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Abstract

Advertising exists in almost everyone's lives and companies can, through their marketing, be

a considerable contributing factor to which norms get accepted by society. Examining

attitudes about how advertising affects men's and women's identities is therefore relevant

since we live in a consumer culture society where commercial resources are a part of people’s

identity. After introducing our phenomenon and identifying different knowledge gaps within

the previous research regarding advertising and how it affects men's attitudes and behaviour,

a delimitation was made to study only men. The study therefore aimed to gain in-depth

knowledge of how male consumers' attitudes are affected by gender stereotypes and

counter-stereotypes in advertising. In addition, we wanted to investigate men's buying

process in relation to their identification with hegemonic masculinity, as well as their

attitudes to cause related marketing. Our research questions were answered from a consumer

culture theory perspective and through a qualitative interview study with elicitation.

Additionally, we chose an abductive approach as well as a snowball sampling strategy. The

result showed that our respondents create their identity by consuming sport and hobby-related

items, by being loyal to brands with a similar culture, and also by distancing from brands

with other beliefs than themselves. Furthermore, we concluded that our respondents obtained

positive attitudes towards cause related marketing, but that this rarely had a decisive effect on

their buying process. In addition, we also found that our respondents had a more positive

attitude to counter-stereotypes compared to traditional stereotypes in advertisements, but

different opinions on whether advertising should have a social responsibility on how they

portray gender in their marketing efforts. The study's conclusions could indicate that

advertising is heading towards a new shift when it comes to the portrayal of gender roles.

Furthermore, the study discovered a development of the male role that could lead to new

trends for marketers and thus practitioners within strategic communication. For example, an

intensification of cause related marketing campaigns in the future. Finally, we suggest that

future studies further investigate counter-stereotypes in advertisement, as this emerged as a

relatively unexplored phenomenon.

Keyword: hegemonic masculinity, gender stereotypes, counter-stereotypes, advertisement,

cause related marketing, consumer behaviour, identity creation



Sammanfattning

Reklam existerar i nästan alla människors liv och företag kan genom sin marknadsföring vara

en bidragande faktor till vilka normer som accepteras av samhället. Att undersöka attityder

kring hur reklam kan påverka män och kvinnors identitet är således relevant eftersom vi lever

i en konsumentkultur där kommersiella resurser är med och skapar våra identiteter. Efter att

ha introducerat vårt fenomen och identifierat olika kunskapsluckor i den tidigare forskningen

angående reklam och hur det påverkar mäns attityder och beteende, gjordes en avgränsning

att studera enbart män. Studies syfte var att få fördjupad kunskap om hur manliga

konsumenters attityder påverkas av könsstereotyper och kontrastereotyper i reklam.

Dessutom ville vi undersöka mäns köpprocess i förhållande till deras identifiering med

hegemonisk maskulinitet, samt attityder till cause related marketing. Våra frågeställningar

besvarades ur ett konsumtionsteoretiskt perspektiv och med hjälp av en kvalitativ

intervjustudie med elicitering. Dessutom valde vi ett abduktivt arbetssätt och strategin

snöbollsurval. Resultatet visade att våra respondenter skapar sin identitet genom konsumtion

av sport- och hobbyrelaterade köp, genom att vara lojala mot vissa varumärken med liknande

kulturer och även genom att distansera sig från varumärken med andra värderingar än dem

själva. Dessutom drog vi slutsatsen att våra respondenter hade positiva attityder till cause

related marketing, men att det inte hade en avgörande effekt på deras köpprocess. Slutligen

fann vi också att våra respondenter hade en mer positiv inställning till kontrastereotyper

jämfört med traditionella könsstereotyper i reklam, men att de hade olika åsikter kring om

reklam bör ha ett socialt ansvar för hur de porträtterar kön i sina marknadsföringsinsatser.

Studiens slutsater skulle kunna indikera på att reklam är på väg in i ett nytt skifte när det

kommer till porträtteringen av könsroller. Dessutom upptäckte studien tendenser på en

utveckling av mansrollen vilket skulle kunna leda till nya trender för marknadsförare och

således utövare inom strategisk kommunikation. Exempelvis en intensifiering av cause

related marketing- kampanjer i framtiden. Slutligen föreslår vi att framtida studier fortsätter

studerar kontrastereotyper i reklam eftersom detta framgick som ett relativt outforskat

fenomen.

Nyckelord: hegemonisk maskulinitet, könsstereotyper, kontrastereotyper, reklam, cause

related marketing, konsumtbetende, identitetsskapade

Antal tecken: 97830
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1. Inledning

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis presentera problembakgrunden och vår problematisering kring

fenomenet maskulinitet, könsstereotyper och kontrastereotyper i reklam, samt attityder till cause

related marketing. Vidare presenteras vårt syfte som ämnar att fylla det identifierade kunskapsgapet,

samt våra tre frågeställningar. Slutligen introduceras studiens elicitering och en begreppsdefinition

presenteras.

1.1. Inledning och problemformulering

Idag exponeras människor ständigt för reklam och påverkas medvetet eller omedvetet av den

på olika sätt. Exempelvis kan reklam påverka normer om hur män och kvinnor ska se ut, vara

och agera. Inom marknadsföring har köns betydelse uppmärksammats på flera sätt,

exempelvis genom porträttering av könsroller och könsstereotyper i reklam, segmentering av

produkter och konsumtionskulturer (Visconti, Maclaran & Bettany, 2018). Studier pekar på

att företag tjänar mer på att ha kvar traditionella könsroller i sin marknadsföring och reklam

(Bowker & Star, 2000). Samtidigt visar annan forskning att det kan minska kvinnors

professionella prestationer, prestationsaspirationer och positiva självuppfattningar samt att det

kan öka manlig ångest, leda till problem med mäns självförtroende och till och med orsaka

hälsoproblem (Gentry & Harrison, 2010). Att människors välmående påverkas negativt av

reklam är ett tydligt exempel på att den kan ha stor inverkan för hur människor ser på sin

omvärld, sig själva och sin identitet. Människors identitet skapas ständigt i en pågående

process, och den kan även påverkas av kultur och konsumtion. Konsumtion kan således

fungera som en slags strategi för människors identitetsbyggande, för att förmedla vem man

är, vilka värderingar man står för och hur man vill bli uppfattad av andra. Idag är människor

mer medvetna och pålästa om konsekvenserna av konsumtion, vilket gör att de vill sträva

efter att konsumera mer etiskt, dels för sin egna självbild och dels för andras uppfattningar

om ens identitet (Humphery, 2010). I samband med detta har allt fler företag tagit initiativ till

samarbeten med ideella organisationer för att vara med och uppmärksamma sociala frågor

och samla in pengar till ändamålet. Detta kan bland annat göras genom

marknadsföringsstrategin cause related marketing (CRM) (Vrontis, Thrassou, Christofi,

Shams, & Czinkota, 2020). Duarte och Silva (2018) menar dock att det har gjorts för lite

kvalitativ forskning på konsumenters attityder och köpprocess gentemot CRM-kampanjer,

framför allt angående mäns attityder. Trots att CRM har ökat i popularitet finns det

konsumenter som inte upplever dessa kampanjerna som autentiska (Amawate och Deb,
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2021). Utöver denna lucka pekar flera studier på att det behövs mer forskning om attityder till

könsstereotyper i reklam. Exempelvis menar Eisend (2010) att män generellt reagerar mer

positivt på traditionella könsrollsskildringar i reklam medan kontrasterotypiska skildringar är

mer uppskattade av kvinnor. Dock hävdar Gentry och Harrison (2010) att män faktiskt kan

påverkas negativt av könsstereotyper i reklam och att forskning bör undersöka manliga

konsumenters reaktioner vidare. Även Knudsen och Andersen (2020) menar att det behövs

mer forskning på effekterna av att porträttera maskulinitet i reklam. Således ämnar vi att fylla

en lucka inom forskning angående både mäns attityder till CRM-kampanjer och

könsstereotyper samt kontrastereotyper i reklam, samt hur detta påverkar deras

identitetsskapande. På så sätt kommer studien bidra med ny och fördjupad kunskap till fälten

konsumentkultur och marknadsföring, och därmed strategisk kommunikation.

1.2. Syfte och frågeställning

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur manliga konsumenter påverkas när de blir

exponerade för könsstereotyper och kontrastereotyper i reklam. Det ligger även i studiens

intresse att undersöka attityder kring mäns köpprocess i förhållande till deras identifiering

med hegemonisk maskulinitet, samt attityder till cause related marketing. Således ämnar vi

att besvara forskningsfrågorna ur ett konsumtionsteoretiskt perspektiv. För att uppnå syftet

ämnar vi att besvara följande frågeställningar:

1: Hur påverkas mäns identitet av konsumtion?

2: Hur påverkas manliga konsumenters köpprocess och attityder kring autenticitet till
varumärken, vid användning av cause related marketing?

3: Vad är manliga konsumenters attityder till reklam som innehåller hegemonisk
maskulinitet, könsstereotyper och kontrastereotyper?

Frågeställningarna kommer att besvaras genom en kvalitativ intervjustudie som delvis

använder elicitering med Gillettes reklamfilm The best men can be. Reklamfilmen kommer

kunna konkretisera vårt fenomen eftersom den är ett exempel på en CRM-kampanj och den

kan analyseras med fokus på könsstereotyper, kontrastereotyper och hegemonisk

maskulinitet. Även fast det har utförts tidigare studier baserat på The best men can be, har

ingen använt samma teoretiska och metodiska tillvägagångssätt som vår studie ämnar att

göra. Varumärket Gillette är ett rakhyvelsföretag som grundades 1901 och är

marknadsledande inom branschen (Gillette, u.å.). I januari 2019 publicerade de kampanjen
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The best men can be och hade redan efter två dagar fått över 10 miljoner visningar på

YouTube (Oxell, 2019; Rågsjö Thorell, 2019). Filmen anspelar till en början på me

too-rörelsen, och porträtterar traditionella könsroller i ett negativt ljus, fram till en brytpunkt.

