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Sammanfattning 

I dagens samhälle ser vi diskussioner rörande klimatfrågor och jämställdhet både på 

samhälls- och individnivå. Dessa diskussioner engagerar och kan påverka allt ifrån stora 

aktörer till enskilda individer. Denna uppsats intresserar sig för hur dessa diskussioner 

samverkar när ett företag väger in båda frågorna vid marknadsföringsstrategier. Uppsatsen är 

en kvalitativ textanalys vars syfte är att undersöka hur den miljömedvetna kvinnan 

representeras i H&Ms Conscious Collection-kampanjer. Conscious Collection är en del av 

H&Ms satsning på hållbart mode, där kläderna ska vara innovativa för miljövänlig 

konsumtion. Uppsatsen lyfter fram representationen av kvinnorna i fem utvalda 

kampanjfilmer från 2017 till 2019. Utifrån en kvalitativ textanalys finner vi olika aspekter av 

representation av kroppar, uppförande, aktivitet, rekvisita och miljö; vilket kommuniceras 

med hjälp av olika visuella strategier i H&Ms kampanjfilmer. Med en feministisk kritisk teori 

som ramverk finner vi att den miljömedvetna kvinnan porträtteras som en normativt vacker, 

smal kvinna. En snarlik livsstil porträtteras vilket inte tyder på klasskillnader kvinnorna 

emellan. Gemensamt för kvinnorna är även en porträttering av moraliskt ansvarstagande i 

relation till miljöfrågor. H&M porträtterar därmed en begränsad representation i sina 

kampanjfilmer. 

 

Nyckelord: representation, respektabilitet, genus, klass, H&M, miljö, reklam. 
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1. Inledning 

Redan på 70-talet började det diskuteras i samhället hur kvinnan genom historien associerats 

med naturen. Ecofeminism som begrepp kom till på grund av den gemensamma historia av 

förtryck man anser att kvinnor och naturen delar. Sedan dess har diskussioner kring 

kopplingen mellan kvinnan och naturen varit mer och mindre omtalat (Miles 2019). Idag är 

däremot dessa diskussioner stora på såväl den politiska agendan, den interpersonella agendan 

samt medieagendan. Vi ser även företag använda sig utav dessa diskussionsämnen som en 

form av marknadsstrategi. Modeföretagen trycker tröjor med feministiska budskap och 

tygkassar vars logo uppmanar till att ersätta plastpåsar. Att företag som drivs av tillväxt tar 

till dessa strategier är förmodligen i hopp om att glida på trendvågen för att det ska generera 

pengar. Samtidigt visar tidigare forskning att kvinnor är mer miljömedvetna än män (Brough 

m. fl. 2016).  

I slutet på 2016 släppte H&M en kampanjfilm kallad “She’s a lady”. Kampanjen 

hyllades för sin mångfald och utmaning av den stereotypiska kvinnobilden (Lundin 2016). 

2010 släppte H&M sin första Conscious Collection vilket är en del av H&Ms stora satsning 

på hållbart mode (H&M 2017). Dessa kollektioner ska bygga på ekologiska, återvunna eller 

nya material med låg miljöpåverkan. Kollektionen önskar H&M ska bidra till en ökad 

kunskap och tillgänglighet för kunden att handla hållbart (H&M 2010). Conscious Collection 

har genom åren expanderats, släppts oftare och i olika versioner. Det blir därmed tydligt att 

H&M gör stora satsningar på hållbart mode (ibid.). Efter hyllningarna kring kampanjen 

“She’s a lady” ämnar studien att analysera huruvida H&M fortsätter med att representera en 

mångfald av kvinnor i sina fortsatta kampanjer; trots att fokuset uttalat ligger på att visa upp 

sitt arbete för hållbart mode. Diskussionen kring jämställdhet och representation har vi sett 

H&M arbeta med i tidigare reklamkampanjer, exempelvis “She’s a lady”. Nu satsar de mer 

än någonsin på att även porträttera sig som miljömedvetna. Studien ämnar därmed undersöka 

huruvida det är möjligt för företag som H&M att kontinuerligt behålla fokus på en jämställd 

representation samtidigt som en miljömedveten diskussion drivs i deras marknadsföring. Vi 

intresserar oss för hur föreningen mellan dessa diskussioner går till när H&M visar intresse 

för båda ämnena.  
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1.1 Syfte & problemformulering 

Företag som drivs av tillväxt gör att nya teorier utvecklas för effektivisera reklamstrategier 

samt möjligheter att kunna driva utvecklingen framåt (Holt 2002). Holt menar däremot att de 

människor som representerats i reklam har varit relativt oförändrat sedan reklamens moderna 

tid, från början av 1900-talet. Reklam kan ses som en bidragande faktor till reproducering av 

de rådande normer och strukturer vi har i samhället. Reklam kan även visa på förändringar 

som sker i samhället. Genom att studera reklam kan vi därmed få en bild av vad aktörerna 

bakom reklamen anser vara effektiva strategier och därmed bilda en uppfattning kring deras 

bild av samtiden (Holt 2002:80).  

Vi vill tillföra kunskap i dagens media- och kommunikationssamhälle som är en 

avgörande del av vårt konsumtionssamhälle. Vi ser som tidigare nämnt företag visa intresse 

för diskussionsämnen som feminism och miljömedvetenhet. Modeföretag som H&M 

använder dessa ämnen i deras marknadsstrategi, i hopp om att glida på trendvågen i syfte att 

det ska generera pengar. Syftet med denna studie blir därmed att undersöka hur 

representationen ser ut i H&Ms visuella Conscious Collection-kampanjer. H&M är en stor 

aktör på “fast fashion”-marknaden och verkar globalt, vilket delvis tillför makt över 

produktion, konsumtion och representation i reklam. Vi vill därför studera hur H&M 

framställer den miljömedvetna kvinnan i dessa kampanjer. Det vill säga vilken livsstil, klass, 

etnicitet, egenskaper och tillhörighet visas upp som den rådande normen bland 

miljömedvetna kvinnor. Studien ämnar mer konkret att besvara följande frågor: 

1. Vilka representeras som den miljömedvetna kvinnan i H&Ms Conscious 

Collection-kampanjer? 

2. Hur påverkas H&Ms representation av kvinnor när fokuset i kampanjen ligger på att 

visa upp deras miljömedvetenhet?  

3. Hur representeras H&Ms miljömedvetna arbete i kampanjfilmerna? 

 

2. Tidigare forskning  

Tidigare forskning inom genus har fokuserat på kvinnors framställning i förhållande till män 

(Hur, Kim & Jang 2016; Brough m. fl. 2016). Vi är istället intresserade av maktordningar 

kvinnor emellan och hur det ges uttryck i reklam. Vi vill ta hänsyn till kön, dock inte bara 

kön då flera maktfaktorer är beroende och samverkar med varandra under olika situationer. 
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CSR, eller corporate social responsibility, är ett begrepp Ählström (2010) tar upp i 

sin studie av interaktioner mellan icke-statliga organisationer (NGOs) och större bolag. Dessa 

organisationer sätter press på bolag genom opinionsbildning. Ählström undersöker hur dessa 

bolag reagerar på kraven för att öka sitt samhälleliga ansvar. Ählström använder H&M som 

fall där NGOs ställer krav på bolagets hantering av dess anställdas rättigheter inom 

outsourcing. NGOs lägger större fokus än tidigare på att influera multinationella företag i 

syfte att vidga deras ansvar för miljö- och samhällsproblem (Ählström 2010:72). Denna typ 

av forskning visar på att det finns ett ökat intresse för en transparens i företagsvärlden. 

Studien visar även en ökad efterfrågan på att stora bolag ska ta ett socialt ansvar. H&M är 

fokus även i vår fallstudie, vilket gör att denna studie går i linje med vår. Vi intresserar oss 

däremot för hur en efterfrågan på socialt ansvar kan påverka marknadsföringen och ser 

därmed kunna bidra med nya perspektiv inom detta forskningsområde. 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv är forskning Frith, Hong Cheng och Ping Shaw 

(2004) genomfört intressant i förhållande till vår studie. De undersöker reklam inom mode- 

och skönhetsindustrin och hur kvinnor framställs i olika kulturer. Reklam från Singapore, 

Taiwan och USA undersöks i syfte att se hur kvinnor framställs och skiljer sig mellan den 

västerländska och den östasiatiska kulturen. Västerländska kvinnliga modeller framställs 

oftare i förförande kläder och som “den sensuella kvinnan”, medan asiatiska modeller oftare 

framställs inom reklam för hår- och ansiktsprodukter. Västerländska modeller dominerar 

reklam för kläder. Frith m. fl. argumenterar för att asiatiska kvinnor syns mer i västerländsk 

reklam inom “kroppsliga” kategorier, med fokus på vacker hy och hår exempelvis. 

