn. Centralt inom denna vetenskap är 

tolkning och förståelse av en text (ibid 2004:64f). Eftersom reklamfilmerna har ett 

argumenterande syfte analyseras vad det är budskapet vill argumentera för och vad de faktiskt 

inte förmedlar. I undersökningen har reklamfilmerna granskats noggrant med genomläsning för 

att förstå både explicit och implicit skapa förståelse för händelseförlopp, syfte och budskap. 

Deras syfte är att bryta normer kring mode samtidigt som de är ett vinstdrivande företag och vill 

öka försäljningen. Därför analyserar jag även kändisarnas medverkan i kampanjen. Efter 

genomläsning arbetade jag med beskrivning av texten och delade in textens scener. Studiens 

syfte har inspirerats av den symtomala läsarten som tolkar textens innehåll utifrån en förutfattad 

mening. Läsaren letar efter implicita betydelser snarare än explicita (ibid 2004:65).  

 

Reklamfilmerna Bryt klädmaktsordningen och Be soft är intressanta eftersom företagen försöker 

bryta normer och konventioner och det finns mängder med reklam som tenderar att ha liknande 

syfte. Materialet bör dock inte ha för stort omfång utan blev avgränsat för en bättre analys. Bryt 

klädmaktsordningen finns i tryckt och rörligt material. I tryckta materialet medverkar Jens 

Lapidus, Joy M’Batha, Kajsa Grytt, Per Schlingmann och Jimmy Durmaz. Bethard lanserade 

nyligen Be soft och den är särskilt intressant att analysera på grund av det explicita budskap som 

syns i reklamfilmen. Genom textanalysen kritiserar och problematiserar jag filmernas innehåll 

med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Studiens material består av Åhléns reklamfilm 

Bryt klädmaktsordningen och Bethards reklamfilm Be soft. Båda filmerna analyseras, dock 
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läggs största vikt vid Bryt klädmaktsordningen då det är en omdebatterad och kritiserad reklam. 

För att ta del av den journalistiska kritiken kring Bryt klädmaktsordningen har sex stycken 

artiklar använts som sekundärt material. Den journalistiska kritiken ger mig möjligheten att 

förstå hur Bryt klädmaktsordningen uppfattas.  

 

Vad är utmärkande med dessa reklamfilmerna?  

I urvalet valde jag mellan åtta reklamfilmer från olika företag och organisationer, från bland andra 

SJ, IKEA och Systembolaget. Reklamfilmerna hade samma normbrytande tendens. I valet av åtta 

reklamfilmerna hade jag målsättningen att välja två reklamfilmer som relaterade minst till varandra, 

för att skapa perspektiv och jämförelse i analysen. Åhléns med deras reklamfilm Bryt 

klädmaktsordningen ville bryta normer kring mode. I analysen problematiseras deras sätt att bryta 

normer med manligt och kvinnligt perspektiv som utgångspunkt. Dock var det någonting som växte 

fram i analysens process med utgångspunkten att jag ville undersöka vilka normer och konventioner 

som egentligen bryts. Således är jag intresserad av vad som anses vara normbrytande och vad som 

egentligen är normbrytande. En stor avgörande anledning till varför specifikt Bryt 

klädmaktsordningen valdes till empiriskt material är på grund av kampanjens tydliga slogan, jämfört 

med andra reklamfilmer som i andra fall hade kunnat ge ett avvikande resultat. Denna studien 

undersöker kritiskt vad som egentligen kan anses vara normbrytande, att Åhléns med sin reklamfilm 

har ett uttalat syfte hjälper undersökningen att förstå varför deras budskap är normbrytande. För att 

skapa kontrast till Bryt klädmaktsordningen ville jag analysera en annan reklamfilm. Bethards Be 

soft är en reklamfilm som jag fann sent och i den delen av processen hade det teoretiska ramverket 

etablerats.  

 

Intervju med en idéskapare  

För att få ökad förståelse för kampanjen genomfördes en semi-strukturerad intervju med Philip 

Warkander som är medverkande idéskapare i Bryt klädmaktsordningen (09-04-2018). Metoden 

för intervjun valdes som semi-strukturerad och vi samtalade utifrån teman istället för 

strukturerade frågor. Denna intervjuform gav flexibilitet till samtalet (Østbye & Helge 

2004:103). Under intervjun är det viktigt att vara en god lyssnare. Att lyssna aktivt på vad 

intervjupersonen svarar eller berättar gör det lättare att ställa följdfrågor (ibid:105). Eftersom 

metoden i min studie har en kvalitativ utgångspunkt är tolkningen central för att finna 

underliggande meningar i Warkanders svar. Syftet med intervjun är att få ta del av den kunskap 
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han har om arbetet bakom kampanjen. Jag ville få ökad förståelse för hur reklambyrån Forsman 

& Bodenfors tänkte när de utformade idéen. Intervjun spelades in men transkriberades inte. Jag 

valde att avstå transkribering med anledning att intervjun ska verka som en expertis- och 

kunskapskälla i analysen. Det övergripande tillvägagångssättet för metoden är textanalys med 

tonvikt och referenser från intervjun. Philip Warkander är huvudsakligen doktorand i 

modevetenskap. Intervjun baserades delvis på intervjuguiden som ledde till. Kvalitativa 

intervjuer ska öka informationsvärdet i studien, vilket är syftet med den här intervjun, då den 

verkar som en kunskapsbank till analysen. Fler intervjuer i studien hade fyllt en annan funktion 

än vad en enda intervju gör. Jag är således inte intresserad av att undersöka hur en grupp 

människor uppfattar reklamfilmerna, i så fall hade fler kvalitativa intervjuer genomförts. Denna 

studien undersöker huruvida reklamfilmerna bryter eller upprätthåller normer och konventioner. 

För att få ökad kunskap om Bryt klädmaktsordningen, som gick från idé till slutprodukt 

intervjuades därför Philip Warkander. Intervjun som blir en så kallad expertintervju 

funktionerar i analysen som en kunskapsbank till undersökningen.  

 

Kritiska reflektioner till metoden 

Det finns både för- och nackdelar med att välja textanalys som metod. Det är en fördel att 

noggrant närma sig materialet genom att kritiskt granska implicita och explicita budskap i 

texten. Textanalysen har hjälpt mig tolka materialet för att finna underliggande betydelser. 

Framtida forskare delar eventuellt inte den tolkningen, dock ger detta möjlighet till att 

ytterligare utveckla materialet och bredda forskningen i framtiden. Det är en nackdel att 

materialet är i begränsad form, vilket kan vara problematiskt med tanke på slutsatserna som dras 

i denna studie, samtidigt får jag möjlighet att studera materialet på en djupare nivå som så bör 

enligt textanalysens traditioner. Åhléns Bryt klädmaktsordningen är särskilt intressant på grund 

av den omfattande kritik som kampanjen har fått. Det som huvudsakligen är intressant vad 

gäller båda reklamfilmerna är hur genus framställs, på vilket sätt och varför i förhållande till 

vilka normer reklamfilmerna tenderar att motsätta sig. Inom textanalytiska traditioner är jag 

med andra ord intresserad av det innehållsmässiga i reklamfilmerna (Østbye & Helge 2004:70f).  
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Teoretiskt ramverk 
 
Att män är från mars och kvinnor från venus är en uppfattning som är djupt rotat i tradition, normer 

och kulturella värderingar. Medierepresentationer om män och kvinnor kan resultera i normer och 

ideal om hur respektive kön bör vara (Kleberg 2006:7). Den här uppsatsen är normkritisk mot 

manlig och kvinnlig medierepresentation och har inspirerats av bland andra Judith Butler, Raewyn 

Connell och Tiina Rosenberg. Studiens syfte är att kritiskt analysera normer och konventioner i två 

reklamfilmer och förankrar därför analysen med queerteori. Queer är ett mångdefininerat begrepp 

och kan betyda många olika saker för människor. I flera decennier har queer fungerat som 

paraplybegrepp för HBTQ-rörelsen (Rosenberg 2002:63f). Queerteorier strider mot binära 

konstruktioner som exempelvis man-maskulinitet och kvinna-femininitet, vilka är de begreppspar 

som kommer studeras i förhållande till queer, med utgångspunkt i vad reklamfilmerna bryter för 

normer. Judith Butler kan anses vara den mesta kritiska förespråkaren för queerteori. Hennes 

främsta begrepp är genealogi och performativitet. Med performativitet menar Butler att man gör kön 

istället för att vara (Butler 2005:8f). Queerteorier implementerar ett annorlunda sätt att tänka om kön 

och genus. På detta sätt appliceras ett queert tänkande och ett kritiskt förhållningssätt till genus och 

kön i denna studie. Inom queerteori kan genus ses som en slags performance av din könsidentitet, 

istället för att förklara vem du är med din könsidentitet (Gauntlett 2008:147f). Det hänvisar till 

Butlers teori om performativitet som ursprungligen är från John L. Austins teori om talhandling. 