De uppmanar målgruppen att se sig själva i spegeln och ta ställning samt agera mot

mobbning, sexism och sexuella trakasserier (Gillette, 2019). Utöver att uppmana andra att

agera presenterar Gillette själva att de kommer donera pengar till olika program och

välgörenhetsorganisationer som arbetar för att inspirera, utbilda och hjälpa män att bli bra

förebilder för nästa generation. Reklamfilmen adresserar toxic masculinity och blev påtagligt

omtalad och uppmärksammad (Oxell, 2019; Rågsjö Thorell, 2019).

1.3. Begreppsdefinition

Eftersom två av våra frågeställningar berör attityd vill vi förtydliga vad vi syftar på när vi

använder det begreppet. Denna studie kommer hädanefter utgå från Rosenbaum-Elliott, Percy

och Pervans (2018) beskrivning av attityd som lyder “attityden mot ett varumärke

sammanfattar all kunskap du har om den specifika produkten och vad den betyder för dig.

Detta innefattar även dina känslor, kunskap och erfarenheter om det varumärket” (s.137, egen

översättning). De förtydligar även att positiva attityder ofta kan uppnås genom varumärkens

reklam och annan form av marknadsföringsarbete.
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2. Tidigare forskning

Efter en identifiering av kunskapsgapet kommer tidigare studier presenteras mer detaljerat för att

skapa en förståelse för det aktuella forskningsläget. Denna litteraturöversikt presterar således

tidigare forskning om attityder till cause related marketing, könsstereotyper och kontrastereotyper i

reklam samt reklam som anspelar på maskulinitet och då även tidigare studier på Gillettes

reklamfilm.

2.1. Cause related marketing
Konsumenter är idag mer medvetna kring sin konsumtion och vill konsumera mer etiskt

(Humphery, 2010). Tidigare tog människor köpbeslut baserat på pris och kvalitet, medan

människor idag även kan välja mellan vad som är mest etiskt producerat och hållbart. Detta

har lett till en medvetenhet hos företag, vilket i sin tur har lett till en intensifiering av

konceptet cause related marketing (CRM). Vrontis, Thrassou, Christofi, Shams, och Czinkota

(2020) beskriver CRM som ett affärspartnerskap mellan ett vinstdrivande företag och en

ideell organisation för att främja produkter eller tjänster, samtidigt som det samlas in pengar

för en viktig fråga. Vrontis et al. (2020) menar att CRM skapar värde för samtliga tre parter,

alltså företaget, välgörenhetsorganisationen och konsumenten. Det vinstdrivande företaget

kan förbättra sitt rykte och öka sin kundkrets. Den ideella organisationen får in pengar och

den viktiga frågan uppmärksammas. Samtidigt skapar konsumenterna också värde, eftersom

de får en slags “må bra” känsla efteråt, som kallas för positiva emotioner (warm glow).

Positiva emotioner representerar en känsla av att man som konsument har “gjort sitt” för att

göra världen till en bättre plats och kan även ses som en drivkraft att välja en produkt framför

en annan (Vrontis et al., 2020).

I samband med att CRM har ökat i popularitet har det gjorts många tidigare studier

inom området. Flera av dem argumenterar för att kvinnor har en mer positiv attityd gentemot

CRM-kampanjer än män (Vrontis et al., 2020; Amawate & Deb 2021; Duarte & Silva 2018;

Vilela & Nelson, 2016). Amawate och Deb (2021) menar att detta kan bero på att kvinnliga

konsumenter kan vara mer generösa när det kommer till att skänka pengar, och att de har en

stark vilja att främja social förändring och hjälpa behövande. Duarte och Silva (2018) menar

att varumärken därmed oftare riktar sina CRM-kampanjer till kvinnliga konsumenter.

Däremot påpekar Ross, Patterson och Stutts (1992) att företag bör rikta CRM-kampanjer mer

till manliga konsumenter eftersom det kan resultera i stor konkurrensfördel.
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Amawate och Deb (2021) undersökte förekomsten av skepsis mot CRM-kampanjer.

Eftersom deras uppfattning var att konsumenter emellertid upplever CRM-kampanjer som en

strategi för att gynna företags egna intressen och vilseleda konsumenter, utförde de en

kvantitativt studie om attityder till varumärken och köpintentioner i förhållande till CRM.

Resultatet visade att konsumenter tycker att det är viktigt att företag belyser sina sociala

ansvarstaganden, inte bara via kommunikation, utan att de visar liknande handlingar

regelbundet. För att konsumenter ska lita på att en CRM-kampanj är autentisk är det också

viktigt att den skapas med ett genuint motiv. Skepsis handlar också om graden av autenticitet,

vilket Baumgartner, Sujan och Padget (1997) skriver kan vara avgörande för

låginvolveringsprodukter som ska marknadsföra förändringar. När de ska marknadsföra en

förändring bör de arbeta med emotionell autencitet. Baumgartner et al. (2018) menar att

emotionell autencitet är när konsumenterna har en positiv attityd till varumärket och kan

identifiera sig med dess reklam. Dessutom skriver Ind (2003) att det är viktigt att

organisationer idag agerar transparant för att på så sätt uppfattas som öppna och mer

autentiska.

Slutligen har Duarte och Silva (2018) undersökt CRM i relation till identifieringen

mellan konsumenten och den sociala frågan, attityder samt avsikten att köpa produkten.

Resultatet visade att ju mer en konsument identifierar sig med en viktig fråga, desto mer

positiva attityder får konsumenten, vilket i sin tur kommer leda till större chans till köp. För

att styrka deras resultat och få mer detaljerad kunskap, menar Duarte och Silva (2018) att de

behövs kvalitativ forskning, exempelvis intervjuer, för att kunna säkerställa deras kvantitativa

forskningsresultat.

2.2. Könsroller, könsstereotyper och kontrastereotyper i reklam
Könsroller är vanligt förekommande inom marknadsföring. Könsroller eller könsstereotyper

innebär en tro på att attribut skiljer sig från män och kvinnor (Eisend, 2019). Dessa attribut

kan vara olika personliga eller fysiska egenskaper, rollbeteenden eller yrkesstatus. Patterson

och Elliot (2002) argumenterar för att män fortfarande porträtteras på ett traditionellt

maskulint sätt i reklam trots att mansrollen har förändrats i samhället. Beroende på vad man

har för åsikter angående tydliga könsroller i samhället kommer man reagera olika på

könsstereotypisk reklam (Eisend, 2010). Negativa reaktioner sker när konsumentens

förväntningar inte stämmer överens med könsskildringen i reklamen, vilket kan leda till att

konsumenten känner sig förolämpad och vill offentligt kritisera annonsen (Eisend, 2010).
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Kultur, tid och kön är aspekter som kan förklara skillnader i dessa förväntningar. Könsroller

förändras med tiden vilket även återspeglas i reklam. Dock förändras könsrollerna olika

snabbt i olika kulturer. Graden av könsstereotyper skiljer sig mellan länder som varierar i

jämställdhet, kvinnors egenmakt och låg eller hög maskulinitet (Eisend, 2019). Dessutom

reagerar män generellt mer positivt på traditionella könsrollsskildringar i reklam medan

kontrastereotypiska skildringar är mer uppskattade av kvinnor. Därmed menar Eisend (2010)

att marknadsförare för globala varumärken bör vara medvetna om de tids-, köns- och

kulturberoende aspekterna.

Rubin, Paolini och Crisp (2013) beskriver att kontrastereotyper är ett fenomen som

går emot ett standard ideal i samhället. Standarden kan innehålla beteende, utseende och

åsikter. Även fast kontrastereotyper skapas av en motsättning mot stereotyper, kan de dock

efter ett tag bli stereotyper ifall de ökar i popularitet (Rubin et al., 2013). Bakar (2014) ville

likt oss studera kontrastereotyper i reklam. Han gjorde dock detta genom personliga

annonser, med andra ord där människor erbjuder eller söker en partner. Studien är relevant för

oss eftersom den fann att många annonser utmanade hegemoniska standarder för kön och på

så sätt konstruerade en ny konstrastereotyp för män, som Bakar valde att kalla den känsliga

mannen (egen översättning). Den känsliga mannen kategoriseras genom fokus på delad

ekonomi, delat ansvar i hemmet och barnuppfostran samt egenskaper som förstående,

romantiskt, och en bra lyssnare (Bakar, 2014). I kontrast till detta påträffades även den

traditionella framgångsrika och ekonomiskt stabila mannen (egen översättning). Denna roll

kategoriseras istället genom fokus på arbete, inkomst samt egenskaper som ansvarstagande

och försörjare (Bakar, 2014).

Utöver detta visar forskning att traditionella könsstereotyper i reklam minskar

kvinnors professionella prestationer, prestationsaspirationer och positiva självuppfattningar

vilket i sin tur hämmar kampen om ett jämställt samhälle (Eisend, 2019). Däremot finns det

argument om att reklam inte alls bör vara ansvarig över de negativa sociala konsekvenserna.