Östasiatisk reklam använder västerländska kvinnor i sexuellt syfte vid 

marknadsföringsstrategier. Denna forskning bidrar till samma forskningsområde vi ämnar 

undersöka då Frith m. fl. ser bortom könsskillnader mellan män och kvinnor och istället 

studerar kulturella skillnader hos olika grupper av kvinnor. Vår studie kan dels bygga vidare 

på de slutsatser som Frith m. fl. presenterar, eller visa på att en förändring skett gällande 

representation inom marknadsföring. Eftersom den är gjord 2004 hoppas vi även kunna 

komplettera forskningsfältet med ny forskning som kan visa på möjliga skillnader eller 

utvecklingar som skett i samhället under dessa 15 år.  

Stora bolag som H&M ingår i en “fast fashion”-industri. Księżak (2016) undersöker 

hur dessa textil- och modeföretag förhåller sig till CSR, där H&M även är huvudsakligt fall. 

Księżak menar att det finns en stor efterfrågan för “fast fashion” och dess prisvärda variation 
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av mode. Detta orsakar dock överproduktion och avfall av material. De stora textilföretagen 

försöker undvika detta genom integration av leverantörskedjor, vilka snabbt kan leverera 

produkterna ut till marknaden. De billiga kläderna med en mycket kort levnadstid (ca. 6-10 

veckor) inom “fast fashion”-industrin påverkar u-länder, där produktionen av dessa sker. Där 

anställs ofta kvinnor med dåliga arbetsförhållanden, vilket Księżak menar skapar 

motreaktioner såsom CSR. Trender inom samhället påverkar textil- och modeindustrins 

sektor och influerar dess riktning, såsom mot miljövänliga produkter och återvinning 

(Księżak 2016:55f). Denna fallstudie undersöker ekonomiska aspekter och CSR inom 

modeindustrins produktion. Studien omnämner kvinnor som får utstå negativa konsekvenser 

av modeindustrins produktion och arbetsförhållanden. Dock berörs detta endast ytligt och 

studien saknar djupgående analys av produktionsförhållande utifrån genus. Studien berör 

samma forskningsområde vi intresserar oss för gällande modeindustrin, hållbara aspekter 

samt genus. Vår studie skiljer sig däremot i intresset för hållbart ansvar, då vi studerar 

framställning av kvinnor inom hållbar marknadsföring. 

Brough m. fl. (2016) har genomfört forskning som undersöker huruvida miljövänliga 

och ekologiska produkter kodas feminint. Brough m.fl. nämner hur tidigare forskning inom 

området har försökt påvisa att könsskillnader inom miljövänlig konsumtion ha berott på 

skillnader i personlighetsdrag. Brough m. fl. argumenterar istället för att dessa skillnader 

härstammar från associationer mellan “grönt beteende” och femininitet. Detta har orsakat en 

stereotyp vilken återfinns bland båda kön; att miljövänliga konsumenter är mer feminina. 

Studien visar på att män är mer medvetna och måna än kvinnor om att upprätthålla sin 

könsidentitet och tenderar därmed undvika miljömedvetet beteende i syfte att behålla en 

“macho image” (Brough m. fl. 2016:572). Här återfinner vi forskning som undersöker 

könsskillnader mellan kvinnor och män. Generalisering av kvinnor och män i syfte att finna 

könsskillnader kan bli problematiskt då det inte är två homogena grupper, utan påverkas av 

diverse faktorer såsom etnicitet och klass. Vår studie ämnar röra sig bort från att undersöka 

skillnader mellan män och kvinnor. Istället fokuserar studien på aspekter som klass och andra 

maktordningar kvinnorna emellan i H&Ms kampanjer. Vår forskning studerar däremot inte 

huruvida femininitet och miljövänlig konsumtion hör samman, utan istället hur femininitet 

och miljövänlig konsumtion porträtteras parallellt med varandra.  
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3. Teori 

3.1 Klass 

Det har gjorts många försök genom historien till att definiera klassbegreppet och dess 

betydelse. Denna studie kommer utgå ifrån Holgerssons (2011) definition av klass där hon 

väver samman olika teorier i sin bok utifrån ett post-marxistiskt perspektiv. Holgerssons 

definition av klass landar i en nutid definition med grund i Bourdieu och Skeggs tankar om 

klass och kapital. Klass har tidigare haft en snäv koppling till kapital och marknad, vilket det 

i vissa avseenden har än idag (Holgersson 2011:93). Vidare har fler aspekter av klass växt 

fram. Bourdieus klassteori anlägger ett socialt perspektiv på klassificering. Klassindelning 

utifrån ekonomiska kapital kompletteras med en mätning av socialt kapital, som konsumtion 

och livsstil (Holgersson 2011:149). Bourdieu har försökt undersöka sammanhanget mellan 

kultur och ekonomi, men landar i slutändan i ett deterministiskt synsätt på sociala relationer 

(Holgersson 2011:150). Beverley Skeggs har i sina studier tagit avstamp ur Bourdieus teorier 

men har kritiserat hur kopplingen mellan kön och klass inte lyfts fram (Holgersson 

2011:151). Skeggs menar att klass har en betydande roll för kvinnors liv och att klass 

konstrueras tillsammans med kön och andra maktordningar (Holgersson 2011:154). 

Holgersson har utifrån tidigare klassdefinitioner satt ihop en lista där hon definierar 

sitt perspektiv på klass. Utifrån relevans har ett antal av Holgerssons definitioner i denna lista 

valts ut för att lägga grund för den klassdefinition vi kommer utgå ifrån i denna studie. Klass 

är en social konstruktion, vilket kan ses utifrån olika perspektiv. Holgersson menar att hela 

det fysiska rummet är strukturerat av klass, vilket resulterar i skilda sociala laddningar. Klass 

är något vi gör med vårt språk och våra kroppar vilket gör att handlingar och rörelsemönster 

likväl är bidragande faktorer vid klassificering. Vi deltar även i en process av social 

klassificering. Genom handling kan vi därmed kulturellt och materiellt både urskilja oss från 

vår omvärld, men även bidra till en reproduktion av den. Holgersson menar även att klass inte 

bör skiljas från andra maktfaktorer. Klasskonstruktioner bör därmed göras genom invägning 

av hur olika maktfaktorer samverkar (2011:164f). 

Klass är därmed socialt konstruerat och berör främst ojämlikhet och exkludering. 

Exkludering beskrivs i förhållande till hur klass reproduceras, men även hur social klass och 

socialt kapital berör tillträde och exkludering. Detta rör därmed vad människor inte har 

tillträde till, snarare än vad de har tillträde till, såsom olika sociala sfärer (Skeggs 1997:13; 

Holgersson 2011:14).  
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3.2 Feministisk teori 

Denna studie kommer även utgå från Beverley Skeggs (1997) feministiskt kritiska teori. 

Skeggs talar om respektabilitet som begrepp, där vissa klasser i samhället ses som lata, 

farliga, revolutionära och utan respekt. Detta orsakar en strävan efter respektabilitet som en 

statussymbol. Skeggs talar om att definitionen av kvinnlig respektabilitet var organiserat 

kring ett komplext uppsättning av praktiker och representationer. De definierade lämpliga och 

acceptabla beteenden, språk och utseende; vilket verkade både sociala regler och moraliska 

koder (1997:46). Begreppet respektabilitet blir därmed ett sätt att binda samman maktfaktorer 

såsom klass, kön, sexualitet och etnicitet (1997:32). Skeggs menar att kvinnors erfarenhet av 

förtryck bidrar till förståelse och kunskap, vilket blir ett nödvändigt medel för att kunna 

bekämpa kvinnors förtryck. Detta härstammar från den feministiska ståndpunktsteorin 

(1997:25). Skeggs menar att all erfarenhet är bearbetad genom praktik och kulturell tolkning. 

Det inte finns några äkta upplevelser, utan all representation är interpretation. Klass upplevs 

därmed enligt Skeggs av kvinnor genom exkludering (1997:28).  

Skeggs menar att den mänskliga kroppen är den mest självklara förkroppslingen av 

klass. Kroppen är den fysiska platsen där relationen mellan exempelvis klass, kön och 

etnicitet kommer tillsammans och praktiseras. Klass kodas därmed genom kroppsliga uttryck 

(Skeggs 1997:87). Skeggs menar att den, enligt samhällets, ideala “respektabla kroppen” är 

vit, icke-sexualiserad, hetero-feminin och oftast medelklass. Denna femininitet kodades alltid 

respektabel (Skeggs 1997:99). Kvinnor kan därmed se sina kroppar som ett form av socialt 

kapital, vilka kan investeras i genom olika fysiska attribut (Skeggs 1997:84). Kroppsfett 

exempelvis, kan indikera orörlighet, vilket ses negativt i kontrast till social rörlighet, vilket är 

av normativt positiva attribut. Social rörlighet blir därmed mindre sannolikt att återfinnas i en 

tjock kropp (1997:83). Definitionen av en tjock kropp i denna studie utgår ifrån en större 

kropp än normativ standard; den kroppstyp modeindustrin generellt benämner “plus size” 

(Cambridge Dictionary 2019). Femininitet var sett att vara medelklasskvinnors egendom, 

som upprätthöll sin respektabilitet genom deras utseende och uppförande (Skeggs 1997:99).  