Således att ordet blir en handling då det uttalas. Enligt Butler blir performativiteten relaterad till kön 

en konstruerad effekt av talhandlingar. Det ska tilläggas att performativ inte är lika med 

performance. Ett performance är snarare ett iscensättande av någonting och inte en handling av 

autentiskt slag. När vi bestämmer att en kvinna är en kvinna med feminina egenskaper och en man 

med maskulina egenskaper skapas konnotationer för vad kvinna är och vad man är (Lykke 

2008:64f).  

 

Tiina Rosenberg (2002) beskriver i sin bok Queerfeministisk agenda hur queerteori kritiserar den 

heteronormativa standard som finns i samhället. Queer blir ett kritiskt förhållningssätt till normativa 

könsstrukturer då heteronormativa värderingar tenderar att exkludera människor som avviker från 

detta (Rosenberg 2002:15). Teorin öppnar upp för ett alternativt identitetsskapande till kön och 

sexualitet, vilket blir betydelsefullt för människor som inte kan placeras inom CIS-ramen. 

CIS-personer är således människor vars kön de blivit biologiskt tilldelade stämmer med deras 
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mentala könsidentitet. Transpersoner är motsatsen till CISpersoner. Catrine Andersson (2006) 

beskriver en queer femininitet och iscensättande av kön i artikeln ’’Om queer femininitet och kön’’ . 

Andersson kritiserar femininiteten i relation till feminism och queerteori. Hur fungerar dessa 

element i relation till varandra? Följaktligen drar hon slutsatser att femininitetsbegreppet bör 

ifrågasättas eftersom begreppet i hög grad är konstruerat utifrån patriarkatet. Utifrån Judith Butler 

och Simone de Beauvoirs teorier om genuskonstruktion undersöker Andersson hur queer femininitet 

ifrågasätter den dikotomiska normaliteten. Dikotomier innebär motsatspar av något slag och 

kännetecknar skillnader mellan paret. Manligt och kvinnligt, heterosexualitet och homosexualitet är 

exempel på dikotomier. Dikotomier normaliserar förhållandet mellan exempelvis manlighet 

kvinnlighet (Lundahl, Pia 1998:92f). 

 

Kategorisering av män och kvinnor  

Könsdikotomi är som Lundahl också beskriver en polarisering mellan män och kvinnor. 

Kategorierna manligt och kvinnligt har emellertid förändrats men förutsätter dock att denna 

förändring sker inom dikotomin, att det som uppfattas hos individer är antingen manligt 

eller kvinnligt (Ingrid Bosseldal 1998:116f). Yvonne Hirdman (1998) problematiserar i sin 

artikel ’’Kön och konstruktion’’ en konstruerad dikotomin, där män och kvinnor agerar 

som två motsatspoler. Hirdman behandlar ett essentiellt perspektiv på genus. I jämförelse 

till Catrine Andersson beskriver hon kön och konstruktionen som något konstruerat i och 

med essentiella skapelsemyter. Om Gud är det allra högsta, blir mannen Guds avbild och 

kvinnan mannens biroll. Mannen är humankind och kvinnan är den andre. Hirdman reder 

ut vad som anses vara Hon och vad som anses vara Han. I Bryt klädmaktsordningen 

analyseras klädernas symbolik. De olika kläderna som modellerna bär i reklamfilmer kodas 

till antingen kvinnligt eller manligt vilket kan förankras i Efrat Tseëlons (1998) 

resonemang om modets betydelse kopplat till makt i Kvinnan och maskerna. Mode är, 

menar Tseëlon, skapat av och för män vilket innebär att kvinnor får anpassa sig till de 

normer och värderingar som följer i modets utveckling (Tseëlon 1998:35f). Som Hirdman 

diskuterar i sin artikel ’’Kön och konstruktion’’ om kvinnan skapad som mannens biroll, 

nämner även Tseëlon flera skapelsemyter. I judiska skapelseberättelsen försökte Gud 

omskapa Eva efter han hade skapat Adam. Tillslut blev Eva en skapelse från Adams ena 

revben. När Gud presenterade Eva för Adam kunde han slutligen acceptera henne. Det 
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kanske mest övergripande skillnaden mellan Adam och Eva är att Eva inte är av verkligt 

slag. Grundat i att hon skapades av Adams revben kan hon därför ruttna och tyna bort 

medan Adam på naturlig väg skapades av jord (ibid:16). Tseëlons syn på kopplingen mode, 

kön och status beskriver hon på detta sätt: ’’Att klä ut sig till det andra könet är inte alltid 

komiskt; det är inte roligt när en kvinna klär sig i manskläder - bara det omvända fallet är 

komiskt på grund av den statusförlust som uppvisas.’’ (Tseëlon 1998:122). Detta är en 

specifik aspekt som kommer appliceras i analysen relaterat till de kläder som visas i Bryt 

klädmaktsordningen.  

 

Kategorisering av människor är grundat i socialisationens grundläggande uppfattning om att 

män och kvinnor är olika. Män och kvinnor besitter skillnader som kallas könsskillnader. 

Dessa olikheter som från naturen tilldelats, måste män och kvinnor förhålla sig till då det är 

normer och värderingar (Connell 2008:39f). Dessa normer och värderingar kan ses som 

självklara sanningar vilket analyseras i reklamfilmerna. Båda filmerna har ett unikt syfte 

med sin reklam. Åhléns vill bryta könsmaktsordningen genom att förändra mäns och 

kvinnors normer i modevärlden. Bethard driver med manliga stereotyper med profilerna 

Zlatan Ibrahimovic och Dragan Mrsic. Männens agerande i reklamfilmen Be soft analyseras 

utifrån Raewyn Connells maskulinitetsteorier. Hegemonisk maskulinitet grundar sig i 

Antonio Gramscis myntade av begreppet hegemoni som är den ledande ställning en person 

eller ett land kan besitta. Connell beskriver den hegemoniska maskuliniteten som en 

statusfylld position med underordnade män. I positionen upprätthålls normer och 

värderingar om hur män är och bör vara (ibid 2008:100f).  
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Manliga och kvinnliga tendenser i Bryt klädmaktsordningen 
 

Förord till analys 

Som en inledande del av analysen vill jag problematisera definitionen av genus för att 

förstärka uppsatsens queerteoretiska utgångspunkter. Genus är socialt och kulturellt 

konstruerat kön. Yvonne Hirdman menar att ordet genus bidrar till att förstå hur manlighet 

och kvinnlighet skapas, som hon själv beskriver: ’’[...] att man tack var det begreppet ska 

kunna se hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna.’’ (Hirdman 2003:11). 

Enligt definitionen av genus skulle människor socialt och kulturellt skapa sina egna uttryck 

för kön, vilket man i viss mån kan men vad händer i så fall med stereotyperna kring feminint 

och maskulint?  

 

Dispositionell redogörelse  

Med utgångspunkt i teorier om genus tillämpas ett queerteoretiskt perspektiv i den här 

uppsatsen och två reklamfilmer analyseras kritiskt. I analysen av Bryt klädmaktsordningen 

studeras sekundärt material i form av journalistisk kritik till kampanjen och i första 

momentet analyseras denna journalistiska kritik för att åskådliggöra den omfattande 

uppmärksamhet kampanjen fått. Undersökningen av Bryt klädmaktsordningen fokuserar 

sedan på att dissekera reklamfilmen med hjälp av textanalytisk metod. Analysen tar sedan 

ytterligare ett steg i vad det är för normer och konventioner Bryt klädmaktsordningen bryter 

genom att studera fotografier på professionella modeller. Reklamfilmen Be soft producerad 

av Bethard relaterar till Bryt klädmaktsordningen i den meningen att båda filmerna har en 

normbrytande effekt där upphovsmännen har tänkt ett steg utanför den normativa boxen. Be 

soft hamnar i ett jämförelseperspektiv till Bryt klädmaktsordningen för att undersöka vilken 

av filmerna som är mest inkluderande.  