Dessa två motsatta argument kallas för spegelargumentet (the mirror argument) och

formargumentet (the mold argument) (Eisend, 2019). Spegelargumentet hävdar att reklam

återspeglar de kulturella förväntningar om könsroller som redan finns i samhället. Det menar

att det finns ett antal andra faktorer som påverkar samhällets värdesystem mer och att

effekten av reklam är försumbar. Formargumentet å andra sidan, hävdar att skildringen av

könsroller i reklam skapar, formar och förstärker könsstereotypiska övertygelser och

värderingar. Upprepad exponering av könsskildingar i reklam kan resultera i att människor

förändrar sina könsrelaterade attityder och beteenden (Eisend, 2019).
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Tidigare forskning har framförallt fokuserat på att kvinnor påverkas negativt av

könsroller i reklam medan män är opåverkade eller påverkas positivt (Skelly & Lundstrom,

1981). Dock menar Gentry och Harrison (2010) att traditionella könsroller kan påverka

männen negativt också, bland annat genom ökad ångest, minskat självförtroende och

dessutom orsaka hälsoproblem. Åsiktsskiljaktigheterna om hur män påverkas av traditionella

könsroller i reklam skapar därmed en lucka i forskningen som vi ämnar att fylla.

2.3. Maskulinitet i reklam: Tidigare studier om reklamfilmen The best men

can be
Gillettes reklamfilm, The best men can be har också fått agera exempel för flera

vetenskapliga studier. Bland annat valde Knudsen och Andersen (2020) att utföra en retorisk

textbaserad jämförelseanalys mellan Gillettes reklamfilm och en liknande reklamfilm från

varumärket Lynx. Knudsen och Andersen (2020) menar att båda varumärkena kommer från

liknande bakgrunder genom att båda har anspelat på maskulinitet innan och att båda filmerna

belyser begreppet toxic masculinity. Författarna menade att Gillettes reklam troligtvis

skapade en större debatt kring toxic masculinity, medan Lynx istället bjöd in sin målgrupp till

att identifiera sig med flera olika maskuliniteter (Knudsen & Andersen, 2020). Knudsen och

Andersen (2020) argumenterar för att det finns för lite forskning på effekterna av att

porträttera maskulina stereotyper i reklam.

Trott (2020) gjorde också flera intressanta fynd i sin studie genom att ta hjälp av

Gillettes reklamfilm. Studien försökte skapa en förståelse för hur maskulinitet

(med)-produceras och reproduceras i tiden efter me too på digitala plattformar. Teorier som

användes var bland annat Messerschmidts (2018) problematisering av toxic masculinity samt

hegemonisk maskulinitet som utvecklades genom Connells teori om kön och makt (1995).

Resultaten visade att den manliga dominansen producerades digitalt genom många “tummen

ner” och specifika hashtags samt användarnamn. Dessutom fick de som uttryckte positiv

feedback om reklamen många motreaktioner i form av nedsättande kommentarer. Trotts

studie (2020) tydliggjorde att det finns digitala strategier och nätverksbaserade tekniker för

att upprätthålla och försvara hegemonisk maskulinitet på sociala medier.

Detta forskningsprojekt kommer också att använda Connells begrepp om hegemonisk

maskulinitet som perspektiv och kombinera det tillsammans med Consumer Culture Theory.

Denna kombination anser vi kan bidra med ny kunskap kring mäns köpprocess i förhållande

till deras identifiering med hegemonisk maskulinitet, och på så sätt också bidra med ny

kunskap inom forskningsfälten konsumentkultur och marknadsföring och därmed också
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strategisk kommunikation. I vår studie kommer The best men can be användas för elicitering

i intervjuerna för att undersöka mäns identifiering med hegemonisk maskulinitet och

attityderna till könsstereotyper och kontrastereotyper i reklam.
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3. Teoretiskt ramverk

Efter presentationen av tidigare studier är det nu dags att introducera det teoretiska ramverket som

kommer appliceras i analysen för att uppfylla forskningsprojektet syfte. Det teoretiska ramverket

utgörs av Consumer Culture Theory som belyser kön i förhållande till konsumtion och

identitetsskapande. Det teoretiska ramverket kompletteras även med en beskrivning av köpprocessen

och Connells maskulinitetsteori för att uppnå en djupare förståelse av vårt fenomen.

3.1. Consumer Culture Theory

Teorin Consumer Culture Theory (CCT) fick ett rejält uppsving i den postmoderna eran runt

1980-talet i takt med att forskningen inom konsumentbeteende (consumer behaviour)

utökades (Askegaard, 2015). I och med kapitalismen och den fria marknaden övergick

konsumtion till att bli en social, kulturell och ekonomisk aktivitet vilket påverkade

konsumenternas identitet, meningsskapande och syn på omvärlden (Kravets, Maclaran,

Miles, & Venkatesh, 2018). Konsumentbeteende och då även CCT grundar sig i olika

forskningsfält bland annat ekonomi, psykologi, kultur, historia och etik (Solomon, Bamossy

& Askegaard, 2007). Fortsättningsvis förklarar Solomon et al. (2007) att konsumenter alltid

försöker uppnå ett behov eller en önskan med sitt köp, alltifrån hunger, status eller

identitetsskapande. Konsumtion bli således idag en oundviklig del av vår vardag och en stor

del av vår kultur.

För att närma sig CCT bör det även finnas en generell förståelse för fältet

konsumentkultur (Consumer culture). Arnould och Thompson (2018) skriver att en sådan

kultur utmärks av att det finns många valmöjligheter på marknaden och att en central del för

kulturen är kommersiella symboler. Detta innebär att det existerar ett sammankopplat system

av kommersiellt producerade texter, bilder och objekt som grupper använder för att skapa

kollektiv betydelse för deras identiteter, men också för att skapa en förenklad syn till

gruppens erfarenheter, liv och omvärld.

CCT har utformats som en slags förlängning av både konsumentbeteende och

konsumentkultur. Trots att CCT idag är väletablerat menar Kravets et al, (2018) att det är

svårt att definiera teorin. Vi har därför valt att utgå från Arnould och Thompsons (2005)

definition: “CCT betecknar ett socialt arrangemang där relationerna mellan upplevd kultur

och sociala resurser och meningsfulla levnadssätt och de symboliska och materiella resurser

som de är beroende av, förmedlas via marknader” (s. 869, egen översättning). Vidare

argumenterar Arnould och Thompson (2005) för att CCT konkretiserar kultur som själva
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grunden till erfarenhet, mening och handling. Med andra ord, att människor sällan utför en

handling av en ren slump, utan att det hör ihop med människors konsumentkultur, som är en

mix av handlingar, känslor, tankar, beteendemönster och tolkningar.

3.1.1. Arnould och Thompsons fyra dimensioner

Arnould och Thompson (2018) menar att CCT inte bör ses som en stor och enhetlig teori,

utan snarare förstås genom fyra teoretiska dimensioner som utforskar förhållandet mellan

konsumentbeteende, marknaden och de kulturella betydelserna. Med hänsyn till

forskningsprojektets storlek och tidsram valde vi att utgå från två av dessa fyra dimensioner

som vi översätter här nedan (Arnould & Thompson, 2018):

1. Konsumenters identitetsprojekt (Consumer Identity Project)

2. Marknadskulturer (Marketplace Cultures)

3. Det sociohistoriska mönstret av konsumtion (The Socio-historical patterning of

consumption)

4. Massmedierad marknadsideologier och konsumenters tolkningsstrategier

(Mass-Mediated Marketplace Ideologies and Consumers' Interpretive Strategies)

Vi ansåg att dimensionerna konsumenters identitetsprojekt och det sociohistoriska mönstret

av konsumtion är mest relevanta för vår studie eftersom vårt syfte är att undersöka mäns

attityder kring köpprocessen i förhållande till deras identifiering med hegemonisk

maskulinitet. Denna avgränsning anser vi även kommer medföra mer konkreta intervjuer och

djupgående kunskap i vår analys. Slutligen kommer vi även beröra konsumtionscykeln och

köpprocessen, eftersom dessa begrepp kommer hjälpa oss att besvara vår första

frågeställning. Här nedan följer en teoretisk sammanfattning av de två valda dimensionerna.

3.1.1.1 Konsumenters identitetsprojekt

Konsumenters identitetsprojekt är det största området av de fyra teoretiska dimensionerna

och kan förhoppningsvis hjälpa oss att förstå mer kring mäns identitetsskapande. Jensen

Schau (2018) beskriver att teorin studerar hur konsumenter använder marknadsrelaterade

resurser för att skapa och manifestera en sammanhängande och komplex identitet. Resurserna

kan vara symboler, myter, texter eller praktiker. Anderson (1997) citerad i Jensen Schau

(2018) betonar detta i sitt citat: "konsumtion är nu oskiljaktig från identiteten" (s.189, egen

översättning). Genom associering och tillhörighet omvandlas resurserna till meningsfulla

ägodelar inom den sociomateriella världen, vilket illustrerar hur ägodelar blir betydelsefulla
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byggstenar för människors identitet. På marknaden finns det även förutbestämda identiteter

som konsumenter kan anta fullt ut, eller anpassa till sina egna mål och drivkrafter. Det finns

olika förväntningar på hur människor förväntas vara i olika sociala situationer. Därför kan en

identitet ändras och formas över tid, beroende på den sociala rollen som antas Jensen Schau

(2018) .

Slutligen tar Östberg, Bengtsson och Hartmann (2018) upp begreppet märkesmotstånd

ur ett konsumtionsperspektiv, och beskriver det som en del av konsumenters

identitetsskapande. Märkesmotstånd kan ses som ett aktivt ställningstagande mot ett märke

som skapar mening för individens självbild. Östberg et al. (2018) skriver att konsumenters

fientlighet och motstånd mot ett märke emellertid kan eskalera till ett allvarlig hot mot

företaget. Märkesmotstånd kan även yttra sig på flera olika sätt, bland annat genom

reklamsabotage, bojkottning av en produkt eller varumärke eller genom populärkulturellt

märkesmotstånd.