Perspektiven Holgersson (2011) och Skeggs (1997) presenterar kommer tillämpas för 

att tolka och ge mening åt studiens empiriska material. Deras teorier kommer användas som 

verktyg vid analysen och vägas samman i en slutdiskussion.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod  

Denna studie är en kvalitativ textanalys där vi kommer använda oss av visuella metodologier 

enligt Rose (2016) med semiotik som analytiskt verktyg. Utmärkande för en semiotisk 

analysmetod är att alla tecken betyder något, vilket innebär att en bild kan tillskrivas olika 

betydelser beroende på vem som betraktar den (Fogde 2010:179f). För att kunna tolka dessa 

visuella uttryck behövs teoretiska ramverk för att kunna tolka både det manifesta och de 

latenta, underförstådda, uttryck samt de konnotationer som samråder med dessa. Verktygen 

för denna analys kommer därmed vara tidigare nämnda teorier samt en metodologisk modell 

vilken presenteras nedan. Det är av stor vikt att förstå innebörden av visuell kultur och de 

tolkningar vi gör av visuellt material. Visuell kultur rör problematiken kring hur bilder 

tenderar visualisera (eller osynliggöra) sociala skillnader och orättvisor (Rose 2016:106f). 

För att kunna tolka vårt visuella material kommer vi ha en semiotisk analytisk utgångspunkt. 

Semiotik är ett analytiskt verktyg för att dekonstruera en bild i flera delar. Delarna kan sedan 

bringa större mening i relation till samhällelig kontext och metoden bygger på flertal olika 

samhällsvetenskaper. Semiologi rör de sociala effekter visuellt materials mening och tolkning 

medför, vilket gör det till ett relevant tillvägagångssätt i vår studie. Semiotik som verktyg 

förutsätter att vi kan undersöka hur reklam representerar sociala skillnader. Representation är 

därmed ett centralt begrepp vår studie ämnar undersöka. Allt empiriskt material kommer 

diskuteras och analyseras utifrån Roses metodologi tillsammans med Holgerssons 

klassteorier och Skeggs feministiska teori som ramverk.  

Rose argumenterar för att visuellt material inte existerar i ett vakuum. En analys av 

bilder på en ytlig nivå vore därför otillräcklig, då det bortser från hur det visuella materialet 

har framställts och tolkas genom sociala sfärer (2016:57). Kontexten där bilden skapas är en 

viktig social aspekt, där faktorer såsom ekonomiska, sociala och politiska relationer samt 

institutioner och normer påverkar hur bilden framställs. Det finns fler element att ha i åtanke 

när visuellt material ska analyseras. Genom att exempelvis använda bild och ljud i 

kombination med varandra, kan denna samverkan väcka känslor hos åskådaren (Rose 

2016:236). Rose argumenterar för att kvaliteten av ljudet är minst lika viktigt som kvaliteten 

av bilden (2016:347). Ljudet kan dels komma från miljön filmen visas i, det kan vara tal eller 

musik i bakgrunden. Dessa ljud kan både styra intrycket av bilden genom att antingen gå i 

harmoni med bilden eller stå i kontrast till den (Rose 2016:78). Ljud kan därmed vara 
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avgörande vid intrycket av rörliga bilder. Vald metod hoppas vi skapar förutsättningar för en 

djupgående analys av det som kan läsas “mellan raderna” samt tolkning av det visuella 

materialet. Metoden är därmed relevant för fallstudiens syfte.  

 

4.1.1 Dyers modell 

Denna studie kommer även utgå ifrån modellen skapad av Gillian Dyer, vars bok Advertising 

as Communication (1982) omnämns av Rose. Denna kommer tillämpas och användas som 

verktyg vid analysen. Modellen består av en lista med kategorier och identifiering av 

kvalitéer vilka används vid reklamstrategier (Rose 2016:115). Dessa fyra kategorier kommer 

användas som teman vid analysen för att få svar på vilka kvinnor representeras som 

miljömedvetna. Representation av kroppar är den första nämnda kategorin där Dyer bland 

annat väger in vilken ålder, kön och etnicitet som porträtteras i bilden. Dyer lyfter även fram 

att hår, kroppstyp och storlek samt utseende är viktiga aspekter att väga in (Rose 2016:115f). 

Representation av uppförande är nästa kategori, där vi ser på vilka uttryck (om kvinnan 

exempelvis är glad eller ledsen), poseringar (exempelvis hur kvinnan står och om man tar 

plats eller ej) och ögonkontakt (var de tittar och om blickarna utsänder exempelvis 

självsäkerhet) som utförs. Intressant inom denna kategori blir att jämföra kvinnors 

uppförande i förhållande till varandra (Rose 2016:116). 

Kategorin som benämns representation av aktivitet undersöker bland annat beröring, 

samt vem som rör vem. Kroppsrörelser är en annan underkategori för att beskriva aktiviteten; 

vem är passiv och vem är aktiv? “Positional communication” lyfts fram, vilket syftar på 

“objektets” rumsliga/spatiala positionering i rummet. I detta fall ser vi därmed på hur kvinnan 

eller kvinnorna är positionerade i förhållande till kameran. Ser vi dom på håll eller nära? 

Dessa ses även på i förhållande till varann och det avstånd som syns mellan personerna i 

fråga (Rose 2016:116). Den sistnämnda kategorin berör rekvisita och miljö. Synliga objekt i 

kampanjfilmerna kan bidra till förståelse genom att besitta kulturell signifikans. Detta innebär 

att viss rekvisita kan ses som symboler, vilka genom konnotationer ger bilden andra latenta 

meningar. Rekvisitan behöver nödvändigtvis inte vara objekt av fysiskt material utan kan 

vara användandet av andra symboler för att framställa en specifik känsla. Exempelvis genom 

varma ljuskällor för att representera en känsla av lugn eller sinnesro (Rose 2016:116). Dyers 

modell listar även porträttering av miljö. Vilken miljö befinner kvinnan sig i och vad 
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signalerar det? Exempelvis kan miljön visa upp en vardaglig miljö eller i kontrast till det; en 

exotifierande miljö som syftar till något utöver det vardagliga (Rose 2016:116).  

Denna modells olika aspekter blir en viktig grund för analysen i syfte att kategorisera 

och identifiera vilka kvinnor som visas upp i kampanjerna. Genom att väga samman dessa 

kategorier ämnar studien lyfta fram hur olika maktordningar samverkar och genom analys 

finna svar på våra frågeställningar (Holgersson 2001:143f).  

 

4.2 Urval  

Vid insamling av material har det gjorts ett urval av H&Ms publicerade Conscious 

Collection-reklamfilmer på Youtube mellan 2017-2019. Detta tidsspann valdes dels för 

lovorden H&M fick efter sin kampanj  “She’s a lady” i slutet av 2016 samt för att studien ska 

vara relevant idag. Utifrån de filmer som är en del av en Conscious Collection-kampanj och 

finns på H&Ms Youtube-kanal, har fem stycken filmer relevanta för studien valts ut. Att de 

tillhör en Conscious Collection framgår i filmtiteln. Dessa filmer är inte slumpmässigt eller 

systematiskt utvalda, utan alla filmer på Youtubekanalen har granskats och sedan valts ut 

utifrån analytiskt intresse (Østbye 2004:81f). Filmer som inte innehåller människor har valts 

bort då det är representation av kvinnor vi intresserar oss för. Viktigt att nämna är att valda 

kampanjfilmer marknadsför H&Ms damavdelning och därmed riktar sig till kvinnor. Filmer 

som därmed innehåller exempelvis män har även valts bort, eftersom det tidigare nämnt inte 

är av intresse att diskutera relationen mellan män och kvinnor.  

Urvalet resulterade i fem stycken valda kampanjfilmer i kortare lag. Löpande genom 

denna studie kommer klippen refereras till V1, V2, V3 osv. som förkortningar av Video 1, 

Video 2, Video 3 osv. Detta är en del av studiens operationalisering för att enkelt kunna 

referera till specifika material. Valda fem filmer är mellan 30 sekunder och en minut långa. 