 

Den journalistiska kritiken 

Vi tycker att det är dags att bryta den rådande klädmaktsordningen, som i alldeles för hög 
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utsträckning styr hur vi klär oss. Med vår kampanj vill vi inspirera människor att klä sig precis 

som de själva vill, fritt från hämmande köns- och maktnormer. 

(Citerad Amanda Törner i Dagens Media, 2016-09-20). 

 

Ovanstående urklipp från Dagens Media citerar Åhléns marknadschef Lina Söderqvist          

som vill att företaget ska inspirera människor till mode utan regler. Sammantaget vill             

Åhléns att människor ska klä sig fritt från rådande normer och konventioner om kön. När               

Åhléns Bryt klädmaktsordningen lanserats fick kampanjen uppmärksamhet från bland         

annat Dagens Media, Bon, Resumé och ELLE. Dagens Media har publicerat artiklar om             

kampanjen tre gånger. Vad är det som gör att Bryt klädmaktsordningen fått stark kritik?              

Amanda Törner från Dagens Media skriver om Jens Lapidus inställning till att bryta             

’klädmaktsordningen’. Han vill vara med i utvecklingen och menar att normativa           

föreställningar om kön och mode är djupt rotade inom oss. Åhléns slogan för kampanjen              

talar för att alla människor ska känna sig fria från könsnormer inom mode.             

Problemställningen i filmen är när det manliga modet förknippas med högre status. Kavaj             

och kostym kan symbolisera framgång och makt för mannen. Det innebär att mannen ’klär              

ner sig’ om han använder feminint kodade kläder. Åhléns beskriver en rådande            

klädmaktsordning som är översatt från könsmaktsordningen. Genom denna ordlek         

förmedlar Åhléns ett politiskt budskap genom sin reklam.  

 

I en annan artikel publicerad i Dagens Media problematiserar PR-konsulten Laura 

Luna kampanjen och menar att kvinnor har tagit efter männens mode.  

 

Mannen som norm och förebild finns med oss genom historien både i modet och i övriga delar av 

samhället. Kvinnor har å andra sidan tagit efter männens mode, utvecklat det och gjort kläderna till 

något eget. Tydliga exempel på det är högklackade skor, som på 1500-talet var en machosymbol, 

eller det faktum att så sent som på 1920-talet fick de kvinnor som ville bryta mot normen och skaffa 

sig den trendiga kortkorta bob-frisyren gå till barberaren eftersom frisörsalonger ännu inte existerade. 
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(Citerad Laura Luna Dagens Media, 2016-09-29). 

Det Laura Luna skriver om kan förstås relaterat till skapelsemyten om Eva och Adam. Gud skapade 

Adam som sin avbild medan Eva skapades av Adams revben. Detta fenomen gör Eva till Adams 

biroll (Tseëlon 1998:16f). Luna kritiserar mannen som norm i samhället, som den högre och mer 

betydande människan. Normer är ideal och ideal associeras till något positivt när det blir en allmän 

och standardiserad företeelse hos många människor.  

 

Till den kritiska skaran hör framförallt Agnes Grefberg Braunerhielm (Rodeo 2016) och 

Daniel Björk (BON 2016). Björk publicerar två fotografier i sin artikel. Den ena bilden 

från Bryt klädmaktsordningen på moderaten Per Schlingmann. Den andra bilden är på en 

professionell modell från JW. Anderson vårkollektion i Vogue. Bilderna presenteras i 

Björks artikel till rubriken ’’Åhlens kampanj är ett misslyckande-Könsöverskridande 

mode ska inte se så skrattretande ut’’. Björk menar att Bryt klädmaktsordningen är 

skrattretande till följd av att Åhléns inte har valt professionella modeller. Båda bilderna 

tenderar att vara könsöverskridande mode men ser ändå ut som varandras motsatser. 

Undersökningen i denna uppsats har tagit del av kritiken till Bryt klädmaktsordningen, 

med syfte att längre fram i analysen undersöka vad professionella modeller jämfört med 

Bryt klädmaktsordningens modeller bryter för normer och konventioner relaterat till kön 

och mode.  

Agnes Grefberg Braunerheilm skriver att kampanjen utgår från Jens Lapidus feminina 

bejakande men att hans manlighet i bakgrunden inte går obemärkt förbi.  

 

Jens Lapidus kan beskrivas som en symbol för manlighet: allt han har gjort, all succé han har fått 

har kommit genom att han har tagit sig fram via maskuliniteten. Han är en lyckad 

advokat i kostym som skrivit häftiga böcker om den undre världen, om vapen, om maffia, om 

knarklangning och kriminella ligor. Han är känd för att vara en symbol för allt macho, och det 

är också hur han har blivit känd. 

(Citerad Agnes Grefberg Braunerheilm i Rodeo, 2016-09-22). 
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Även till de kritiska skriver Maria Ludvigsson i Svenska dagbladet (2016) att 

normkritiken blir den nya normen. Med andra ord att kritisera en normbrytande reklam 

blivit en allt mer vanlig företeelse. Med rubriken ’Åhléns kamp för män i kjol’ menar hon 

att få människor klär sig precis som de vill. Kritiken till kampanjen i media visar 

uppmärksamheten Åhléns fick för sin kampanj. Ludvigsson menar dock att kritiken till 

kampanjen blev större än själva kampanjen. Det övergripande för kritiken framhäver att 

Åhléns har misslyckats med sitt budskap att bryta normer och konventioner. Åhléns vill 

inspirera människor till att våga överskrida normerna kring kön och mode, men kritikerna 

menar att modellerna har övervägande betydelse för hur budskapet ska uppfattas. Vad bör 

i så fall inkluderas i representationen om budskapet ska bli normbrytande? Det är precis 

det som den här studien undersöker.  

 

Händelseförlopp i Bryt klädmaktsordningen 

Reklamfilmen Bryt klädmaktsordningen är 1.37 minuter lång och producerad av 

reklambyrån Forsman & Bodenfors. Filmen visar Jens Lapidus som är författare och 

advokat. Filmens huvudsakliga scener är Lapidus som blir stylad i två olika rosetter. I 

bakgrunden hörs modevetaren Philip Warkander. Han beskriver hur vi ständigt styrs av 

normativa tankesätt om kläder och berättar om historiken till mode, med bland annat 

franska revolutionen som brytpunkt. Samtidigt som han pratar kan vi se hur stylister och 

producenter stylar Lapidus. Till sist klär de Lapidus i den rosa rosetten. Lapidus är 

neutral i sin posering, han varken hukar eller sträcker på sig. I analysen av reklamfilmen 

riktas fokus på Jens Lapidus deltagande. Med anledning av att Lapidus är den enda 

modellen som förekommer i det rörliga materialet.  

 
 
Den första sekvensen vi kan se i reklamfilmen är ett äldre inslag på en kvinna i kavaj som 

sedan snabbt övergår till att se Jens Lapidus posera framför kameran i en rosa rosett. 
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Warkander: När kvinnor går in i det manliga modet ökar de sin status, medan män som tvärtom 

klär sig typiskt kvinnligt förlorar sin. (Bryt klädmaktsordningen) 

 

Makt är ett genomgående tema i Bryt klädmaktsordningen och Warkander beskriver att män 

förlorar sin makt när de använder kvinnligt kodade attribut. Kvinnor å andra sidan skapar sig 

mer respekt när de använder manligt kodade plagg som associeras till makt. Detta kan förstås 

med hjälp av Efrat Tseëlons teorier. Tseëlon beskriver att män och kvinnor har olika 

maktpositioner vilket gör att omvända könsuttryck blir ett misslyckande, framförallt från 

mannens sida eftersom han förlorar sin status (Tseëlon 1998:22f). Under intervjun med 

Warkander nämner han förlusten av status som Tseëlon beskriver, att ett omvänt könsuttryck 

inte alla gånger blir lyckat. Han menar att förlusten som sker när män klär sig feminint är 

problematiskt för könsmaktsordningen (intervju:warkander:10-04-2018). Judith Butler 

kritiserar också denna typen av omvänt könsuttryck eftersom den visuella uppfattningen direkt 

kommer hänvisa till respektive kön. Om kvinnor klär sig i manligt kodade attribut eller 

tvärtom kommer de klä sig i de mest stereotypiska kodningar som tillhör respektive genus 

(Butler 2007:35). När Åhléns problematiserar könsmaktsordningen till ’’klädmaktsordningen’’ 

utgår kampanjen från manligt och kvinnligt perspektiv. Bryt klädmaktsordningens manliga- 

och kvinnliga perspektiv beskriver inte direkt skillnader mellan könen men anlägger ett 

perspektiv för maskulint och feminint som har utgångspunkt i en könsdikotomi (Connell 

2002:19f). Detta manliga- och kvinnliga perspektiv är genomgående under hela kampanjen. 