3.1.1.2. Det sociohistoriska mönstret av konsumtion

Den andra dimensionen adresserar strukturella och institutionella krafter som kan påverka

konsumentens beteende, värderingar och handlingar, exempelvis social klass, kön, etnicitet

och globala mobiliteter (Arnould & Thompson, 2018). I relation till forskningsprojektets

syfte och frågeställningar kommer fokuset att ligga på kön. Enligt CCT är maskulinitet aldrig

neutralt utan alltid kulturellt (Visconti, Maclaran & Bettany, 2018). Det finns flera olika

forskningsområden inom CCT och maskulinitet. En av dessa kallas för role congruency

theory och belyser de normativa könsrollerna, där maskulinitet exempelvis ofta associeras

med rollen som ledare. För att kunna accepteras socialt så bör både kvinnor och män rätta sig

efter dessa roller, och inte ifrågasätta dem (Visconti et al., 2018). Eagly och Karau (2002)

undersöker role congruency theory i relation till fördomar och stereotyper mot kvinnliga

ledare. Studien visade att kvinnor bryter mot sin roll när hon antar ledarrollen, medan en man

inte gör det. Visconti et al. (2018) fortsätter sin diskussion om role congruency theory och

skriver att den är sammankopplad med Connells begrepp om hegemonisk maskulinitet. Flera

studier (Elliot & Elliot, 2005; Otnes & McGrath, 2001; Rozin et al., 2012) har visat att män

påverkas av att försöka rätta sig efter en hegemonisk maskulinitet, bland annat deras

köpbeteende, reaktioner på reklam där män porträtteras och bojkottning eller intresse av vissa

produkter eller varumärken. Dock visar CCT-forskning att män både individuellt eller i grupp

aktivt kan stå emot de hegemoniska normerna och på så sätt förändra och utveckla de

etablerade könsrollerna (Visconti et al., 2018).
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Ett annat forskningsområde inom CCT och maskulinitet kallas för ojämlikheter

mellan kön och de strategier som kan användas för att förbättra dem (gender inequalities and

the strategies that can be put in place to ameliorate them) (Visconti et al., 2018). Inom detta

forskningsområde finns det flera tillvägagångssätt för konsumenter att lösa upp de

traditionella könsrollerna. Ett av dem kallas för feminiseringen av samtida kultur

(feminization of contemporary culture) och argumenterar för att kvinnor idag tar över i

sociala sammanhang där män vanligtvis har dominerat, vilket har lett till att maskulinitet är

hotat och att män upplever att de har förlorat sin patriarkala makt. Ett annat tillvägagångssätt

är att ta hjälp av både maskulina och feminina attribut för att skapa sin identitet vilket kan

leda till en omvandling av båda könsrollerna. Detta kallas för flexibilitet (gender

[in]flexibility) och har framförallt traditionellt gjorts av homosexella män (Visconti et al.,

2018). Ett tredje tillvägagångssätt, som blivit allt vanligare idag, är bekönad turism (gender

tourism) vilket innebär att män börjar utforska tidigare kvinnodominerade

konsumtionsområden och livssfärer. Exempelvis ansågs mode, matlagning och

barnuppfostran tidigare tillhöra kvinnans aktiviteter och intresse, medan det idag börjar bli

mer flytande (Visconti et al., 2018). Visconti et al. (2018) menar att dessa tre

tillvägagångssätt kan förändra den normativa grunden som hegemonisk maskulinitet lutar sig

mot, och att de kan utveckla definitionerna av vad en “riktigt man” ska vara. Dock pekar flera

studier på att företag tjänar mer på att klassificera och kategorisera mellan könen, vilket då

leder till att de väljer att behålla de traditionella könsrollerna istället för att ifrågasätta dess

begränsande strukturer (Bowker & Star, 2000). Visconti et al. (2018) hävdar att det både finns

fördelar med att förse män med traditionella symboliska resurser för att upprätthålla sin

mansroll, och med att försöka utöka och utveckla de legitima könsbestämda beteenderna.

Avslutningsvis skriver Visconti et al. (2018) att beslut på marknaden som involverar eller

riktar sig till ett specifikt kön, alltid kommer att få politiska och sociala effekter. Detta gör

kön till ett väldigt känsloladdat område på marknaden. Marknadsförare bör ställa sig frågan

om vilka som vinner och vilka som förlorar på att upprätthålla könsstrukturer (Visconti et al.,

2018).

3.1.2. Konsumtionscykel och köpprocess

Människors konsumentbeteende, identitetsskapande och sätt att se på omvärlden hänger ihop

med deras konsumtionscykel (Arnould & Thompson, 2018). För att få en fördjupad kunskap

inom CCT menar Askegaard (2015) att det bör finnas en förståelse för konsumtionscykel ur

en sociokulturell kontext. Detta inkluderar cykelns olika steg: köpprocess, innehav,
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användning och utvärdering. För studiens syfte är framförallt konsumtionscykelns första steg

relevant och eftersom vi upplevde att informationen om köpprocess inom

konsumtionsccykeln var otillräcklig, kompletterade vi den med Rosenbaum-Elliott et al.

(2018) beskrivning av köpprocessen. Denna har vi översatt till svenska och gjort en

illustrering av:

Bild 1 - Köpprocess

Processen kan se olika ut beroende på vad det är för slags produkt och varumärke. Olika

typer av produkter kräver olika nivåer av involvering. Att lägga ner mycket tankekraft vid

varje köp är både tids- och energikrävande, därför köps vissa produkter mer på impuls och

andra med högre involvering. Exempel på faktorer som kan påverka är pris, köpfrekvens,

social synlighet och teknisk komplexitet (Rosenbaum-Elliott, et al., 2018). Det finns

funktionella och emotionella varumärken, där de antingen konkurrerar med sin funktion eller

känslan konsumenter får när de köper och använder produkten. Det är mer konkurrenskraftigt

för varumärken att skapa emotionella band med sina kunder, eftersom det är svårare för andra

varumärken att återskapa dem (Rosenbaum-Elliott, et al., 2018).

Evans, Nairn och Maltby (2000) menar att köpprocessen kan se annorlunda ut för män

och kvinnor. Exempelvis lägger kvinnliga konsumenter mer fokus på att hitta relevanta

detaljer och information innan ett köp, och de har lättare för att integrera emotionella och

rationella faktorer i ett köpbeslut. I kontrast tar manliga konsumenter generellt snabbare

beslut baserat på impulser snarare än rationell information. Det finns även indikationer på att

män är mer märkeslojala än vad kvinnor är (Evans, et al., 2000).

Sammanfattningsvis består första delen av vårt teoretiska ramverk av dimensionerna

konsumenters identitetsprojekt och det sociohistoriska mönstret av konsumtion tillsammans

med köpprocess. Detta för att få en djupare förståelse om mäns identitetsskapande, deras

konsumentbeteende och hur detta kan leda till en omvandling av de traditionella könsrollerna.

Däremot, för att kunna uppnå vårt syfte behövde vi djupare kunskap inom maskulinitet och

därför valde vi att komplettera vårt teoretiska ramverk med Connells maskulinitetsteori.
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3.2. Connells maskulinitetsteori
Den australiensiska sociologen Raewyn Connells teori om maskulinitet är den mest

inflytelserika teorin inom män och maskulinitet (Wedgwood, 2009). Eftersom vi enbart ska

intervjua män kan deras svar påverkas av normer om maskulinitet. Därför kan Connells

maskulinitetsteori hjälpa oss att förstå de kulturella förväntningar som riktas mot män och

som kan påverka deras uppfattningar om könsstereotyper och kontrastereotyper i reklam, men

även deras attityder till CRM, exempelvis Gillettes reklamfilm. För att klargöra hur

maskulinitet används som perspektiv i detta forskningsprojekt så kommer här en

sammanfattning av Connells maskulinitetsteori.

Kön kan delas upp i biologiskt eller socialt kön (genus) (Connell, 1995). Enligt

maskulinitetsteorin anses det biologiska könet vara relativt oformbart medan det sociala

könet är föränderligt och påverkas av den sociala, historiska och kulturella kontexten

(Connell, 1995). Ett av Simone de Beauvoirs mest kända citat “Man föds inte till kvinna, man

blir det” som hon skrev i sin bok Det andra könet (1986), kan ses som ett startskott till ett

socialkonstruktionistiskt synsätt på genus, där könet du föds till inte bör bestämma vilka

uppgifter, egenskaper och rättigheter du tilldelas i samhället (Lundberg & Werner, 2016).

Judith Butler vidareutvecklade Beauvoirs idé i sin bok Performative Acts and Gender

Constitution (1988) att kön skapas performativt, vilket innebär att kön eller genus inte är

något man är, utan något man gör. Dock är genus något som människor ofta lär sig indirekt

eller underförstått. Sociala normer är något människor ofta följer omedvetet, vilket får till

följd att de sällan ifrågasätts. För att genus ska förändras krävs det att strukturella beteenden

synliggörs, diskuteras och ifrågasätts (Jönsson, Jonsved & Statens medieråd, 2017). Connell

(1995) menar även att det inte finns en enstaka maskulinitet utan flera olika. Utav de olika

maskuliniteterna finns det en som värderas högre än de andra och som innefattar flest

privilegier, nämligen hegemonisk maskulinitet. Connell (1995) definierar hegemonisk

maskulinitet som ”… den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället

accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas

garantera) mäns dominanta position och kvinnors underordnande.” (s.77). Denna maskulinitet

har blivit ett ideal för andra maskuliniteter och för att passa bäst in med idealet bör en man

vara vit, en kvinnokarl, stark, beskyddande, förnuftig, ha en god ekonomi och visa auktoritet

(Connell, 1995).