Kampanjfilmerna är valda från Youtube dels för de underlättar vårt arbete med ett direkt 

tillgängligt material, samtidigt som H&M är aktiva på denna plattform och publicerar mycket 

av sitt arbete där. Vad vi däremot inte vet är om Youtube ger oss tillgång till alla Conscious 

Collection-kampanjfilmer mellan 2017-2019; H&M kan ha tagit bort någon video vilken 

kunnat bidra med andra kunskaper till vår studie. Genom att skaffa oss materialet via H&M 

hade vi kunnat göra ett urval av fler filmer. Detta hade förmodligen resulterat i en 

tidskrävande process vilket inte ges utrymme för i denna studie. De valda filmer som 

analyserats finns tillgängliga för allmänheten, vilket gör att läsare enkelt får tillgång till vårt 
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material. Tillgängliga filmer som valts bort på grund av manligt deltagande hade möjligtvis 

bidragit till studien, om det valts att se bortom männens deltagande och endast sett till 

kvinnornas relation och framställning. En sådan avgränsning kapar däremot en del av 

kontexten och framställningen i videon, vilket hade vinklat materialet.  

 

4.3 Genomförande  

Diskussionen kring miljömedvetenhet sker på flera nivåer i samhället. Denna diskussion har 

engagerat även oss vilket gav idén till att analysera bilden av den miljömedvetna kvinnan. 

Efter research kring ämnet påbörjades urvalsprocessen som tidigare beskrivet. Följt av en 

urvalsprocess studerade vi de valda kampanjfilmerna. Detta gjordes i syfte att utan 

fördjupade kunskaper som forskare inom ämnet, först kunna tolka filmerna likt en potentiell 

kund och konsument. Analysen av det empiriska materialet har däremot varit en ständig 

process. Valda kampanjfilmer har granskats flertal gånger under tiden vi arbetat med vårt 

material parallellt med uppsatsskrivningen, både enskilt samt parvis. Viss teorikunskap fanns 

sedan tidigare då inläsning på forskningsområdet har skett, samt tidigare kurser vid studier 

lyft fram teorier kring ämnet. Vidare utveckling av de teorier vi har valt har däremot vuxit 

fram vid analys. Analysen av vårt empiriska material har delvis skett på egen hand. Detta för 

att dels få en bild av hur vi ensamma tolkar materialet. Analysen har även skett parvis, genom 

att diskutera individuella tolkningar i syfte att undvika associationer kring materialet. Vårt 

genomförande av analysen hoppas vi hjälpt oss undersöka vårt material på flera nivåer. 

 

4.4 Eventuella problem med metoden 

En viktig utgångspunkt inför vårt genomförande var att skilja på associationer och 

konnotationer. Associationer förklaras utifrån individuellt meningsskapande till skillnad från 

konnotationer som är kulturellt förankrade (Borgersen & Ellingsen 1994:70). När vi tittar på 

vårt material var det viktigt att utgå ifrån de teoretiska verktyg och perspektiv vi väljer att 

analysera utifrån. Om tolkning sker utifrån associationer kan forskningen tappa sin 

trovärdighet och en argumentation av egenintresse kan undermedvetet spegla analysen. Rose 

(2016) lyfter även fram problematiken med att analysera bilder. Det kända uttrycket “en bild 

säger mer än tusen ord” kan beskriva denna kritik (Rose 2016:328). Det kan därför vara svårt 

att med ord beskriva vad som syns i reklamfilmen och ännu svårare att beskriva vad det kan 

vara ett tecken på, samt innebära. För att förenkla detta utgår vi från de riktlinjer och 
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kategorier av Dyer vi ska identifiera i varje video, samt ett teoretiskt ramverk. Det teoretiska 

ramverket gör det möjligt för oss att säga vad vi tittar på. Utifrån en annan teori hade 

materialet därmed kunnat tolkats ur en annan synvinkel (Augustsson 2007:127f). Studiens 

allmängiltighet kan inte bedömas förrän samma resultat visas i flertal studier. 

Undersökningen ämnar inte generalisera hur den miljömedvetna kvinnan framställs i reklam. 

Istället syftar studien till att finna fördjupade kunskaper och exemplifiera genom avgränsat 

fall.  

 

5. Analys 

I denna del kommer vi analysera det empiriska materialet kategoriserat utifrån Dyers modell, 

samt tillämpa det teoretiska ramverket. Nedan följer först en kort beskrivning av de 

analyserade filmerna.  

 

5.1 Beskrivning av empiriskt material 

Video 1 (V1) är titulerad “H&M Conscious Collection: Conscious Exclusive 2017”. I denna 

video ser vi en kvinna iklädd olika utstyrslar från H&M med växlande närbilder på hennes 

kropp och klädernas material. Filmen utspelar sig i en drömsk miljö med element av vatten 

och luft. Video 2 (V2) är titulerad “H&M Conscious Collection: Women's Sport 2018” och är 

den enda kampanjfilm berörande en sportkollektion. I denna video ser vi en grupp kvinnor på 

en löptur uppe bland ett bergigt landskap som till synes utspelar sig långt från en stadsmiljö.  

Video 3 (V3) heter “H&M Conscious Exclusive collection 2018 – campaign film” 

och visar tre kvinnor befinna sig inne i olika hus på landsbygden, där de sedan tar sig ut. 

Kvinnorna ses vandra både ensamma och tillsammans och sekvenserna växlar till att fokusera 

på endast naturbilder, såsom närbilder på havet och trädrötter. Video 4 (V4) är titulerad 

“H&M Conscious Collection: A Conscious Denim Story - Conscious Exclusive 2018”. 

Denna kampanjfilm är den enda som utspelar sig i en stadsmiljö men naturen är ändå 

närvarande genom fontäner med vatten och träd i parker. Vi får följa två kvinnor på skilda 

håll och hur de rör sig genom staden. Slutligen är Video 5 (V5)  titulerad “H&M Conscious 

Collection 2019: Dress for a sustainable fashion future”. Här får vi huvudsakligen följa en 

kvinna som även antas vara  berättarrösten i filmen. Utöver denna kvinna får vi även se olika 

grupperingar av kvinnor i olika naturmiljöer. Exempelvis springer de längs en skogsstig och 

sitter runt en lägereld. 
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5.1.1 Representation av kroppar 

I majoriteten av alla kampanjfilmer ges ett jämnt utrymme för färgade och vita kvinnor. V1 

innehåller däremot endast en vit kvinna. Den representerade kvinnan i V1 är ung och 

normativt smal. Fördelningen av tidsutrymme, frontad placering och fokusering utifrån 

hudfärg känns välplanerad, strukturerad och uppdelad i resterande filmer; vilket tolkas vara i 

syfte att ge bild av en rättvis fördelning. Exempelvis visas i V2 tre kvinnor av färg, samt en 

vit kvinna. Filmen introduceras med en kamerasekvens fokuserad på var och en av kvinnorna 

när de enskilt är ute och springer. Kvinnorna möts sedan upp och springer parvis på olika 

håll. Båda paren vi får se består av en kvinna med mörk hy och en med ljusare hy. Här är de 

ihopparade på ett sätt som skapar kontrast hudtoner emellan. Rose argumenterar för att 

visuellt materialet framställs och tolkas genom sociala sfärer (2016:57). Kompositionen av 

paren antyder därmed att H&M gjort ett medvetet val i sin framställning av kampanjfilmerna. 

Detta kan tolkas vara i syfte att påvisa en inkluderande etnisk representation. I majoriteten av 

kampanjfilmerna ser vi en porträttering av unga kvinnor, förmodligen mellan 20-30 års ålder. 

V3 har däremot en kvinna som ser ut att vara vara något äldre, runt 40 år. Kvinnan 

porträtteras, till skillnad från de yngre kvinnorna, iklädd en kort klänning. De yngre bär 

istället långa, lösa klänningar. Detta tillsammans med den äldre kvinnans släta hy, blir två 

bidragande faktorer till en ungdomligare porträttering trots en äldre kvinna. Rose nämner att 

tecken på åldrande utstrålar erfarenhet och kunskap (2016:115). I detta fall bidrar inte den 

äldre kvinnans närvaro till intrycket av erfarenhet. Kvinnorna uppfattas istället för 

likasinnade. Detta på grund av berättarrösterna vilka antyds vara kvinnornas tankar. 

Berättarrösterna är sammanhängande och visar på liknande tankesätt. Exempelvis växlar 

fraserna “I choose to…” och “I search for...” medans filmsekvenserna växlar mellan 

kvinnorna. Dessa fraser är konnoterade med sökande och ovisshet. Budskapet talar därmed 

för en avsaknad kunskap snarare än en besittande kunskap.  