Rosa rosetten på Lapidus är ett exempel på ett stereotypiskt kvinnligt attribut. Det blir således 

problematiskt att använda omvänt kvinnligt eller manligt kodat uttryck eftersom status och 

makt för män och kvinnor inte är jämlikt.  
 
Warkander: Sättet som mode uttrycker kön på kan vara olika beroende på plats och tid. 

Här i västvärlden brukar man säga att franska revolutionen är en sån brytpunkt. 

Innan dess fungerade mode mer som en statusmarkör för de som hade råd att ägna sig åt det (Bryt 

klädmaktsordningen). 
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Brytpunkten som Warkander beskriver är en övergångsperiod från det enhetliga modet som män 

och kvinnor delade till att de blev självständiga i sitt mode. Under intervjun med Warkander 

berättar han att reklambyrån Forsman & Bodenfors ville arbeta med mode relaterat till kultur. 

Efter deras lyckade kampanj ’’Gränslöst’’ som visade att mode inte har någon ålder, ville 

Åhléns fortsätta på temat mode relaterat till kultur, att se människan som en kulturell varelse 

(intervju:warkander:10-04-2018). Trots ambitionen att arbeta med människan som en 

kulturell varelse anspelar Bryt klädmaktordningen på en normativ könsdikotomi för vad som 

anses vara manligt och kvinnligt. Kampanjen har en slogan som kritiserar 

könsmaktsordningen, vilket innebär att diskursen faller på att tala om en maktordning som 

präglar kön och beteenden, som således frångår den idé om att se människan som en kulturell 

varelse, som Warkander berättar fanns från början av arbetet. Vad innebär det att se 

människan som en kulturell varelse? Kategorierna maskulint och feminint är begränsade för 

uttryck, och det är begränsningar Bryt klädmaktsordningen inte vill ha. Normer och 

konventioner för vad manligt och kvinnligt är och bör vara finns i våra stereotypiska 

tankesätt. Uppfattningarna vi har om kön kategoriseras antingen till manligt eller kvinnligt. 

När vi rent objektivt ser en man i rosa rosett associerar vi direkt till kvinnlighet, vilket leder 

till fördomar som att endast kvinnor kan använda rosa rosetter eftersom kvinnlighet hänvisas 

till att vara kvinna. Vad är det att vara kvinna? Kvinnlighet är en kategori och kategorisering 

av människor hjälper oss att förstå vår sociala identitet, vilket resulterar i att vi känner 

tillhörighet och kollektiv gemenskap (Hinton 2003:111f). Alla kategorier av något slag har 

normer och värderingar, exempelvis fördomar som att alla tjejer gillar rosa. Alla som inte 

följer dessa stereotyper inom sin kategori kommer således uppfattas som avvikande eller 

onormala.  

 

Lapidus: Om en man klär sig mer kvinnligt, då blir mannen objektet. Därför blir det också så att han 

klär ner sig något som är lägre i powerstrukturen (Bryt klädmaktsordningen). 
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Den rosa rosetten 

Det anmärkningsvärda i den här repliken är vad Lapidus egentligen menar med kvinnligt. 

Vilka egenskaper och uttryck ingår i kategoriseringen kvinnlighet? I denna scen är han civilt 

klädd i en annan rosett och vi får se honom betydligt mer avslappnad än innan, förmodligen för 

att han bär sina privata kläder. Första scenen visar Lapidus i den rosa rosetten när han blir den 

poserande modellen som har på sig ett kvinnligt kodat attribut. Scenerna när han bär rosett är 

iscensatta och det blir bekräftat när kameran går från posering till Lapidus i privata kläder. 

Iscensättningen av Lapidus kan förstås utifrån könsperformance. Ett performance av kön 

innebär att uttryck från tvåkönsmodellen kan vara växlande och som uppfattas som maskulint, 

feminint eller intetdera (Lykke 2009:119f). 

 
Åhléns uttalade syfte med Bryt klädmaktsordningen är att bryta normativa könsföreställningar om 

mode. När Lapidus iscensätts med kvinnligt kodade attribut befinner han sig i ett feminint 

performance. Ett performance han själv beskriver som obekvämt (Resumé 2016). Det visas två olika 

sidor av Lapidus som är viktiga för analysen. En scen där han iscensätts med rosetterna och en scen 

där han är klädd i sina privata kläder. Dessa två scener med samma person skapar kontrast när 

Lapidus iscensätts med en kvinnlig accessoar som, ska tilläggas, är ytterst kvinnligt kodad. En stor 

rosa rosett är vanligtvis ingenting som människor bär. Åhléns vill att människor ska våga överskrida 

könsnormativa föreställningar om mode. Trots detta mål med kampanjen visar inte Åhléns prov på 

något nytt inom mode. Eftersom uttryck och egenskaper i filmen som ’’lånade’’ från vardera kön, 

antingen är kvinnligt eller manligt kodat. 

Connell menar att polariseringen mellan män och kvinnor är ett faktum men att det likväl finns 

män som och kvinnor i dagliga livet bryter mot genusordningen (Connell 2003:15f). Vad är det 

egentligen att bryta mot genusordningen? I Bryt klädmaktsordningen är det som om männen 

och kvinnorna ’’lånar’’ varandras könskodade accessoarer. Warkander berättar att det fanns en 

bristande genuskompetens vid stylingen samt vid valet av modeller. Han förklarar att det borde 

varit professionella modeller istället för offentliga personer som Jens Lapidus 

(intervju:warkander:10-04-2018). Androgyna modeller iscensätter flera gånger ett unisexmode. 

Ett unisexmode är mode som är oberoende av könsdikotomin. Androgyna modeller kan ha 

förmedlat annorlunda budskap för kampanjens syfte. Som tidigare nämnt, menar kritiker att 
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valet av modell i kampanjen är ett misslyckat försök att inspirera till gränsöverskridande. Jens 

Lapidus är känd som författare och advokat. Han är en framgångsrik man som skriver deckare 

om kriminella nätverk. Åhléns har troligtvis använt kändisar och förebilder till modeller för att 

inspirera människor till att våga tänka annorlunda om mode. Bryt klädmaktsordningen som 

slogan och beskrivning syftar till att bryta någon form av normativ föreställning om mode. För 

att bryta normer snarare att reproducera normer innebär att implementera ett nytt tankesätt för 

kopplingen mode-kultur-kön. 

 
Gauntlett beskriver kvinnlig och manlig representation i reklam som mer diffus i normativa 

riktningar än tidigare (Gauntlett 2008:97). I metrosexuella termer enligt Mark Simpson är den 

nya mannen en användare av skönhetsprodukter i lika stor utsträckning som kvinnor (Mark 

Simpson 1994). Man kan till exempel se att män värnar om sitt utseende och bejakar sin 

skönhet i reklam. Reklam är delvis fortfarande sexistisk mot kvinnor. I termer av 

metrosexualitet och androgynitet kan vi förstå Lapidus bejakande av femininitet. Trots detta 

finns det tydliga gränsdragningar i filmen för vad som är kvinnligt och manligt, även 

metrosexualitet understryker motsatser, att män börjar använda skönhetsprodukter och blir mer 

utseendefixerad förknippas direkt till kvinnan och kvinnlighet. 