Connell (1995) beskriver tre andra typer av maskuliniteter som relaterar till

hegemonisk maskulinitet, nämligen underordnande, delaktighet och marginalisering. Dessa
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maskuliniteter kan inte existera själva, utan endast i relation till varandra. För att upprätthålla

att kvinnan ska vara underordnad mannen görs det en tydlig åtskillnad på vad som anses

feminint och maskulint. Att vara feminin anses vara mindre värt och de män som anses ha

feminina drag, i många fall homosexuella män, blir därmed också underordnade de andra

männen. Den andra relationen är delaktighet och syftar till att alla män drar nytta av

maskulinitetens hegemoni oavsett om de lever upp till idealet eller inte. Detta kan ske

medvetet eller omedvetet. Patriarkatet ger alla män fördelar på bekostnaden av att kvinnor

fortsatt är underordnade. Den sista relationen som Connell belyser är marginalisering.

Marginalisering syftar på obalansen i makten mellan maskuliniteter med olika

klasstillhörigheter och etniciteter (Connell, 1995). Att undersöka hur våra respondenter

förhåller sig till hegemonisk maskulinitet och dess relationer är relevant för vår studie. Dock

kan det existera undermedvetet hos våra respondenter och på så sätt vara svåra fenomen att

prata om. För att konkretisera kommer vi dels använda oss av eliciering i intervjuerna och

dels leta efter mönster och identifiera dessa i analysarbetet.
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4. Metod och material

Detta avsnitt inleds med att kartlägga våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter som kommer

prägla hela studien. Därefter introduceras och motiveras val av abduktivt arbetssätt,

intervjustudie med elicitering, urval och etiska överväganden. Slutligen redogörs en

säkerställning av materialets kvalitet samt val av analysmetod, nämligen den analytiska

abstraktionsstegen.

4.1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Denna studie antar ett kvalitativt angreppssätt, genom intervjuer, som fokuserar på individens

sätt att uppfatta och tolka den sociala verkligheten (Bryman, 2018). Vi antar även en

konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt, vilket innebär att sociala egenskaper, exempelvis

maskulinitet och könsstereotyper som detta forskningsprojekt undersöker, är resultatet av ett

samspel mellan individer och inte bara företeelser som finns “där ute” (Bryman, 2018). Detta

innebär dessutom att verkligheten beskrivs som en konstruktion, där sociala företeelser och

deras meningar är under ständig förändring. Denna ontologiska ståndpunkt i kombination

med ett konsumtionsteoretiskt perspektiv (CCT) och Connells maskulinitetsperspektiv anser

vi kommer utöka vår förståelse för mäns köpbeteende, attityder till CRM och maskulinitet,

könsstereotyper och kontrastereotyper. Dessutom utgår vi från ett hermeneutiskt perspektiv

där vi med hjälp av den hermeneutiska cirkeln har kunnat växla mellan delar och helhet i våra

tolkningar, för att få en djupare och enhetlig förståelse för vår insamlade empiri (Kvale,

2014).

4.2. Abduktion
Enligt Kennedy (2018) innebär abduktion att upptäcka nya begrepp, idéer och förklaringar

genom att hitta överraskande fenomen eller händelser som inte kan förklaras med befintlig

kunskap. Genom abduktiv metod kan man välja eller skapa en provisorisk teori för att

förklara ett empiriskt fall som är bättre än ett redan existerande antagande och eftersträva

detta antagande genom ytterligare undersökning (Charmaz et al., 2018; Douven, 2011,

refererad i Kennedy, 2018). Detta innebär att man som forskare har en selektiv och kreativ

process för att undersöka hur empiri stödjer befintlig teoretisk kunskap samt hur empirin kan

behöva modifieras, omprövas och ibland avvisas från den befintliga förståelsen för att kunna

förklara överraskande empiri (Thornberg, 2012, refererad i Kennedy, 2018). Abduktion

passar vår studie bäst eftersom den tillåter oss att utgå från befintlig teori som en
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inspirationskälla, tolka mönster och vara öppna mot vår insamlade empiri. Under intervjuerna

upptäckte vi överraskande empiri, vilket ledde till att vi behövde utöka vår teori och tidigare

forskning. Vi är medvetna om att abduktion kan leda till vilda antaganden för att förklara

vissa fenomen. Därför var vi noga med att begränsa och vägleda vår sökning genom att kräva

att antagandet förklarar, eller åtminstone överensstämmer med de flesta andra ledtrådar

(Paavola, 2004, refererad i Kennedy, 2018). Således utfördes analysen i samspel mellan teori

och empiri på ett kreativt och kritiskt sätt.

4.3. Intervjuer
För att få en inblick i en annan människas livsvärld och få tillgång till djup kunskap, detaljer

och förståelse kring ett fenomen är intervjun en passande metod (Von Platen & Young, 2014).

Eftersom vi vill nå fördjupad kunskap om bland annat hur manliga konsumenter påverkas när

de blir exponerade för hegemonisk maskulinitet, könsstereotyper samt kontrastereotyper i

reklam anser vi att intervjuer lämpar sig bäst. Detta eftersom det tillåter personer att prata mer

öppet och vi kan ställa följdfrågor som kan leda till fördjupad kunskap, vilket inte hade

kunnat åstadkommits genom enkäter (Kvale & Brinkmann, 2014).

Vi utformade en intervjuguide med centrala teman och frågor för studien, (se bilaga

1). Således utförde vi semistrukturerade intervjuer vilket karaktäriseras av att ha en viss

förutbestämd struktur att utgå från, men sedan under intervjuernas gång ha möjligheten att gå

från den (Roulston & Choi, 2018). Vi eftersträvade att ställa många öppna frågor för att låta

intervjupersonen svara fritt och försöka undvika subjektivitet i form av ledande frågor från

oss som intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014). Att ställa öppna frågor kan vara positivt

utifrån ett abduktivt förhållningssätt, eftersom det kan leda till fördjupning inom olika

intressanta områden och öppnar upp för ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014).

Vi valde att ha med en reklamfilm i den senare delen av vår intervju som

konkretiserar det fenomen vi vill undersöka. Detta för att underlätta för våra intervjupersoner

att kunna prata om bekanta eller obekanta fenomen. Att ha bilder med i intervjun kallas för

elicitering och bidrar till djupare kunskap om fenomenet som ska studeras (Thelander, 2014).

4.3.1. Urval

Vi antog ett så kallat snöbollsurval, som är en form av icke-slumpmässigt urval (Merriam &

Tisdell, 2015). Detta genomfördes genom att först bestämma ett antal kriterier som våra

första fyra intervjupersoner skulle uppmäta. Kriterierna var, förutom att de skulle vara män,
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att de var svensktalande, hade olika åldrar och helst bodde i olika städer. Detta för att få en

större representation av män och för att få en mer tillförlitlig studie (Merriam & Tisdell,

2015). Efter att vi hade utfört de fyra första intervjuerna bad vi dem tipsa oss om en person

som vi hade kunnat intervjua. Det gör att “snöbollen” blir större och större, och att vi får mer

informationsrika intervjuer (Merriam & Tisdell, 2015).

När det kommer till antalet utgick vi från Kvale och Brinkmanns (2014)

rekommendation på att intervjua 15 personer, +/- 10. Dessutom tog vi även hänsyn till

Merriam och Tisdell (2015) råd att antalet intervjupersoner också beror på vilka frågor man

ställer, hur analysprocessen ska gå till och ifall en informationsmättnad nås.

Informationsmättnad innebär att forskarna upplever ett mönster av återkommande svar och en

minskning av ny information. Efter elva stycken utförda intervjuer (se bilaga 2) var vi båda

överens om att vi hade uppnått en informationsmättnad, i kombination med att vi ville ge oss

själva tiden att kunna utföra en detaljerad och djupgående analys.

4.3.2. Etiska överväganden

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör alla forskare som ska utföra intervjuer följa fyra

etiska riktlinjer som är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens

roll. För att göra det på bästa sätt mailade vi ut en informationstext som innehöll studiens

syfte, villkoren för deras deltagande, att de kommer att vara anonyma, att intervjun kommer

att spelas in och hur vi kommer behandla materialet efteråt. Detta informationsmail behövde

respondenterna svara på för att bekräfta och godkänna samtycke. Att ha ett skriftligt

samtycke gör det tryggare för båda parter om det skulle uppstå konflikter angående materialet

eller dess användning i efterhand. Intervjupersonernas anonymitet garanterades genom att

alla namn i uppsatsen är alias. Vi är medvetna om att inspelandet kan ändra kontexten i

samtalen eftersom intervjupersonerna kan bli mer eftertänksamma (Kvale & Brinkmann,

2014). Dock blir fördelen att vi som intervjuare inte behöver anteckna lika aktivt utan kan

rikta vår fulla uppmärksamhet åt respondenten, vilket skapar en bättre samtalsdynamik. Vid

känsliga och privata ämnen var vi extra noga med att överväga konsekvenserna och om det

var etiskt rätt att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Slutligen såg vi till att ha god

kunskap och erfarenhet inom ämnet innan intervjuerna och att vi genomförde intervjuerna

hederligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi utförde en testintervju för att kunna utvärdera vår

intervjuguide och gjorde vårt yttersta för att våra intervjupersoner skulle känna sig bekväma

och trygga.
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4.3.3. Begränsningar

På grund av den rådande pandemin var vi tvungna att ha vissa intervjuer via videomöten.