I alla filmer visas en naturlig skönhet upp. Sminkningen i filmerna är neutral och i 

jordnära toner. Håret är i majoriteten av filmerna utsläppt och får röra sig fritt i vinden. Det 

utsläppta håret kan ses som en symbol för frihet där kvinnan porträtteras parallellt med 

naturen. Å andra sidan kan håret ibland täcka deras ansikten vilket istället bidrar till en 

objektifiering av kvinnan (Rose 2016:115). Detta förekommer främst i V1. I V3 ser vi 

däremot en kvinna med kort hår och de andra två kvinnorna har håret slarvigt bakåtdraget och 
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uppsatt i en knut. Det gör att ett fokus riktas på deras ansikten och kvinnorna lyfts fram som 

individer, snarare än objekt om kameran endast hade riktat fokus på deras kroppar.  

 Kvinnorna i H&Ms kampanjfilmer tyds investera i sitt utseende genom skönhet och 

kläder då dessa attribut står i centrum i kampanjfilmerna. Utseende kan värderas högt och 

investeras i som en källa för socialt kapital (Skeggs 1997:103f) Detta indikerar därmed att de 

alla är berikade ett socialt kapital genom den ideala skönhet som visas upp. Att ha i åtanke är 

att H&M är ett kapitalistiskt aktiebolag som drivs av tillväxt och äger flertal olika 

varumärken. Deras reklam produceras därmed i syfte att sälja. H&M antyds ha rekryterat 

modeller till dessa kampanjer som uppfyller ett västerländskt skönhetsideal i syfte att det 

kommer sälja deras produkter. Att modellerna värderar sitt sociala kapital utifrån deras 

utseenden ses som en rådande norm inom modeindustrin. Resultatet av det blir däremot den 

profilering som porträtteras i reklam och därmed är med och reproducerar det kvinnoideal 

som råder idag. H&M kan därför antas inte se en vinst i att visa upp annat än normativa 

kvinnor i dessa kampanjfilmer.  

Att kvinnorna även i V2 porträtteras aktiva i träningssammanhang är ett exempel på 

investering i sitt utseende, då en vältränad kropp besitter positivt konnoterade attribut såsom 

styrka och fokus (Rose:116). I alla filmer ser vi en representation av smala och långa 

kvinnokroppar. Det är tydligt att en icke-stereotypisk kroppstyp är exkluderad på flera plan; 

både när det gäller vikt men även vid representation av funktionsnedsättningar. Resultatet av 

dessa kroppsliga aspekter tillsammans visar på en tydlig representation av normativt 

stereotypa kvinnoideal. Kvinnorna är långa, unga och enligt rådande normer smala och 

vackra. När det gäller representation av kroppar framstår därmed många gemensamma 

nämnare och en homogen representation framställs i alla filmer.  

 

5.1.2 Representation av uppförande 

I V1 tyds kvinnans ansiktsuttryck och poseringar ge intryck av introverthet, osäkerhet och i 

vissa fall rädsla. Hon uppträder till synes som att hon visar upp sig i ett rum med åskådare, 

möjligtvis manliga sådana. Skeggs argumenterar för att kvinnor skiljer på att bli sedda ur ett 

beundrande perspektiv och att bli sedda som sexuella objekt. Objekt som sexuella kläder kan 

verka beteckning för de som avsaknar respektabilitet (Skeggs 1997:104). Däremot antyder 

berättarrösten i bakgrunden av V1 vara den porträtterade kvinnans röst. Rösten framför 

tydliga budskap rörande klimatfrågor. Efter positivt konnoterade fraser om havet såsom 
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“Vast. Tantalizing. Beautiful.” säger rösten bland annat att “Plastic pollution is damaging our 

oceans”. Dessa budskap tar en tydlig ställning i frågan om klimatförändring vilket antyder att 

denna kvinna, trots sin unga ålder, besitter erfarenhet och därmed kunskap (Rose 2016:115).  

Ur en miljöaspekt kan denna kunskap hon besitter ses som ett socialt kapital inom den sociala 

sfären av miljömedvetna människor. Då Skeggs argumenterar för att kunskap är en 

bidragande faktor till att erhålla respektabilitet, kan kunskap simultant tolkas som del av ett 

socialt kapital. Kunskap, likväl andra former av socialt kapital, kan vara avgörande faktorer 

för vilka sfärer en har tillträde till. Inom den miljömedvetna sfären blir kvinnan därmed 

respektabel genom den kunskap hon bär. I andra sociala sfärer vore detta sociala kapital inte 

av värde om en miljömedveten sakkunskap inte värderas högt. Hennes respektabla kunskap 

står därmed i kontrast till hennes sensuella porträttering; den sensuella porträtteringen som 

enligt Skeggs teori bör göra henne icke-respektabel (1997:104f). Kvinnan i V1 vänder ofta 

blicken ner och över axeln. Hennes ansiktsuttryck är sensuellt laddat, vilket skiljer sig åt 

porträtteringen av kvinnorna i de andra filmerna.  

Vidare i V2 är kvinnornas ansiktsuttryck genomgående stoiskt och fokuserat, med 

blicken fäst framåt när de löper. De utbyter inte blickar sinsemellan när de möts upp och 

springer parvis. Det är först i slutet av filmen när alla kvinnor möts upp på en bergstopp som 

de ser på varann, ler och skrattar tillsammans. I V3 beskrivs det i bakgrunden hur kvinnorna 

söker och längtar efter något. När de senare är utomhus och kvinnorna förenas tillsammans i 

naturen, utstrålar de glädje och lycka genom leenden. När de filmas själva har alla en 

suktande blick när de tittar ut genom fönster. Dem tyds se stolta, rörda och nöjda ut när de 

tittar ut över naturen. Gemensamt för både V2 och V3 blir därmed kvinnornas lyckliga 

porträttering när de får befinna sig tillsammans i naturen. Framställningen av kvinnan 

gentemot naturen bidrar därmed till tidigare associationer mellan kvinnan och naturen. Att 

kvinnornas och naturens liv liknas vid varandra stärker bilden av kopplingen mellan 

femininitet och miljö. 

Gemenskap är en genomgående röd tråd i majoriteten av kampanjfilmerna. Kvinnorna 

porträtteras lyckliga i gemenskap med varandra. Gemensamt för kvinnorna är även deras 

normativa skönhet, liknande sminkningar, frisyrer och kläder. Detta indikerar den kollektiva 

appliceringen av femininitet, vilket handlar om att kvinnor upplever en närhet och trygghet 

hos varann. Det är ett sätt att känna både tillhörighet och trygghet i grupp (Skeggs 1997:106). 

Vidare i V4 uppträder kvinnorna genomgående lyckligt både för sig själva och mot sin 
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omgivning. Miljöaspekten stärks av att kvinnorna uppenbart njuter av naturen runt omkring 

sig, trots att de befinner sig i en stadsmiljö. Detta visas i exempelvis två sekvenser där den 

ena kvinnan tittar upp mot en fågel och ler. I den andra sekvensen lutar den andra kvinnan sitt 

ansikte upp mot solen med ett leende på läpparna. Detta kan tolkas vara en väl vald strategi 

av H&M där man vill påvisa att naturen är något som bör uppskattas även i stadsmiljöer. 

Denna kampanjfilm skiljer sig från de andra filmerna som utspelar sig bland skog och berg. 

Kvinnornas välmående i en naturskön miljö är därmed en bestående faktor. 

De två kvinnorna i V4 möts aldrig och tar därmed inte ögonkontakt med varken 

varandra eller andra i sin omgivning. Inte heller tittar kvinnorna in i kameran och är därmed 

inte närvarande eller interagerande med tittaren till skillnad från kvinnorna i V5. De 

porträtteras genom positiva och glada uttryck, samt tittar in i kameran. Vid en sekvens ser 

man dock den mörkhyade kvinnan, som är kampanjfilmens centrala huvudperson, gråta. 

Detta till synes i sällskap med andra kvinnor sittandes framför en brasa utomhus i mörkret. 

Samtidigt är den centrala kvinnan i V5 en berättarröst i bakgrunden och under denna sekvens 

säger hon “I even dress for broken love”. Ett krossat hjärta kan ses som en livserfarenhet 

kvinnan besitter. Erfarenheter erhålls under tid, vilket kan betraktas som en läroprocess. 

Erfarenheter kan därmed jämställas med kunskap (Skeggs 1997:24f). Viss kunskap är 

normaliserad och förkroppsligar auktoritet. Kvinnan kan ses respektabel i förhållande till den 

kunskap hon besitter, då den legitimerar makt i förhållande till respektabilitet och moralisk 

auktoritet (Skeggs 1997:18).  