 

Representation 

Bryt klädmaktsordningen kan uppfattas som normkritisk i flera perspektiv. Kampanjen 

uppmanar människor att klä sig gränsöverskridande utan regler och konventioner. Det är att ta 

ställning och i teorin att göra revolt mot normer. I reklamfilmen uppmanar Åhléns män och 

kvinnor att klä sig som de vill, oavsett om mannen klär ner sig och förlorar sin status. På flera 

sätt tolkas kampanjen som exkluderande eftersom språket i reklamfilmen utgår från en 

tvåkönsdikotomi. Kampanjen representerar män och kvinnor och visar hur de kan 

experimentera med varandras könsuttryck. Det som representeras i medier är det som bildar 

uppfattning om någon eller någonting. Representation synliggör och en eller flera individer 

kan kollektivt representera en grupp. Representeras du inte, finns du heller inte (Hirdman & 

Kleberg 2008). Det finns en viktig aspekt att förstå med Bryt klädmaktsordningen. Trots att 
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kampanjen kan förstås utifrån ett normkritiskt perspektiv representeras män och kvinnor och 

därmed exkluderas transpersoner och icke-binära personer. Warkander beskriver hur reklam 

har en normerande effekt på samhället. Det som syns är det som representeras i samhället 

(intervju:warkander:10-04-2018). Distinktionen mellan två kön är det normativa men bortom 

distinktionen finns människor som inte representeras i samma utsträckning som binära kön. 

Att vara icke-binär eller transperson tillhör inte det normativa och kan förknippas med politisk 

aktivism. Warkander förklarar att representationen bör se bättre ut för transpersoner i 

framtiden eftersom rörelser som bedriver en aktivism börjar gå från ord till handling, vilket i 

sin tur innebär att minoriteter synliggörs. Barker poängterar en växande aktivism i sin studie 

Non-binary activism (2017). Kartläggningen över aktivismen för transpersoner och 

icke-binära i Storbritannien, USA och Kanada är bekräftelse på att representationen för dessa 

människor behöver förändras. Kartläggningen är organiserad aktivism för transpersoner och 

ickebinära som minoritet. Att representera transpersoner och icke-binära i mediesammanhang 

handlar om att gå från det binära systemet som anses vara det normala medan 

icke-representerade personer blir ansedda som det avvikande från det normala. Vilket som i 

andra fall kan vara gynnsamt i representation är unisexmode.  

 
Queert unisexmode 
 

Vad är ett gestaltande av unisexmode? I kampanjens kollektion poserar kändisar som Jens 

Lapidus, Kajsa Grytt, Joy M Batha, Per Schilingmann och Jimmy Durmaz. Modet i 

kollektionen är unisex och kan inte kategoriseras som kvinnligt eller manligt. Enligt 

queerteorier blir queer ett alternativt sätt att tänka om gestaltandet av genus. Queer motsätter 

sig det traditionella tänkandet om könsnormer. I Bryt klädmaktsordningen kan vi se att 

stylisterna använder ett omvänt könsuttryck när Lapidus står klädd i en rosa rosett. Stylistens 

val av en kvinnlig kodad accessoar i form av exempelvis den rosa rosetten är ett bevis på 

normativa föreställningar om manligt och kvinnligt mode. Warkander berättar att Forsman & 

Bodenfors ville ha råd om en passande stylist till kampanjen. Då föreslog Warkander 

stylisterna Oscar Lange och Christopher Insulander. Slutligen blev Oscar Lange stylist för 

kampanjen. Dock menar Warkander att Christopher Insulander troligtvis hade förmedlat ett 
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desto mer normbrytande budskap. Christopher Insulander är en etablerad stylist som 

Warkander beskriver som icke-normativ i sitt sätt att tänka om mode 

(intervju:warkander:10-04-2018). Ett queert unisexmode kan kännetecknas som ett gestaltande 

av mode utan att det faller inom någon polariserad kategori. En inblick i Insulanders portfolio 

visar mode och kön på ett annat sätt än vad vi kan se i Bryt klädmaktsordningen. Fotografierna 

är på modeller som varken är möjliga att kategoriseras eller placeras i ett fack. För att 

illustrera exempel på queert unisexmode kommer jag jämföra Bryt klädmaktsordningen med 

utvalda fotografier från Christopher Insulanders portfolio.  

 
Bryt klädmaktsordningen är normbrytande i den meningen att modellerna gestaltar ett 

unisexmode. I reklamfilmen får Jens Lapidus iscensätta femininitet och leka med tanken att 

använda ett kvinnligt kodat mode. Budskapet och den symbolik som råder i kampanjen utgår 

från en dikotomi om två kön, då den framför sitt budskap utifrån kontraster och skillnader. 

Från början i filmen beskriver Warkander skillnader mellan män och kvinnor och därmed kan 

vi förstå att kampanjen ser kategorin kvinnor och kategorin män, som enhetliga kategorier. 

Dessa två enhetliga kategorier förstärker varandras skillnader. I artikeln ”Kvinnlig maskulinitet 

och manlig femininitet” skriven av Marie Nordberg förklarar hon vad kvinnlig maskulinitet är 

och vad manlig femininitet är. Det är när kvinnor och män använder sig av varandras 

könsuttryck (Nordberg 2004). Hon förklarar att män och kvinnor använder varandras kodade 

könsuttryck i arbetslivet. Till viss del kan det stämma, eftersom människan är en emotionell och 

föränderlig varelse och därför blir det naturligt att män och kvinnor vill bejaka andra sidor av 

sig själva. I ett annat avseende glöms avståndet mellan kvinnligt och manligt bort. Vad händer 

där emellan? Om könsuttryck hela tiden reproduceras för vad de är kommer ingen strukturell 

förändring bli godtagbar. Därmed kan heller inte maktförhållandet mellan män och kvinnor 

suddas ut. Denna typ av ’’lån’’ av könsuttryck kan ses som begränsade former av maskulinitet 

och femininitet. Begränsade i den meningen att maskuliniteter och femininiteter besitter uttryck 

som uppfattas som antingen eller. Egenskaperna och uttrycket blir då varandras motpoler och 

kontraster. Med den symbolik och de konnotationer vi har uppfattar vi Lapidus använda ett 

feminint kodat uttryck. I reklam ser vi framförallt manlig och kvinnlig representation. 
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Normbrytande reklam är reklam som anses bryta normer eller försöker bryta normer. Åhléns har 

enligt kritiker och tidigare forskning fallit inom ramen för normbrytande reklam. Syftet med 

kampanjen förklarar Warkander (intervju:warkander:10-04-2018), är att utveckla uppfattningen 

om maskulinitet trots att beskrivningen för kampanjen poängterar att det viktiga är att få 

människor att förändra sitt könsnormativa tankesätt om mode. 

 

Warkander: När kvinnor fick rösträtt kan man se att kvinnor också fick en annan 

rörelsefrihet och flexibilitet (Bryt klädmaktsordningen). 

 

Däremot uppfattas representationen på ett annorlunda sätt i slutet jämfört i början av 

filmen. Warkander understryker vikten av att utveckla maskuliniteten med Lapidus i 

centrum (intervju:warkander:10-04-2018). Trots detta återkommer filmen till att betona 

mäns och kvinnor skillnader och motsatser till varandra. Genom att betona dessa skillnader 

som män och kvinnor besitter när syftet är att bryta en norm återkommer budskapet till att 

förstärka dikotomin kvinna och man. Att konstruera en annan uppfattning om maskulinitet 

innebär att kritisera det normativa sättet att tänka om män och kvinnor. Om det bara är män 

som kan utveckla en maskulinitet och kvinnor som kan utveckla en femininitet blir det 

problematiskt att bryta normer (Halberstam 1998:17f). Queer innebär inte enbart 

motsättningen till heterosexualitet. Queer öppnar upp för ett nytt sätt att tänka om kön. Bryt 

klädmaktsordningen har till viss del valt ut ett unisexmode men avviker inte från 

tvåkönsnormen, utan förstärker istället normen genom att förklara vad män och kvinnors 

skillnader består i.  

 
Warkander: Senare när kvinnor började arbeta på kontor anammade de mannens sätt att klä sig. 

Chanel är ett typexempel på en designer som öppnade upp för en större kvinnlig rörlighet och 

flexibilitet (Bryt klädmaktsordningen). 

 

Att kvinnan, som Warkander förklarar, anammade mannens sätt att klä sig leder in på 

Tseëlons teorier om kvinnans skönhetsparadoxer. För kvinnan är paradoxerna en ständig 
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balansgång för hennes skönhet och utseende. Kvinnan utvecklar sitt mode inom mannens 

ramar och blir en biroll till mannen (Tseëlon 1998). Catrine Andersson förklarar i ’’Om queer 

femininitet och kön’’ hur kvinnor har lättare att iscensätta kön. Hon beskriver att queer blir 

tillvägagångssättet för görandet av kön som är från Butlers performativitetsteori, men att det 

tolkas på olika sätt för män och kvinnor. På detta sätt blir det socialt accepterat att kvinnan 

anammar mannens mode men inte tvärtom.  