Intervjuer görs bäst i fysisk person eftersom man då även kan tolka svaren via kroppsspråk

(Kvale & Brinkmann, 2014). Av den anledningen valde vi att genomföra videomöten istället

för telefonmöten. En annan begränsning kan vara dynamiken mellan att vi som intervjuar är

kvinnor och de vi intervjuar är män. Även om vi uppmanade till ärlighet finns det en risk att

de var mer eftertänksamma i svaren eftersom vi diskuterade ämnen som könsroller och

maskulinitet som kan kopplas till jämställdhetsdebatten. Eftertänksamheten kan grunda sig i

att de inte vill uppfattas som förnärmande mot kvinnor.

4.4. Kvaliteten på den insamlade empirin

För att garantera kvaliteten på vårt insamlade material har vi utgått från några av Lincoln och

Gubas kriterier (1985) som presenteras i Heide och Simonsson (2014) och som är lämpliga

för kvalitativ forskning. Det första kriteriet är trovärdighet, vilket vi har eftersträvat genom

att samla in ett rikt empirisk material, exempelvis spontana, specifika och relevanta

intervjusvar (Lincoln & Gubas, 1985). Kriteriet överförbarhet har vi eftersträvat genom att

skapa en tät beskrivning av empirin, med andra ord att förklara och beskriva den samt

kontexten, i både metoden och analysen, för att lättare kunna föra över kunskapen till andra

sammanhang (Heide & Simonsson, 2014). Eftersom vi utgår från en kvalitativ och abduktiv

metod kommer det inte vara möjligt att genomföra statiska generaliseringar eller kunna uttala

oss om populationen. Det är dock möjligt att genomföra analytiska generaliseringar genom

att koppla empirin till en bredare teori, vilket vi också har gjort (Heide & Simonsson, 2014).

4.5. Analysmetod

För att kunna välja, välja bort och sortera den insamlade empirin utgick vi från den analytiska

abstraktionsstegen. Denna modell är en tolkning av Carney (1994) refererad i Eksell och

Thelander (2014) och lämpar sig väl för kvalitativt analysarbete samt för studier inom

strategisk kommunikation. Den analytiska abstraktionstrappan består av tre steg: (1) summera

och förpacka empirin, (2) återförpacka och aggregera empirin, samt (3) utveckla ett

förklarade ramverk.

I enlighet med Eksell och Thelanders (2014) rekommendationer ämnade vi att

identifiera olika mönster och teman i empirin för att fullfölja första steget. Detta utfördes
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genom transkribering av intervjuerna och utprovning av kodkategorier, där det sistnämnda

skedde på ett abduktivt arbetssätt, med andra ord genom en pendling mellan teori och empiri.

I det andra steget föreslår Eksell och Thelander (2014) horisontell läsning, vilket

innebär att man flyttar fokuset från varje enskilt fall till att läsa empirin “horisontellt i teman”

(s.205). Med andra ord försökte vi synliggöra teman, trender och förhållanden för att skapa

en helhetsbild. Dessutom skapade vi preliminära rubriksättningar för analysen, genom

tolkningar kopplat till det teoretiska ramverket (Eksell & Thelander, 2014).

I det sista steget bör forskare välja ut viktiga egenskaper och synliggöra

djupstrukturen i empirin (Eksell & Thelander, 2014). Syftet med detta är att kunna jämföra

det egna materialet med tidigare forskning och teorin. Därför strukturerade vi upp analysen i

tre olika teman utifrån våra tre olika frågeställningar, och utifrån vår tidigare forskning och

teori (Eksell & Thelander, 2014).
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5. Analys och diskussion

I detta avsnitt presenteras och analyseras det empiriska materialet för att besvara studiens syfte.

Analysen är uppdelad i tre teman utifrån våra tre frågeställningar, och i samspel med vårt teoretiska

ramverk. Varje tema introduceras med respektive frågeställning och avslutas alltid med en

sammanfattning. Det kan vara bra att ha i beaktning att vår empiri består av respondenternas egna

utsagor, erfarenheter och exempel och är således deras subjektiva uppfattningar.

5.1. Konsumtion och identitet

5.1.1. Konsumtion och köpprocess

För att kunna besvara vår första frågeställning: Hur påverkas mäns identitet av konsumtion?,

började vi med att undersöka vad deras favoritvarumärken är och hur deras köpprocess kan se

ut. Ett tydligt mönster var att de flesta respondenterna nämnde favoritmärken som är

kopplade till deras hobby eller sportintresse. En golfintresserad nämnde golfmärkena Arnold

Palmer och Wilson Staff som sina favoriter, en cykelintresserad nämnde Specialized och

Treck och en DJ-intresserad nämnde Pioneer. Arnould och Thompson (2018) menar att

människor konsumerar för att skapa och upprätthålla sin identitet. Enligt vår tolkning är sport

och hobbyer ofta associerat med män och maskulinitet. Därmed går det att anta att våra

respondenters identitetsbyggande är kopplat till deras fritidsintressen, vilket i sin tur kan

kopplas till maskulinitet. Dock gav Magnus och Samuel exempel på varsitt köp som de båda

ansåg förmodligen var riktad till kvinnor. Detta tolkar vi som köp som inte kopplas till deras

maskulinitet, men att dessa köp är exempel på undantag i deras övriga konsumtion. Magnus

berättade att han använder en rakhyvel från företaget Estrid: “Min sambo hittade något

företag där man kunde få hem rakhyvlar… förmodligen kanske den är mer riktad till kvinnor

[...] vi har två olika, en rosa och en grå” (28 april 2021). Den gråa rakhyvel visade sig vara

Magnus vilket är en traditionellt manlig färg. Varumärket Estrid skriver själva på sin hemsida

att deras rakhyvel är “gjord för kvinnliga former” (Estrid, u.å). Att Magnus väljer att

konsumera någonting från ett varumärke som anses vara för kvinnor kan vi tolka som ett

exempel på bekönad turism. Visconti et al. (2018) förklarar att bekönad turism kan ses som

ett sätt att förändra normer och standarder genom att män utforskar tidigare

kvinnodominerade konsumtionsområden. Trots att Magnus själv inte är medveten om att hans

konsumtion kan förändra normer och standarder, fann vi detta intressant eftersom vi också

upptäckte ett liknande fenomen hos en annan respondent. Även Samuel berättade att han hade

köpt en produkt som han misstänkte var riktad åt kvinnor:
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Jag köpte ett head and shoulder balsam här om dagen, men eftersom det var blommor på och

det var arganolja i så misstänker jag att det är en produkt som framförallt köps av tjejer. Jag

kände inte att det var rätt köp för mig. Men jag tänkte att fan balsam för tjejer måste vara

bättre än balsam för killar. Tjejer har mycket högre krav på det här och jag kommer bli en

mycket nöjdare konsument (27 april 2021).

Detta skulle kunna tolkas som ett exempel på flexibilitet, vilket är likt bekönad turism, men

som istället innebär att konsumenter tar hjälp av feminina attribut för att skapa sin identitet

(Visconti et al., 2018). Förutom att både bekönad turism och flexibilitet kan leda till en

uppluckring av de traditionella könsrollerna, ansåg vi också att det var intressant att båda

produkterna, rakhyvel och balsamet, är produkter som de båda använder hemma i

badrummet. Vi kunde inte låta bli att undra om det hade varit annorlunda ifall det hade varit

produkter med större social synlighet (Rosenbaum-Elliott et al., 2018) och ifall detta hade fått

andra konsekvenser. Vi la även märke till att båda respondenterna är i 20 årsåldern och

spekulerade ifall dessa är fenomen som är vanligare hos yngre män.

Därefter gick vi vidare till att undersöka respondenternas köpprocess. Den aspekt som

alla respondenter ansåg hade betydelse i köpbeslutet var priset. Andra viktiga aspekter enligt

respondenterna var kvalitet, funktionalitet och recensioner. Alla respondenter ansåg att de la

ner relativt mycket tankekraft innan ett köp. Vi tolkar att tankekraft innan ett köp kan relatera

till de tre första stegen i Rosenbaum-Elliotts et al. (2018) köpprocess, nämligen erkännande

av behov, informationssökning och alternativövervägande. Vissa hävdade att de la ner mycket

tankekraft innan de flesta köp, medan det var flera som berättade att det beror på produkt

eller prisklass. Oskar berättade att det beror på produkt och exemplifierar med teknikprylar

jämfört med kläder (26 april 2021). Om han ska köpa något tekniskt så lägger han ner mycket

tid på att söka information om pris, funktion, recensioner och jämförelser med liknande

produkter. Kläder däremot köper han mer på impuls och då räcker det med att klädesplagget

är snyggt. Philip menade att ju dyrare produkten är desto mer tid och tanke lägger han ner (28

april 2021). Han vägde även in aspekterna köpfrekvens och hur stor användningen han

kommer ha av den. Evans et al. (2000) hävdar att manliga konsumenter generellt tar snabbare

beslut baserat på impulser snarare än rationell information. Vårt resultat visade i kontrast till

det, att det var flera manliga konsumenter som la ner relativt mycket tankekraft innan ett köp

där köprocessen primärt präglas av ett rationellt beslutstagande, i synnerhet för köp med högt

pris, låg köpfrekvens och hög teknisk komplexitet.
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5.1.2. Märkeslojalitet

Evans, et al. (2000) menar att det finns indikationer på att män är mer märkeslojala än vad

kvinnor är. Män och märkeslojalitet, i förhållande till deras identitetsskapande var därför

något vi ville utforska ytterligare. Resultatet var splittrat, vissa uppgav att de gärna köper

samma, vissa uppgav att de gärna testar nytt medan andra menade att det beror på produkt

och kontext. Ett mönster vi kan se hos flera respondenter är att de kan uppskatta att testa nytt

förutom när de hittat ett varumärke de trivs extra bra med. Detta tyder på att de har skapat

emotionella band med de varumärkena (Rosenbaum-Elliott, et al., 2018). Två respondenter

uppgav att de är märkeslojala till olika mobiltelefonsvarumärken, Hugo till Apple och Philip

till Samsung (27 & 28 april 2021). Eftersom telefon oftast är något man bara har en utav och

eftersom den har en låg köpfrekvens, definierar valet av varumärke därmed konsumenten mer

som person, till skillnad från en produkt man köper fler och ofta utav. Baserat på våra

erfarenheter är det dessutom tydligt åtskilda läger inom just mobiltelefonbranchen där Apple

och Android står på varsin sida och erbjuder olika konsumtionskulturer. Arnould och

Thompson (2018) menar att kommersiella symboler är en central del av en konsumentkultur

och att grupper kan använda dessa symboler för att skapa en kollektiv betydelse för deras

identitet, men också för att skapa en förenklad syn till gruppens erfarenheter, liv och omvärld.