 

5.1.3 Representation av aktivitet 

I V1 förstärks kvinnans tidigare nämnda sensuella uttryck med hennes aktivitet. Kvinnan tar 

på sig själv med mjuka smekande rörelser och under hela videon kan rörelsemönstret hos 

kvinnan liknas vid en lugn sensuell dans. Holgersson beskriver hur handlingar är en 

bidragande faktor vid klassificering (2011:164). Kvinnans aktivitet i V1 kan därmed ses som 

ett exempel på ett upprätthållande av en rådande struktur, då hon inte framställs som en 

person utan snarare ett objekt. Kvinnor som objektifieras förlorar sin respektabilitet på grund 

av oansvarsfullt moraltagande (Skeggs 1997:47). Holgersson beskriver hur vi genom 

handlingar både kan urskilja omvärlden samt bidra till en reproduktion av den (2011:165).  

V1 skiljer sig från studiens övriga empiriska material i detta fall, vilket visats även i 

tidigare analys om representation av uppförande. Kroppsrörelserna i både V1 och de övriga 
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kampanjfilmerna ger ett mjukt och varmt intryck, men utöver det visas det upp en större 

självsäkerhet hos kvinnorna i de andra filmerna. Trots att kvinnan i V1 är ensam så tar hon 

inte plats i filmen. Detta skiljer sig från aktiviteten i de andra filmerna där kvinnorna 

tillsammans framställs starka och självsäkra. V1 kan därmed ses som en reproduktion av 

stereotypisk objektifiering av kvinnan. Däremot bidrar inte de övriga kampanjfilmerna till 

denna reproduktion av objektifiering utan porträtterar istället kvinnorna som individer.  

I V2 är kvinnorna fysiskt aktiva då de löper både enskilt och tillsammans, vilket 

antyder självständighet parallellt med en känsla av gemenskap. Enda beröringen som sker i 

V2 är segergesten de gör tillsammans i slutet av löprundan. I Dyers modell beskrivs 

“positional communication” som rumslig positionering av kvinnorna; hur arrangemanget och 

relationen mellan kvinnorna presenteras. Hur kvinnorna är positionerade i förhållande till 

varandra kan därmed visa på vem som är överordnad gentemot underordnad (Rose 

2016:116). Trots fysisk aktivitet visas ingen konkurrens mellan kvinnorna. De uppträder som 

ett team och porträtteringen av deras fysiska kapacitet framställs som likställd. Varken när de 

springer i par eller i grupp beskrivs någon som ledare och därmed överordnad de andra. 

Holgersson menar att klass är något vi gör med våra kroppar, genom handling och 

rörelsemönster (2011:164f). Genom denna likställda porträttering av kvinnorna visas därmed 

ingen klasskillnad upp genom deras rumsliga porträttering i kampanjfilmen. Alla kvinnor 

löper i samma takt och deras fysiska ansträngning tyder sig inte skiljas åt. Detta kan även 

antyda att kvinnorna lever samma typ av livsstil (Holgersson 2011:149).  

V3 och V5 är väldigt snarlika i sin representation av aktivitet. I båda filmerna syns 

hur kvinnan söker sig till naturen, förenas med andra kvinnor och är lycklig omgiven av 

natur. Under en sekvens i V3 håller en mörkhyad kvinna och en vit kvinna händerna med 

varandra samtidigt som de går. I bakgrunden sägs samtidigt “I choose connection”, vilket 

tydligt indikerar på en känsla av gemenskap. Kvinnorna porträtteras till synes som ett med 

naturen och när de möts omfamnar de varandra. Detta skapar ett gemensamt intryck av 

ansvar, omhändertagande och kärlek. Skeggs talar om ansvarsfullhet som en av 

nyckelfaktorerna för respektabilitet. Detta påvisas genom individuellt framträdande såsom 

uppförande och beteende eller genom omhändertagande och förpliktelser mot andra 

(1997:56). Bilden av hur denna ansvarsfulla person förkroppsligas är starkt kopplat till vidare 

kulturella förankringar kring femininitet och moderskap. Länken mellan femininitet och 

moderskap bidrar till en normalisering av förväntan på kvinnans omhändertagande (Skeggs 
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1997:67). V3 och V5 kan därmed ses som exempel på en porträttering av kvinnan som 

ansvarstagande och omhändertagande. Uppslutningen med segergester kvinnorna gör i V2 

indikerar även dessa konnotationer. Representationen av kvinnor på detta sätt bidrar därmed 

till en reproduktion av de förväntningar av ansvarstagande och omhändertagande som genom 

historien stereotypiskt lagts på kvinnan. Tidigare forskning visar även som tidigare nämnt att 

kvinnor är mer miljömedvetna än män (Brough m. fl. 2016). Detta visar därmed på de 

strukturer i samhället som beskriver förväntan på kvinnors ansvarstagande vilket H&M i 

dessa kampanjer även porträtterar.  

I V4 får vi följa två aktiva kvinnor i stadsmiljö och en livsstil med högre tempo visas 

upp. Dyer benämner beröring som en faktor av kategorin för representation av aktivitet, 

vilket innebär “Vem rör vad och till vilken effekt?”. Kvinnorna rör inte varandra eller andra 

människor. Vi ser som tidigare nämnt mjuka rörelser när den ena kvinnan drar sin hand 

smekandes längs en stenväg. Till skillnad från exempelvis V1 ger kvinnorna dock ett mer 

självsäkert intryck. I filmen representerar kvinnorna stadsbor och deras aktivitet i vardagen. 

Trots ett högre tempo och aktiv porträttering av kvinnorna, blir helhetsintrycket lugnt och 

harmoniskt; vilket överensstämmer med intrycket i övriga kampanjfilmer. Naturen 

porträtteras konsekvent även som lugn och harmoniskt i alla kampanjfilmer. Detta visar 

återigen på den parallella kopplingen mellan kvinnan och naturen. Båda framställs i dessa 

kampanjfilmer konsekvent som harmoniska, lugna, trygga och vackra. 

 

5.1.4 Rekvisita och Miljö 

Kvinnan i V1 syns i tre olika utstyrslar, där kläderna kan ses som rekvisita för kvinnans 

porträttering. Kläderna bidrar till en objektifiering av kvinnan då hon upplevs vara en 

skyltdocka som bär upp kläderna, på så vis kan kvinnan även ses agera rekvisita till kläderna. 

Den korta klänningen bidrar till den sensuella objektifieringen av kvinnan. Hennes andra 

utstyrsel är däremot en svart kostym. En kostym kan tolkas som en symbol konnoterad med 

makt och maskulinitet (Rose 2016:120). Kvinnan iklädd kostym kan därmed utifrån ett 

semiotiskt perspektiv tolkas besitta en maskulin självsäkerhet. Det görs även ett försök till en 

självsäker posering vilket dock fallerar genom framåthasade axlar, nedsänkt huvud och blick. 

Porträtteringen av henne blir därmed underordnad och passiv trots att hon är ensam i videon. 

Den svarta kostymen förlorar därmed sitt symboliska värde sett till kontexten av hennes 

uppförande och agerande. I hennes tredje utstyrsel bär hon en långklänning i puderrosa färg. 
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Klänningen rör sig långsamt i vinden vilket förstärker det mjuka intrycket av kvinnan. Här 

ser vi återigen kvinnan porträtteras som förenad med naturen. Hon är omgiven av blått vatten 

och en blå himmel med vita moln. Denna miljö skapar himmelska konnotationer vilket kan 

tolkas som att kvinnan porträtteras likt en gudinna. Sett till kvinnans uttryck och 

framställning blir miljön istället en bidragande effekt till att kvinnan porträtteras som en 

oskuldsfull ängel. Vattnet kvinnan emellanåt rör med en mjuk rörelse bidrar till bilden av en 

förskönad tillvaro. Den lätta vinden och det skimrande ljuset tolkas indikera lugn och skönhet 

(Rose 2016:115). Rekvisitan och miljön upprätthåller därmed den tidigare nämnda 

representation av den miljömedvetna kvinnan som harmonisk och vacker, vilket är förenligt 

med naturens porträttering i kampanjfilmerna. 

I V2 ser vi återigen kläderna som rekvisita, i detta fall i form av träningskläder. De är 

nödvändiga för att påvisa att målet med videon är att visa upp en miljövänlig 

träningskollektion. Miljö är nämligen en närvarande aspekt i även V2. Till skillnad från V1 

utspelar sig V2 i en naturligt mäktig landskapsmiljö med höga berg och mycket grönska. 

Utifrån att endast observera träningskläderna finns det inga tecken vilka tyder på att kläderna 

är gjorda av hållbart material. Miljön kampanjfilmen utspelar sig i bidrar till konnotationer att 

kollektionen är “grön” och miljövänlig. Växlande vida kameravinklar över bergen med utsikt 

över naturen ger ett fågelperspektiv vilket bidrar till en frihetskänsla i V2. Filmen avslutas 

med texten “IN IT FOR THE LONG RUN” och anspelar därmed subtilt på hållbarhet, till 

skillnad från V1 vilken förmedlar tydliga och direkta budskap som “Plastic pollution is 

damaging our oceans”. 