 
Warkander: Det som jag tycker är intressant är att se hur människor reagerar när män klär sig                 

feminint. Att de ofta bemöts med förlöjliganden, att man reagerar ibland nästan instinktivt med oro               

och avsmak, att man känner att det är fel (Bryt klädmaktsordningen). 

 

I ovanstående citat beskriver Warkander precis det här. När män klär sig feminint associeras det 

i allmänhet till gay eller en placering i HBTQ-sammanhang. Det finns således en problematik i 

det. Om män och kvinnor från början uppfattas som enhetliga kategorier, blir de begränsade i 

sättet att tänka om mode. I intervjun med Warkander förklarar han att mode är ett sätt att 

uttrycka sig, en konstform som handlar om mycket mer än att bara bära kläder (intervju: 

warkander:10-04-2018). Åhléns vill bryta normer som begränsar människor i sitt sätt att klä sig 

på. Det beskriver marknadschefen som deras huvudsakliga syfte med kampanjen. För att återgå 

till det Warkander berättade om Christopher Insulander som stylist istället för Oskar Lange. Han 

beskriver Insulander som queer och troligtvis hade tillvägagångssättet vi stylingen blivit desto 

mer inkluderande än vad Bryt klädmaktsordningen kan tolkas som idag. Warkander berättar att 

majoriteten av alla i teamet som arbetade med kampanjen är vita, medelålders och 

heterosexuella män, vilket indirekt påverkar representationen (intervju:warkander:10-04-2018).  

 
 
Warkander: Vi är bundna av traditioner och vi kan välja att fortsätta att upprätthålla dem om vi vill. 

Men vi kan också välja att utmana dem och tänka nytt. Och öppna upp för andra sätt att gestalta kön på 

genom modet (Bryt klädmaktsordningen). 

 

Androgyna modeller versus modellerna i Bryt klädmaktsordningen 

Ovanstående replik bekräftar att Åhléns vill öppna upp för andra sätt att gestalta kön på genom 
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mode. Analysen kommer nu utveckla kopplingen kön och mode relaterat till queer. För att gå 

tillbaka till Warkanders förslag om Christopher Insulander istället för den slutgiltiga stylisten 

Oskar Lange till Bryt klädmaktsordningen, kommer Christopher Insulander således stå i fokus 

för det sekundära materialet. Följande material är hämtade från Link stylade av Insulander på 

uppdrag av Our legacy, agenturen Nishmanagement och The forumist. Dessa utmanar vårt sätt 

att tänka om kön. 

 

 

 

Modellen poserar rakt framifrån med armarna i luften och har en förhållandevis kaxig attityd. 

Modellen poserar inte enligt maskulint eller feminint uttryck. Stylingen är könsneutralt lagd 

vilket i sin tur innebär att modellen pekar på ett androgynt förhållningssätt oavsett hur hen 

poserar. Denna tes om modeller som androgyna människor blir i förhållande till Bryt 

klädmaktsordningen normbrytande och inkluderande för alla människor som inte anser sig vara 

inom kategorin för man eller kvinna. Denna typ av representation i media kan skapa utrymme 

för att alla människor ska kunna relatera och passa in. Oavsett vad modellernas könsidentitet är 
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blir utrymmet större för att utveckla maskulinitet och femininitet utan att det blir en synonym 

för man eller kvinna som har stereotypiska attribut (Halberstam 1998:13). Rosenberg förklarar 

Butler som den främsta förespråkaren av ett anti-heteronormativt tänkande som inte enbart går 

ut på att förklara sexualitet. Inom queerteori kritiserar Butler förbindelsen för kön och genus 

och kan illustreras: 

 
 

 

 

 
 
 

Modellen poserar neutralt rakt framifrån. Tolkningen av denna bilden blir således 

avvikande jämfört med föregående bild. Det kan på många sätt tolkas som att det är en man 

med maskulina drag på grund av skäggväxten och de stereotypiska blåa färgerna både på 
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skjortan och byxorna. Trots detta ger modellen ett androgynt intryck. Enligt Marie 

Nordberg (2004) stred andra vågen feminister för femininitet och maskulinitet kunde 

finnas hos män och kvinnor. Ett användande av maskulinitet och femininitet är ett 

förkroppsligande som går att tyda hos både män och kvinnor. Vilket innebär att kön blir en 

rörlig form snarare än bestämd. Den rörliga formen gör att vi tolkar utifrån vad vi ser och 

inte utifrån kön. Personen på bilden kan tolkas som antingen feminin eller maskulin och 

trots det uppfattas personen som androgyn i förhållande till modellerna i i Bryt 

klädmaktsordningen. Däremot, som Rosenberg menar, vill jag problematisera förhållandet 

svart eller vitt eftersom det leder till kategorisering av människor. De som bryter mot det 

normaliserade blir även det avvikande (Rosenberg 2002:102f).  

 
 

 

Denna bilden är ett tydligt exempel på en professionell androgyn modell. Det är en 
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kombination av personens ansiktsdrag, magtröjan och poseringen. Modellerna i Bryt 

klädmaktsordningen kan inte tolkas enligt den normbrytande effekten i förhållande till 

modellen på bilden. Enligt Warkander innebär det en viss sensibilitet att arbeta som 

professionell modell, vilket modellerna i kampanjen således inte besitter (intervju warkander: 

2018:04:10). Modellen på bilden bryter normer och konventioner eftersom det uppstår 

svårigheter att placera modellen inom en kategori. De kroppsliga skillnader män och kvinnor är 

en faktor till den allmäna uppfattning om hur män och kvinnor bör vara. Precis som Nordberg 

menar Connell att kroppen är förverkligande i sig självt utan normer och konventioner (Connell 

2003:67f). Fotografierna på tre modeller har satt Bryt klädmaktsordningen i kontrast till hur ett 

normbrytande perspektiv kan se ut. Vad innebär det att bryta en norm? Och framförallt, vad 

behövs för att bryta en norm? Enligt Rosenberg är normer ideal som upprätthålls genom sociala 

regelsystem och syns inte förens någon eller något blir avvikande (Rosenberg 2002:101). 

Kläderna i Bryt klädmaktsordningen kodas som antingen kvinnligt eller manligt vilket leder till 

att uttrycken för modellerna begränsas. Jens Lapidus i rosa rosett och Joy M’Batha i gråa 

kostymbyxor är exempelvis normer på hur kvinnor och män klär sig. Därför vill jag 

understryka vikten vid, precis som Warkander menar, att agera som professionell modell kräver 

normkritisk kunskap och sensibilitet.  
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Be soft i förhållande till Bryt klädmaktsordningen  

Den här studien undersöker hur tvåkönsnormen upprätthålls eller utmanas samt om normer och 

konventioner bryts. Bryt klädmaktsordningen har ett uttalat budskap med kampanjen, de vill 

bryta normer kring kombinationen mode och kön. Syftet med att analysera Be soft är att sätta 

Bryt klädmaktsordningen i perspektiv till en annan reklamfilm som har normbrytande tendenser, 

för att sedan undersöka vilken av reklamfilmerna som är i högsta grad inkluderande för alla 

människor. Be soft analyseras eftersom reklamfilmen problematiserar manligheten och i allra 

högsta grad fokuseras männens stereotyper, vilket i sin tur kan sätta Bryt klädmaktsordningen i 

ett djupare perspektiv. Reklamfilmen Be soft är 1.21 minuter lång och producerad av Bethard 

som är en spel- och casinotjänst på nätet. Zlatan Ibrahimovic är företagets ambassadör och 

ansikte utåt. Dagens Media skriver att reklamfilmen är ett komiskt försök att slå hål på 

machorollen (Citerat Nilsson i Dagens media 2018-03-27). En iakttagelse är att det inte nämns 

vad Bethard har för syfte med reklamfilmen och det finns ingen beskrivning från produktionens 

sida. Det gör att symboliken för det visuella i reklamfilmen kan tolkas utan kännedom för vad 

Bethard har för syfte. Roland Barthes begreppspar denotation och konnotation kan tillämpas för 

vad som sker i reklamfilmen. Vid ett första antagande tolkas filmen objektivt utan några 

bedömningar. Det som först uppfattas i första scenen (denotation) är två män med bar överkropp 

som vrålar på varandra i en industrilokal som brinner. Det som uppfattas i andra scenen är 

samma män fast nu i en cafésalongsmiljö. Det är således den konnotativa tolkningen som är 

intressant i filmen (Lindgren 2009:83f). 