Detta kan även kopplas till Arnould och Thompsons (2018) andra dimension,

marknadskulturer, som innebär att egna kulturer och konsumtionsstammar kan skapas genom

konsumtion. Därmed blir Hugos och Philips val av mobiltelefon inte bara en fråga om

funktionalitet utan även vilken konsumtionsstam de vill tillhöra och hur väl varumärkets

konsumtionskultur kan kopplas till deras identitet. Sammanfattningsvis kan därför deras

märkeslojalitet vara ett tecken på en strategi för deras identitetsbyggande. Samuel däremot

hävdade att han inte är låst till varumärken (27 april 2021), vilket kan tyda på att han inte

skapar sin identitet genom konsumtion i samma grad som de andra.

5.1.3. Märkesmotstånd

Östberg et al. (2018) menar att märkesmotstånd ur ett konsumtionsperspektiv är en del av

konsumenters identitetsskapande. Märkesmotstånd kan ses som ett aktivt ställningstagande

mot ett märke som skapar mening för individens självbild. Eftersom flera av kommentarerna

under Gillettes reklamfilm på Youtube hade uttryckt en vilja av bojkott av varumärket

(Rågsjö Thorell, 2019) fann vi det intressant att undersöka hur våra respondenter förhåller sig

till bojkottning, som är en form av märkesmotstånd. Resultatet visade att majoriteten av
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respondenterna aldrig hade bojkottat ett företag, men att vissa hade kunnat göra det mot

företag som har dåliga arbetsförhållanden, bidrar till miljöförstöring eller uttrycker

värderingar som går emot ens egna. De flesta erkände dock att de inte aktivt söker upp

information om hur företag driver sina verksamheter, utan tar beslut om bojkottning när de

får höra om skandaler via media. Dessutom uppgav många respondenter att de lättare kunde

bojkotta ett företag om det inte var en så stor uppoffring för dem själva. Ett mönster vi kunde

identifiera var att fler unga hade kunnat tänka sig att bojkotta ett företag jämfört med de äldre

respondenterna. Oskar 21 år, försöker undvika att köpa produkter från Nestlé eftersom han

ansåg att de har uttalat sig olämpligt på Twitter: “att vatten inte är en mänsklig rättighet” (26

april 2021). Hugo 25 år, väljer aktivt bort H&M på grund av deras dåliga arbetsvillkor samt

Oatly på grund av att de skövlar regnskog i Amazonas (27 april 2021). Stefan, 60 år, kunde

däremot inte komma på någon anledning till varför han skulle kunna bojkotta ett företag (23

april 2021).

Vidare resonerade Samuel: “Sen bojkottar jag nog inte så mycket för att jag har ett

perspektiv på att individuell bojkottning inte fungerar. För att jag är inte så rik, jag har inte så

mycket att köpa för, så det spelar inte så stor roll.” Däremot när vi senare i intervjun

diskuterade företag som använder sig av könsstereotyper i reklam svarade Samuel: “Jag

tycker att det är pinsamt och jag vill inte knyta samman mitt personliga varumärke till det”

(27 april 2021). Detta är ett tydligt exempel på att hans märkesmotstånd sker för att stärka sin

identitet och inte för att han tror att det kommer resultera i en stor effekt för företaget. Att han

använde begreppet “personliga varumärke” kan tyda på att han är medveten om att hans

konsumtion och identitetsskapande hänger ihop.

För att sammanfatta första temat visar resultaten att mäns konsumtion kan påverka

deras identiteter på olika sätt. Eftersom att vara sportigt och ha en hobby kan anses som

maskulint, kan konsumtion till det tolkas som ett sätt att upprätthålla sin identitet som man.

Två respondenter gav även exempel på enstaka köp de gjort som de inte ansåg var riktat till

män, vilket är exempel på bekönad turism och flexibilitet. De flesta respondenterna beskrev

även deras köpprocess som rationell, eftersom de menade att de lägger ner mycket tankekraft

innan ett köp. Därefter visade resultatet att några respondenter är märkeslojala till vissa

varumärken och att den lojaliteten kan relatera till varumärkets konsumtionskultur och

konsumtionsstam, vilket såldes också reflekteras på deras identiteter. Slutligen uttryckte vissa

respondenter, i synnerhet de yngre, att de utför eller kan tänka sig att utföra bojkottning mot

ett varumärke, vilket är en form av märkesmotstånd. Anledningarna till märkesmotstånd var

bland annat företags dåliga arbetsförhållanden, miljöförstöring eller värderingar som går
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emot deras egna. Respondenternas märkesmotstånd kan ses som ett aktivt ställningstagande

för att skapa eller upprätthålla deras självbilder och identiteter.

5.2. Cause related marketing, autencitet och köpprocess

Vi började med att ställa relativt öppna frågor kring cause related marketing till våra

respondenter för att besvara vår andra frågeställning: Hur påverkas manliga konsumenters

köpprocess och attityder kring autenticitet till varumärken, vid användning av cause related

marketing? Majoriteten av våra respondenter berättade att de lägger märke till

CRM-kampanjer, men att det inte är någonting de söker upp eller letar efter själva. Flera av

respondenterna berättade att de tror att många företag gör dessa kampanjer för att få ett bra

rykte och för att konsumenterna ska känna att de har varit med och bidragit till samhället.

Detta knyter an till begreppet positiva emotioner som Vrontis et al. (2020) beskriver som en

slags “må bra” känsla. Bland annat gav Robert ett exempel på positiva emotioner. “Alla

behöver ju lätta sitt samvete på något sätt. Det är som när man pantar burkar och så ger man

bort pengar till någon välgörenhetsorganisation, då känns det jävligt bra.” (26 april 2021).

5.2.1. Autencitet

Efter den mer generella inledningen började vi sedan diskutera ifall CRM-kampanjer

uppfattas som autentiska. Adam, Erik och Niklas ansåg att CRM-kampanjer i huvudsak är

autentiska och hade en stark positiv attityd gentemot dem (23, 26 & 27 april 2021). Niklas

resonerade: “Jag är ganska godtrogen. [...] Självklart finns det de som vill klappa sig på

bröstet och säga 'oj, titta vad duktiga vi är'. Men jag tänker positivt. Jag tror verkligen att de

vill någonting väl” (26 april 2021). Philip och Hugo argumenterade för det motsatta, att

CRM-kampanjer i huvudsak inte upplevs som autentiska. Exempelvis upplevde Philip att:

“Vissa känns lite väl så här klämkäcka, de överdriver lite mycket” (28 april 2021). Dock

svarade majoriteten att attityden till CRM:s autencitet beror på olika faktorer. Kristian

diskuterade att det beror på vilken organisation det är och deras rykte och motiv, vilket kan

anknytas till Amawate och Deb (2021) studie om skepsis som påpekade att det är avgörande

att CRM-kampanjer skapas med ett genuint motiv. Kristian gav ett exempel på Ryanair som

hade en CRM-kampanj där de lovade att plantera ett träd vid varje köp av flygbiljetter.

“Något sånt där känns lite som greenwashing och då känns det lite mer krystat kanske, så det

beror ju på vilken organisationen det är” (27 april 2021). Eftersom greenwashing syftar på

när företag marknadsför vilseledande information om deras miljöarbete (Rotman, Gossett &

Goldman, 2020) tolkar vi Kristians svar som att han anser att det är icke-autentiskt när ett
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flygbolag gör en CRM-kampanj för att stötta klimatfrågan. Philip är inne på ett liknande spår,

dock menade han att autenciteten beror på hur varumärket utformar sin CRM-kampanj. Han

jämförde Pepsis kampanj med Kendall Jenner från 2017 (Yadav, 2017) med Nikes kampanj

med Colin Kaepernick från 2018, (Donahue, 2018) som båda stöttade sociala frågor. Han

ansåg att Nike stöttade frågan på riktigt medan Pepsi gjorde ett halvhjärtat försök (28 april

2021). Philip berättade redan tidigt i intervjun att han gillar Nike vilket tyder på att Philip har

ett emotionellt band med varumärket. Vi tolkar detta som att hans tidigare attityd och relation

till varumärken kan påverka om han upplever varumärkens CRM-kampanj som autentiskt

eller inte.