I V3 inleds filmen med att kvinnorna befinner sig inomhus på enskilda platser och ser 

ut genom fönster. Deras ansikten möts av solljus vilket indikerar värme samt kan tolkas som 

naturens rop på dem (Rose 2016:116). Först när kvinnorna befinner sig utomhus, i naturen, 

ler och skrattar de. Det är varma, dova och jordnära toner både på kläder och omgivning i 

reklamfilmen. Alltifrån strand till skog, klippor och berg syns. En röst i bakgrunden beskriver 

hur havet förenar olika världar, vilket kan tolkas bidra till en samhörighetskänsla mellan 

kvinnorna och naturen. Vidare visas en inzoomad sekvens på trädrötter samtidigt som 

berättarrösten säger “Trees, that draw their strength by reaching out”. Detta indikerar styrka 

och tillväxt. Det antyder även bidra till en känsla av personlig utveckling för dessa kvinnor 

som mår bättre av naturen; vilket stärks av berättarröstens beskrivningar av naturens 

förenande egenskaper. Frasen indikerar att sträcka sig ut till sin omgivning, vilket följer 
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kampanjfilmernas röda tråd för gemenskap. Den indikerar även ansvarsfullhet och 

omhändertagande genom att kvinnorna likväl naturen sträcker sig ut för att hjälpa andra 

(Skeggs 1997:67). 

Rekvisitan i V4 tyds till skillnad från de andra kampanjfilmerna inte vara kvinnornas 

kläder. Istället är rekvisitan de olika objekt filmen fokuserar på. Exempelvis syns en närbild 

på ett cykelhjul när en cykel åker förbi, en grupp duvor flyger iväg, en sprudlande fontän, 

samt en hund i koppel på rask promenad. Alla dessa objekt har en möjlig kulturell signifikans 

i det syfte att de representerar naturen samt det “gröna” och därmed ekologiska, i kontrast till 

en stadsmiljö. Kläderna kvinnorna bär säger inte tittaren något om den miljövänliga aspekten 

H&M vill förmedla; därmed finns dessa objekt för att representera denna aspekt för tittaren. 

Miljön är solig och ger ett positivt, glatt intryck. Det filmas in på inslag av naturen trots 

stadsmiljö. Exempelvis vatten i fontän och gröna träd från parker. Filmen innehåller ingen 

musik utan fokuserar på bakgrundsljuden i de tidigare nämnda sekvenser. Det innebär 

därmed diverse stadsljud såsom sorlet från människor som samtalar, ljudet av fontänen, 

fåglarnas vingslag, en cykel som rullar samt hundens skall. Dessa faktorer stärker 

tillsammans med rekvisitan och naturliga inslag, intrycket av en uppskattad natur trots 

stadsmiljön (Rose 2016:308). 

Berättarrösten i V5 hänger konsekvent samman med användningen av kläder som 

rekvisita i videon. Kläderna får en kulturell signifikans parallellt med den centrala kvinnans 

berättarröst. Utöver detta tillför de lösa klänningar i naturnära mönster och färger som 

fladdrar i vinden en känsla av frihet. Gemensamt med V3 porträtteras kläder som rekvisita i 

relation till naturen. Miljön i V5 utspelar sig även ute i fria landskap. Sekvenserna växlar 

mellan skogsmiljö och ängar med savannliknande terräng. Det blåser lätta brisar vilket ger 

naturen ett fridfullt intryck. Kampanjfilmen avslutas med den huvudsakliga kvinnan 

vandrandes på en äng, lekfullt gåendes med handen i det höga gräset leendes. Samtidigt hör 

vi henne säga “Because on this planet of ours, a little love won’t hurt”. Kärlek är ett 

genomgående tema i kampanjfilmen och denna mening tyds anspela på att planeten är i 

behov av kärlek och omsorg. Återigen porträtteras därmed kvinnorna som omhändertagande 

med koppling till naturen. Denna mening blir därmed ett tydligt budskap och uppmaning till 

kärlek för planeten genom miljömedvetna val bland H&Ms konsumenter. Detta kan tydas 

vara kampanjfilmens budskap samt det H&M vill förmedla genom en ekologisk och 
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miljövänlig klädkollektion.  

 

5.2 Gemensamt för kampanjfilmerna 

Gemensamt för vårt empiriska material är att inga östasiatiska kvinnor är inkluderade i 

kampanjfilmerna. H&M är ett internationellt företag och förekommer i flera östasiatiska 

länder såsom Kina, Sydkorea och Vietnamn. Därmed bör exkluderingen inte kunna antydas 

bero på en mindre marknad inom denna världsdel. Conscious Collection är internationellt 

marknadsförd och därmed inte begränsad till vissa kulturer eller länder. Saknad 

representation av östasiatiska kvinnor kan därmed ses som en representativ exkludering. 

Handlingar både urskiljer oss från vår omvärld samt bidrar till en reproducering utav den 

(Holgersson 2011:165). H&Ms handlingar kan därmed ses reproducera rådande normer som 

utgår ifrån den västerländska världen genom att inte inkludera en österländsk representation. 

Tidigare forskning visar på att östasiatisk representation kan se annorlunda ut inom 

västvärlden. Östasiatiska kvinnor förekommer främst i västerländsk reklam inom marknaden 

för kropps- och ansiktsprodukter (Frith, Hong Cheng och Ping Shaw 2004). Detta kan tydas 

vara en bidragande faktor till att de inte är representerade i denna klädkampanj. Kontexten 

där visuellt material skapas är även en viktig social aspekt, där faktorer såsom ekonomiska, 

sociala och politiska relationer samt institutioner och normer påverkar hur materialet 

framställs (Rose 2016:57). H&Ms huvudkontor ligger i Stockholm där alla kampanjer skapas 

på marknadsavdelningen (H&M 2019). Att kampanjen skapats i en västerländsk kontext kan 

därmed vara en bidragande faktor till exkluderingen av östasiatisk etnicitet.  

Utöver etnicitet representeras inte heller olika typer av kroppar, då filmerna främst 

porträtterar normativt smala och slanka kvinnor; vilka utgör en standard för kvinnliga 

modeller. Vad H&M därmed inte visar är en variation av olika kroppar, utan endast en liten 

del av företagets kundkrets kan relatera till kvinnornas utseende. Överviktiga kroppar, kan 

indikera avsaknad av positiva attribut som social rörlighet (Skeggs 1997:83). Den enda 

kvinna vi ser skiljer sig i kroppstyp från de andra porträtterade modellerna syns i V5 i en 

mycket kort sekvens, pågåendes i en sekund. Kvinnans kroppstyp i kontrast till de andra 

kvinnorna kan antydas vara “plus size” (Cambridge Dictionary 2019). Därmed utgör denna 

kvinna den enda representation utöver den stereotypiskt kvinnliga modellkroppen. Kvinnans 

minoritet samt icke-framträdande roll gör att representation av alternativa kroppstyper inte 

prioriteras. Inte heller representeras några kvinnor med funktionsnedsättningar i dessa 
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kampanjfilmer. En äldre åldersgrupp över 50 år, representeras inte heller. Livserfarenhet 

visas istället upp genom saklig kunskap inom klimatfrågor; främst genom berättarröster i tre 

av fem kampanjfilmer. 

Tidigare nämnt kan kläder ses som rekvisita vilket förmedlar olika attribut och 

symboliska meningar; vilket i sin tur kan indikera en klassfråga. Detta påvisas inte genom att 

iaktta de kläder kvinnorna bär i filmerna utan snarare genom avsaknaden av klassymboler; 

såsom rekvisita av flådig lyx, i form av stora hus eller bilar. H&M är ett internationellt 

lågprisvarumärke och därmed inte heller konnoterat med lyx; vilket gör att uteslutandet av 

rekvisita konnoterad med lyx känns sammanhängande. Filmerna utspelar sig även i naturliga 

miljöer vilket ger simpla intryck som parallellt förstärks av kvinnornas naturliga sminkning 

och frisyr. En exkludering av materiella ting neutraliserar en klasskildring och gör den inte 

lika uppenbar för åskådaren. Enligt klassisk definition utgår klassindelningar utifrån 

ekonomiska kapital, men kompletteras numera med en mätning av socialt kapital, såsom 

konsumtion och livsstil (Holgersson 2011:149). Konsumtion framkommer inte i 

kampanjfilmerna förutom i V4 när en av kvinnorna köper en kopp kaffe, vilket inte är en 

indikation för en överdriven konsumtion eller värderas som en tydlig klassymbol. I 

kampanjfilmerna porträtteras kvinnorna i en gemensam livsstil. Exempelvis genom kläderna 

de bär, deras fysiska ansträngning i V2, liknande naturliga miljöer och utseenden. Kvinnorna 

porträtteras med snarlik livsstil, genom samma livsval och med delade värderingar. H&Ms 

framställning bidrar därmed inte till en social klassificering av kvinnorna i dessa 

kampanjfilmer. Däremot visas främst en normativ kvinna och livsstil upp. 