 

Precis som Åhléns väljer Bethard offentliga personer i reklamfilmen. I Be soft kan vi se 

fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic och skådespelaren Dragomir Mrsic. Scenen utspelar sig i 

en krigsmiljö där omgivningen börjat brinna. Bakgrundsmusiken är mycket dramatisk, likt 

musiken i en actionfilm. Kameran filmar Mrsic i grodperspektiv eftersom det förstärker hans 

makt. Han är krigsmålad med bar överkropp och han får inte fram några ord utan istället 

stönar och stånkar han uttrycksfullt likt ett aggressivt djur. Han hoppar ner likt en apa och ålar 

fram på marken till en missil som han fattar tag i. Sedan siktar han missilen mot ett lejon i 

form av en stenstaty till repliken: ’’Bye bye, kissemiss’’. När lejonet sprängs i bitar kommer 
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Ibrahimovic fram, även han i bar överkropp. De står mot varandra och börjar ryta likt två 

lejon på savannen. Bakgrundsmusiken börjar sedan tystas ner och känslan blir annorlunda. 

-Ibrahimovic till Mrsic: ’’Det känns lite, det känns lite lökigt’’ och ’’Vi skiter i det här, 

kom.’’ 

 
 
Filmen tar sedan en drastisk vändning och plötsligt sitter Ibrahimovic och Mrsic i en 

cafésalongsmiljö på te- och kakbjudning till lugn och klassisk musik. 

 
 
-Ibrahimovic till Mrsic: ’’Soft.’’ 

-Mrsic svarar: ’’Ja, verkligen, mysigt.’’ 

-Mrsic: ’’Har du smakat på den här eller? Jättegoda.’’ 
 
 
Och sträcker sin hand mot Zlatan för att mata honom. 
 

Vilka är det som syns i filmen? 

Bethard väljer att representera två av Sveriges mest kända och framgångsrika män, med 

maskulinitet som utgångspunkt. Zlatan Ibrahimovic är älskad och hyllad för sin framgång i 

fotboll. Dragomir Mrsic kommer från en kriminell bakgrund men är idag skådespelare och 

idrottskonsult. Han imponerade stort på svenska folket efter sin insats som skådespelare i 

Snabba Cash (2015). Beskrivningen för reklamfilmen är bristande därför blir det viktigt att 

analysera vilka som får representeras till skillnad från Bryt klädmaktsordningen som har ett 

tydligt syfte med sin kampanj. Zlatan Ibrahimovic får troligtvis representera sportcasinot 

Bethard på grund av sin professionella fotbollsbakgrund. Dragan Mrsic har spelat roller som 

kriminell i flera filmer och serier. På senare år har Mrsic fått ödmjukare roller som i exempelvis 

tv-serien Bonusfamiljen (2018). Det ger känslan av att Dragan Mrsic har genomgått en positiv 

förändring. Dock är Mrsics karaktär i reklamfilmen till sitt yttersta generaliserad vilket 

analyseras i nästa stycke. I  

 
Driver med manliga stereotyper 
 
Första scenen visar Mrsic som krigslysten med bar muskulös överkropp. Han visar inte någon 
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ödmjukhet eller resonlighet. De fördomar och stereotyper som råder kring mannen förstärks 

genom den första scenen med Mrsic. Den konventionella uppfattningen om att mannen är 

aggressiv, tuff och stark i ett normativt könsmönster synliggörs i den här scenen (Hinton 

2003:93). Vid en första anblick är reklamfilmen chockerande stereotypisk för sin tid. Min 

förförståelse ligger i att syftesdrivande reklam strävar efter att bryta normer och konventioner. 

Trots denna förförståelse är det inget nytt att reklam överskrider genusmönster. Den moderna  

hemmapappan och karriärkvinnan är högst förekommande, även om reklam fortfarande 

upprätthåller sexism och objektifiering mot kvinnor (Gauntlett 2008:83,97). Den andra scenen 

visar fortfarande Mrsic men som nu ålar sig fram på marken i smuts och lera. Han sträcker sig 

mot en missil som han sedan avfyrar mot lejonet. Det anmärkningsvärda i den här scenen är hur 

Dragomir väljer att kalla stenstatyn för ´´Kissemiss´´ när skottet avfyras mot den. Ordvalet är 

genomtänkt i kontexten, eftersom det förstärker makt i filmen. En stor och stark man mot en 

kattunge blir tydliga kontraster som sätts mot varandra. I en betydelse av patriarkal förändring är 

reklamfilmen innovativ jämfört med feministisk populärkultur genom tiderna där Sex and the 

city (2008) och Thelma and Louise (1991) blev symboliska för kvinnlig frihet och revolution 

(Lindgren 2009:173). Be soft precis som Bryt klädmaktsordningen sätter mannen och 

maskulinitet i fokus vilket innebär att mannens roll i en patriarkal förändring blir allt större.  

 

Slå hål på machotyper 
 
För att fortsätta ur vad som händer i reklamfilmen skapas Ibrahimovic ur lejonstatyn som sprängs. 

Han börjar sedan ryta mot Mrsic och från det söta uttrycket kissemiss skapas Ibrahimovic. Efter en 

kort stunds vrålande vänder filmen till en annorlunda kontext. Männen har nu istället tebjudning i en 

mysig cafémiljö där Mrsic matar Ibrahimovic med en kaka. I reklamfilmen finns två element som 

kommer att analyseras. Med dessa element menas att det finns två olika miljöer som samma män 

har filmats i. Det första elementet i filmen analyseras utifrån Raewyn Connells teori om den 

hegemoniska maskuliniteten. När Bethard använder en av Sveriges mest älskade fotbollsspelare i 

deras reklamfilm väcks intresset avsevärt. Zlatan Ibrahimovic är en framgångsrik man som många 

unga män ser upp till. Bethard gör ett försök att slå hål på machokulturen med deras slogan Be 

soft-Bethard. Forskning om reklam visar att reklam tenderar att vara mer gränsöverskridande än 

innan. Vilket i sin tur betyder att samtida reklam har fler syften än att enbart sälja en produkt eller 
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tjänst. En reklamfilm kan påverka och inspirera, samtidigt som den kan vara opinionsbildande eller 

provokativ (Grusell 2007:39f). Med en offentlig person eller ett politiskt budskap kan reklam 

förbättra företagets public relations. Det är därför ingen tillfällighet att Bethard väljer Ibrahimovic 

och Mrsic till reklamfilmen. Ibrahimovic kan inspirera och påverka många, framförallt unga män 

som är intresserade av sport. För att göra jämförelse kan det konstateras att Bethards  

reklamfilm inte utgår från ett maskulint och feminint perspektiv på det tydliga sätt som Bryt 

klädmaktsordningen gör. Båda reklamfilmerna problematiserar dock stereotyper och normer. 

Be soft utgår från ett maskulint perspektiv då männen och deras stereotypiska egenskaper är i 

fokus. 

 

Reklam som speglar verkligheten 
 
I reklamfilmen visas männen med stereotypiska egenskaper som aggressiva och krigslystna. 

Stereotypiska uppfattningar om mäns och kvinnors egenskaper är rotade i att mannen jagar och 

kvinnan är hemma med barnen. Vilket kan appliceras i en kontext med männen i reklamfilmen. 

Däremot visar verkligheten att män inte längre förknippar sig med dessa egenskaper eller 

upprätthåller denna typen av machokultur (Connell 2008:103). Det blir en tydlig kontrast 

mellan att vråla mot varandra i krigsmiljö och sedan fika i cafésalongsmiljö. 

Det är inte högst främmande att män idag kan tänka sig att fika med en manlig vän. Denna 

generalisering bidrar till den kollektiva uppfattning vi får om maskulinitet. Det första elementet 

i filmen kan i ett avseende tolkas som upprätthållande av en hegemonisk maskulinitet. Med 

hegemonisk maskulinitet menar Connell att män upprätthåller normer och värderingar inom sin 

grupp. Det är statusfyllt att tillhöra en sådan hegemoni och ett upprätthållande innebär att de 

värderingarna och normer som råder inom gruppen ständigt reproduceras (ibid:101). Reklam 

kan ha betydelse för vad vi får för uppfattningar om vad som är maskulint och feminint. 

Forskningen om hur reklam påverkar oss eller inte är fortfarande ett mycket diskuterat ämne. 

Budskapet i reklamfilm kan spegla de debatter och åsikter som finns i samhället men det finns 

ingen garanti för att budskapet påverkar oss eller inte (Jarlbro 2006:130f). Reklamfilmen i 

förhållande till representation visar två män som i budskapet i filmen uppmanar till att Be soft 

istället för att vara aggressiv och macho. I detta avseendet syftar reklamfilmen till att 
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Ibrahimovic och Mrsic driver med manliga stereotyper. Genom att driva med stereotyper visar 

de istället hur män kan och bör vara. Det tyder på en positiv representation i en aspekt av 

förändring för vad som anses vara maskulint. Dock tar denna förändring utgångspunkt i en 

begränsad uppfattning om manligt och kvinnligt. Ett exempel på detta är vad som anspelas som 

hårt och mjukt i reklamfilmen. När männen är i krigsmiljö symboliseras det hårda och sedan 

när männen är i cafésalongsmiljö symboliseras det mjuka. På samma sätt uppfattas det 

maskulina som hårdare och det feminina som mjukare. Således använder budskapet i 

reklamfilmen motsatspar av något slag. Däremot nämner de inte ett manligt eller kvinnligt 

perspektiv som i Bryt klädmaktsordningen. Att ställa någonting mot någonting annat leder till 

att avståndet mellan motsatsparet suddas ut. Det finns med andra ord inte.  

 

En diskussion om kön och representation 

Bryt klädmaktsordningen kan uppfattas i högre grad som mer genomtänkt för att nå 

normbrytande effekt. De har en tydlig slogan och det går inte att tyda några humoristiska 

inslag i deras kampanj som finns i Be soft. Kampanjen ger istället ett revolutionärt intryck att 

könsmaktsordningen måste förändras. Trots detta är det Be soft som är inkluderande och inte 

exkluderande i sitt budskap. Be soft nämner varken kvinnligt eller manligt även om de driver 

med manliga stereotyper. Bryt klädmaktsordningen har manligt och kvinnligt perspektiv 

genomgående i deras kampanj vilket kan tolkas som ett upprätthållande av tvåkönsnormen. 

Reklam har en normerande effekt, vilket innebär att det representativa i reklam blir även det 

som vi anser vara en normalitet. Med det menar jag att reklam visar ofta en generaliserad 

bild av verkligheten vilket leder till normativa uppfattningar. Oavsett om män och kvinnor 

representeras på ett mångfacetterat sätt i reklam inkluderas inte transpersoner och icke-binära 

i lika stor utsträckning som cispersoner. Genom denna exkludering av minoriteter 

upprätthålls traditionella värderingar och normer och det icke-normativa kommer istället ses 

som avvikande (Gottzén & Jonsson 2012:17f). 
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Slutdiskussion & Resultat  

Den här uppsatsen har undersökt representationen i reklamfilmerna Bryt klädmaktsordningen 

(2016) och Be soft (2018). Båda filmerna tenderar att uppfattas som normbrytande reklam. 

Studien har undersökt hur reklamfilmerna utmanar eller upprätthåller tvåkönsnormen. Det primära 

materialet har analyserats utifrån teoretiska perspektiv från framförallt Judith Butler som är starkt 

förankrad i queerteori. Medan det sekundära materialet har dels verkat som exempel på den debatt 

som har blivit kring Bryt klädmaktsordningen men också för att uppmärksamma och analysera 

kritiken mot kampanjen. Intervjun med Philip Warkander har fungerat som expertiskälla till 

analysen. För att skapa perspektiv till Bryt klädmaktsordningen analyserades reklamfilmen Be soft 

från Bethard. Be soft visar att budskapet är normbrytande i den meningen att förändringen av 

manliga stereotyper är centralt. Oavsett om det är stereotyper som i stor utsträckning inte relateras 

till längre finns det ett modernt synsätt i reklamfilmen, som uppmanar män till att umgås på en 

mysigt sätt snarare än att slåss.  

Studien visar att maskulinitet är centralt i reklamfilmen Be soft vilket innebär att budskapet inte 

har tvåkönsnormen som utgångspunkt. Resultatet av analysen visar att normbrytande reklam till 

viss del har budskap som utmanar normer och konventioner, dock visar analysen att kampanjen 

inte är tillräckligt inkluderande för att utmana rådande normer kring manlighet och kvinnlighet. 

Det kan konstateras att Bryt klädmaktsordningens idé och slogan bättre än deras slutprodukt 

eftersom jag har fått ta del av arbetet bakom kampanjen. Från början ville Åhléns arbeta med 

människan som en kulturell varelse, samtidigt som de ville bryta normer och konventioner kring 

kopplingen mode och kön. Trots denna förhoppning utgår kampanjen från manligt och kvinnligt 

perspektiv vilket innebär att tvåkönsnormen reproduceras snarare än utmanas. Den upprätthålls 

genom att modellerna iscensätter uttryck från stereotypiskt kvinnligt eller manligt kodade attribut. 

Vidare undersöktes vad som skulle kunna uppfattas som queert unisexmode. Christopher 

Insulander presenterades som en alternativ stylist till kampanjen och två av Insulanders modeller 

jämfördes med Jens Lapidus och Per Schlingmann. Resultatet visar att androgynitet i form och 

uttryck är nyckeln till att kunna bryta normer och konventioner för mode och kön. Kläder har 

fortfarande en tydlig koppling till tvåkönsnormen då kläderna kodas till manligt eller kvinnligt. 

Stereotypiska plagg som klänning, kavaj och rosett kommer direkt hänvisa till tvåkönsnormen, 
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vilket i sin tur exkluderar personer som inte ser sig själva som antingen man eller kvinna, och det 

normbrytande budskapet går förlorat.  

Vilket mångfaldssamhälle vill du leva i?  

Uppsatsen har studerat representation i reklam eftersom representation är en viktig samhällsfråga. 

Representation är att erkänna alla människors existens i samhället. I framtiden behöver media och 

framförallt reklam representera transpersoner och ickebinära i större utsträckning för att inkludera 

alla människor snarare än exkludera. Bryt klädmaktsordningen har en god idé och en bra 

upphovsrätt för sin kampanj men blir trots det kritiserade för en komisk Jens Lapidus i 

kvinnokläder. Kampanjen är normkritisk men går miste om sitt normkritiska syfte eftersom fokus 

ligger på manlighet och kvinnlighet. Queer- och transforskning är ett relativt nytt område som bör 

ta vidare forskningen i större utsträckning än vad går att finna, framförallt inom medie- och 

kommunikationsvetenskap som kan studera representation i medier och följa vilka institutioner 

och kanaler som breddar mångfalden. Vikten vid att transpersoner får representation och 

upprättelse är enligt mig, mycket viktigt eftersom statistiken för transpersoner och ickebinära ser 

mörk ut på grund av diskriminering (Folkhälsomyndigheten 2015).  

Att inte representera transpersoner och ickebinära i media kan leda till utanförskap och bristande 

kunskap, vilket kan vara möjlig vidare forskning i framtiden. Bristande kunskap leder till felaktig 

framställning om transpersoner vilket ger en negativ och avvikande bild. Att erkänna deras 

existens är att normalisera precis som HBTQ börjar normaliseras. Stereotypa framställningar av 

män och kvinnor i media förnekar transpersoner och ickebinära vilket leder till att representationer 

som tenderar att verka normbrytande inte alls blir normbrytande då normen fortfarande kvarstår. I 

samhället har vi börjat bli allt mer medvetna om klass, kön och etnicitet. Trots en hög 

medvetenhet riskerar minoriteter att glömmas bort.  

När minoriteter blir underrepresenterade upprätthålls normer och värderingar. Jag kan konstatera 

att vad som från början uppfattades som delvis normbrytande i Bryt klädmaktsordningen och Be 

soft inte alls tolkas på ett likvärdigt vis vid arbetsprocessens slut, då båda reklamfilmerna snarare 

upprätthåller de ideal, normer och värderingar som förknippas med femininitet och maskulinitet. 

För att leva och växa i ett mångdimensionellt samhälle som alla människor inkluderas inom 

behöver representationen se annorlunda ut i framtiden. 
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