Som tidigare nämnt ser vi en genomgående porträttering av kvinnorna förenade med 

naturen. Vi ser både en naturlig framställning av kvinnan genom utsläppt hår och jordnära 

toner på smink. Kvinnornas rörelsemönster filmas i sekvenser som följs av liknande rörelser i 

miljön omkring. Även berättarrösten i bakgrunden av filmerna stärker detta intryck genom att 

beskriva kopplingen mellan kvinnorna och naturen eller en kunskap de besitter i miljöfrågor.  

 

6. Diskussion 

H&M som en del av “fast fashion”-industrin har en kommersiell målgrupp vilket gör 

kläderna lättillgängliga. Deras Conscious Collection skapar möjligheter för sin kundkrets att 

vara miljömedvetna och handla ekologiskt, vilket tidigare har varit en fråga om ekonomiska 

förutsättningar. Vid analys av kampanjfilmerna för att undersöka hur den miljömedvetna 
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kvinnan representeras har vi däremot funnit exkluderingar. Kvinnan H&M porträtterar 

miljömedveten är inte östasiatisk, inte “plus size”, inte funktionsnedsatt och inte heller en 

äldre kvinna. Denna representation skiljer sig från tidigare hyllningar av den representation 

som porträtterats i “She’s a lady”. I denna tidigare kampanj av H&M porträtteras olika 

normbrytande kvinnor och står därmed i kontrast till dessa Conscious 

Collection-kampanjfilmer; där en icke-normbrytande representation visas. Den 

miljömedvetna kvinnan porträtteras stereotypiskt ung, smal och vacker. Den miljömedvetna 

kvinnan presenteras därmed inte som normbrytande utan framstår självklar och respektabel. 

Kvinnan porträtteras främst aktivt och inte passivt, även om indikationer på detta återfinns i 

V1. Denna aktivitet signalerar främst ett ansvarstagande över klimatfrågor, bortsett från deras 

fysiska aktivitet i V2.  

Efterfrågan på miljömedveten produktion i dagens samhälle ökar, vilket i sin tur ökar 

förväntningar på en hållbar konsumtion. Den miljömedvetna kvinnan porträtteras i 

kampanjfilmerna vara berikad med kunskap rörande miljöfrågor. Detta påvisas i både V1, V3 

och V5 vars berättarröster talar om vikten av miljömedvetenhet. I kampanjfilmerna talas det 

genomgående om naturen i relation till kärlek, samhörighet och styrka. Kunskap förmedlas 

även genom tydliga budskap i V1 kring plastföroreningar i haven. Kunskapen dessa kvinnor 

besitter kan därmed tydas som en form av socialt kapital vilket är en bidragande faktor till att 

erhålla respektabilitet (Skeggs 1997:104f). Denna erfarenhet gör dem respektabla inom den 

miljömedvetna sociala sfären (Holgersson 2011:148f). Kunskap kan därmed vara en 

bidragande faktor vid social klassificering. Inom den miljömedvetna sociala sfären kan 

sakkunnig kunskap inom ämnet därmed värderas högt. Samma kunskap kan däremot tappa 

sitt värde inom en annan social sfär där intresse för miljömedvetenhet saknas. Skeggs talar å 

andra sidan om relationen mellan ansvarstagande och kunskap; där hon menar att kunskap 

kan medföra ansvar (1997:7). Porträtteringen av kvinnorna i kampanjfilmerna som 

ansvarstagande och berikade på saklig kunskap om miljömedvetenhet bidrar till en 

reproduktion av tidigare historiska förväntningar på kvinnans omhändertagande (Skeggs 

1997:67). Detta ansvar kan antas skapa förväntningar på ett miljömedvetet beteende bland de 

människor som besitter kunskap inom området.  

Kvinnorna i kampanjfilmerna porträtteras konsekvent parallellt med naturen. 

Rörelsemönster i naturen liknas vid rörelsemönstret hos kvinnorna. Exempelvis att vinden 

visas ta vid i träden vilket sedan följs av att vinden tar vid i kvinnornas kläder och hår. Denna 
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förenande beskrivning är genomgående i H&Ms Conscious Collection-kampanjfilmer. På så 

vis samverkar representationen av kvinnorna med en positiv och förskönad bild av naturen. 

Att kvinnan beskrivs parallellt med naturen kan även ses som en reproduktion av förväntan 

kring femininitet och moderskap som Skeggs presenterar (1997:67).  Samtidigt beskrivs 

kvinnorna i V3 göra ansvarsfulla val (genom citat som “I choose to listen”, “I choose to 

see”), vilket bidrar till bilden av den ansvarstagande kvinnan. Bilden av hur denna 

ansvarsfulla person förkroppsligas är starkt kopplat till vidare kulturella förankringar kring 

femininitet och moderskap. Skeggs argumenterar för att en omhändertagande personlighet 

definieras av femininitet och moderlighet (ibid.). Därmed blir den ansvarsfulla porträtteringen 

en reproduktion av traditionella strukturer kring femininitet och moderskap. På så vis bidrar 

H&M till att associera kvinnan med naturen.  

H&Ms ansvarstagande i miljöfrågor visas däremot inte tydligt upp. Kampanjfilmerna 

visar inte några aspekter av klädkollektionens produktionsprocess. Den miljövänliga aspekten 

påvisas istället genom natursköna inslag och filmatisering i miljöer som skog, ängar och berg. 

Detta ger latenta meningar och kläderna får symbolisk signifikans i relation till kontexten de 

visas upp i. Detta är ett mer attraktivt sätt att porträttera en ekologiskt producerad klänning, 

snarare än att visa delar av produktionsprocessen och de människor som har tillverkat 

textilierna. Det skulle istället innebära en annan inblick i modeindustrin än åskådaren 

vanligtvis presenteras vid, något som inte är lika attraktivt vid marknadsföring och därmed 

inte för en konsuments ögon. Dessa kampanjfilmer förmedlar inte heller något konkret om 

H&Ms faktiska miljömedvetna arbete utan förmedlar endast positivt konnoterade känslor 

genom attraktiv marknadsföring. Vad vi därmed inte får kunskap om är hur processen från 

produktion till konsument ser ut. Vi får inte kunskap om vilka material kläderna har, hur 

materialen framställts, vem som syr kläderna och under vilka villkor. Vi får inte heller 

information om hur kläderna transporteras ut i världen. De tydligaste indikationen vi får på 

att kollektionerna är miljömedvetna är den avslutande texten i V2 “IN IT FOR THE LONG 

RUN”. Denna text signalerar visserligen att kollektionen är hållbar, men information som 

grundar detta budskap saknas. Därav krävs en djupare informationssökning av kunden för att 

få tillgång till information om exempelvis klädernas material. Vidare information om 

produktionsprocessen, sociala villkor för arbetare samt transportering ut till butiker kräver 

förmodligen mer efterforskning och djupare granskning. Detta kanske inte är något en vanlig 

konsument gör. Media och vidare forskning bär därmed större ansvar för att kontrollera hur 
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den miljömedvetna bild som porträtteras faktiskt är förtjänad. Det känns tydligt att H&M 

använder naturliga miljöer samt kvinnor av naturlig skönhet för att förstärka budskapet av en 

hållbar klädkollektion. H&Ms visuella strategier tillämpas på ett som förlitar sig på 

konnotationer. Detta ges uttryck för när det faktiska miljöarbetet inte porträtteras i 

kampanjfilmerna, utan istället förmedlas indirekt genom “gröna” budskap och miljö. 
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9. Empiriskt material 

Analyserade H&M Conscious-kampanjfilmer:  

 

V1. H&M Conscious Collection: Conscious Exclusive 2017. 12 april 2017. 1 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=bm0gFlu0wBQ 

 

V2. H&M Conscious Collection: Women's Sport 2018. 4 januari 2018. 30 sek.  

https://www.youtube.com/watch?v=VIwo1lVNbh0 

V3. H&M Conscious Exclusive collection 2018 – campaign film. 25 mars 2018. 1 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=jMxK8emc-wM 

 

V4. H&M Conscious Collection: A Conscious Denim Story - Conscious Exclusive 2018. 23 

augusti 2018. 20 sek.  

https://www.youtube.com/watch?v=71p14uWHa0c 

 

V5. H&M Conscious Collection 2019: Dress for a sustainable fashion future. 9 april 2019. 30 

sek.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xkx0mjFv-i4 
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