Eftersom Gillettes reklamfilm också är ett exempel på cause related marketing

frågade vi våra respondenter ifall de tyckte att den var autentisk, för att konkretisera vårt

fenomen ytterligare. Flera respondenter menade att de tror och hoppas att reklamfilmen var

ett genuint och autentiskt drag från Gillettes sida, eftersom det ansåg att budskapet var viktigt

och bra. Hugo beskrev det så här:

Jag tror inte detta har gjort att det har gått bättre för dem, jag tror snarare att de har fått

mycket mer skit. De har gett sig in i en diskussion som är jäkligt bra men som också är ganska

jobbig för dem att föra, tror jag. Så därför tror jag att det är genuint (27 april 2021).

Trots att hälften av respondenterna ansåg att reklamfilmen kändes autentisk, diskuterade den

andra hälften olika faktorer som möjligtvis kunde dra ner graden av autenticitet. Till exempel

diskuterade flera just tidpunkten för publiceringen, att det var precis efter me too-vågen och

att frågan om jämställdhet var aktuell och relevant. Flera menade att det var smart av Gillette

att ta vara på den rådande samhällsdebatten angående jämställdhet, med andra ord att det var

ett sätt för dem att ta ställning. Samuel och Oskar upplevde dock istället detta som mindre

trovärdigt, att Gillette endast hoppade på trenden och att kampanjen inte skapades med ett

autentiskt motiv. Exempelvis resonerade Samuel så här efter att han såg filmen:

Jag blir arg. Jag tycker det är för sent. Det är lätt att surfa när det är vågor, när någon annan

har fixat massa vågar. Ja, men då är det bara ut och surfa och säga ‘ja, jag gillar vågor och

surfing’ (27 april 2021).

Vi anser att dessa åsiktsskiljaktigheter kring trovärdighet och autenticitet kan bero på

respondenternas tidigare relation och attityd till Gillette. Kristian diskuterade också Gillettes

autenticitet och menade precis som Amawate och Deb (2021) att det är viktigt att företag
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presenterar sina sociala ansvarstagande regelbundet istället för att göra det någon enstaka

gång.

Jag tror inte man gör en sån här engångsgrej. Utan att veta, så utgår jag från att de verkligen

tänkt igenom det här och kommer fortsätta på den här linjen, så det här är ingen engångsgrej

för det tror jag att de inser att de inte skulle komma undan med, för då tappar man

trovärdighet. Så det här är nog ingen återvändo utan de måste fullfölja det här nu tror jag (27

april 2021).

5.2.2. Köpprocess kopplat till cause related marketing

I den tidigare forskningen kunde flera studier konstatera att kvinnor har mer positiva attityder

till CRM, jämfört med män (Vrontis et al., 2020; Amawate & Deb 2021; Duarte & Silva

2018; Vilela & Nelson, 2016). När vi undersökte attityderna upptäckte vi ett mönster i

förhållande till köp bland våra respondenter. Ifall en respondent hade positiva attityder och

upplevde CRM-kampanjer som autentiska, så var de mer benägna att köpa produkten. Till

skillnad från de respondenterna som ifrågasatte CRM:s autencitet och inte hade lika positiva

attityder till dem, då var de var mindre benägna att stötta sådana kampanjer. För att

åskådliggöra ifall en CRM-kampanj faktiskt hade kunnat påverka respondenternas köpbeslut

diskuterade vi detta i samband med The best men can be. Sex av våra respondenter köper

redan deras rakhyvlar regelbundet. De resterande fem som inte använder Gillette gör detta på

grund av priset, användning av rakapparat eller användning av annat varumärke. De som

redan var lojala kunder påstod att reklamfilmen ökade deras förtroende för Gillette och att de

fick en mer positiv inställning till varumärket. Philip och Magnus menade att reklamfilmen

inte skulle påverka deras nästa köp eftersom aspekten pris fortfarande väger tyngst (28 april

2021). Andra respondenter menade även de att kampanjen inte skulle påverka deras köp, men

att de stod bakom Gillettes budskap. Två av våra respondenter, som tidigare i intervjun hade

svarat att de inte hade handlat Gillettes produkter var nu iallafall mer öppet inställda till att

testa dem, exempelvis sa Stefan: “Ja kanske det. Varför inte? Man vet aldrig” (23 april 2021).

Sammanfattningsvis menade flera av våra respondenter att autenciteten till cause

related marketing beror på vilket motiv företaget har med sin kampanj och ifall

organisationen regelbundet arbetar med socialt ansvarstagande. Vi dra även slutsatsen att

respondenternas tidigare attityd till ett varumärke kan påverka upplevelsen av graden av

autenticitet. Slutligen kunde vi även konstatera att majoriteten av våra respondenter hade

positiva attityder till CRM, men att de inte påverkade majoritetens köpbeslut något avsevärt.
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5.3. Hegemonisk maskulinitet och kontrastereotyper i reklam

5.3.1. Könsroller och könsstereotyper i reklam

För att kunna besvara den tredje frågeställningen: Vad är manliga konsumenters attityder till

reklam som innehåller hegemonisk maskulinitet, könsstereotyper och kontrastereotyper?,

började vi med att ställa öppna frågor om reklam och kön. När vi bad respondenterna

beskriva hur de ser att kvinnor och män porträtteras i reklam svarade majoriteten att det inte

var något de brukar tänka på eller lägga märke till. Däremot var det flera utav dem som

senare i intervjun kunde exemplifiera. Detta tror vi kan bero på flera anledningar. Eftersom

reklam är något de exponeras för dagligen kan detta vara en fråga som behövde mer

betänketid eftersom de kanske inte är vana att reflektera över reklamen de ser. Jönsson,

Jonsved och Statens medieråd (2017) menar att sociala normer är något människor ofta följer

omedvetet, vilket får till följd att det sällan ifrågasätts. Därför är det troligt att våra

respondenter inte alltid märker om en reklam innehåller könsstereotyper, om inte reklamen

sticker ut utöver det vanliga. Exempelvis reflekterade Hugo om hans beskrivningar av

könsstereotyper i reklam speglar den reklamen som visas idag, eller om han utgår från

samhällsdebatten om könsstereotyper i reklam (27 april 2021). Samuel uttryckte också: “Jag

tror att jag inte tänker på det så mycket. Men hade det varit så att jag märker att det finns en

väldigt stereotypisk beskrivning av män och kvinnor hade jag reagerat väldigt negativt på

produkten.” (27 april 2021). Vi var medvetna om att det kan vara svårt för våra respondenter

att reflektera om reklam utan ett konkret exempel, vilket var en av anledningarna till varför vi

valde att ha elicitering, vilket kommer presenteras senare i detta avsnitt. Stefan och Adam

reflekterade över att det fortfarande visas könsstereotypisk reklam men att det börjar minska

och att det var värre förr (22 & 23 april 2021). Detta tolkar vi som att de därmed tycker att

könsstereotyper i reklam är negativt och att det är positivt att det inte längre finns i samma

utsträckning. Utöver Samuel, Stefan och Adam var det även fler respondenter som uttryckte

liknande. Eisend (2010) menar att män generellt reagerar mer positivt på traditionella

könsrollsskildringar i reklam, medan kontrastereotypiska skildringar är mer uppskattade av

kvinnor. Eftersom flera respondenter uttryckte att de reagerar negativt på könsstereotyper kan

vi notera att vårt resultat skiljer sig från Eisends resultat. Dock skriver Eisend (2019) i en

senare studie att graden av könsstereotyper i reklam påverkas av samhället och dess nivå av

jämställdhet, kvinnors egenmakt och låg eller hög maskulinitet. Vi anser att det har skett en
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del framsteg kring jämställdhetsfrågan i Sverige, bland annat me too-rörelsen, sedan Eisends

förstnämnda studie utfördes. Därmed tror vi att samhällsutvecklingen i Sverige och däribland

ökningen av jämställdhet kan vara en rimlig förklaring till varför flera respondenter i vår

studie uttryckte att de reagerar negativt på könsstereotyper i reklam. Vi tar även med i

beaktning att svaren kan ha påverkats av att vi som intervjuare är kvinnor, eftersom

respondenterna på grund av det, kan vara extra måna om att inte uttala sig på ett sätt som kan

uppfattas som ett förnärmande mot kvinnor.

Flera av våra respondenter jämförde förväntningar på mansrollen i Sverige i

förhållande till andra länder och kulturer, och därmed även hur män från olika kulturer kan

reagera på könsstereotyper i reklam. De flesta menade att könsrollerna är mer utjämnade i

Sverige och att detta beror på att vi har kommit längre i jämställdhetsfrågan. Flera jämförde

med USA och Adam uttryckte:

I Sverige är det väl att man är hemma med barnen och killarna här kan laga mat, städa, och

göra allt sånt där. USA är ju påväg dit också men de har inte kommit lika långt, så som jag har

känt och upplevt när jag har bott där (22 april 2021).

Magnus jämförde med Iran:

Jag tror framförallt att det handlar om hur samhället ser på det, jag menar om vi tar som ett

exempel där jag jämför med min kollega från Iran. Det är en stor skillnad på till exempel hur

han och jag ser på homosexualitet. Det är en fråga vi kom in på en lunch. Och det sätts ju

mycket av vad som accepteras av samhället. Där det kanske Iran är straffbart att vara

homosexuell jämfört med Sverige där det är mer uppmuntrar som visas mer i TV och även i

reklam till exempel (28 april 2021).

Respondenternas olika exempel på hur kultur kan påverka ens värderingar och då även

reaktionerna på reklam går i linje med Eisends (2010) tidigare forskning. Han skriver att

åsikter angående tydliga könsroller i samhället kan framkalla negativa reaktioner på reklamer

som inte porträtterar könsskildringar som stämmer överens med konsumenternas

förväntningar. Eisend (2010) menar precis som våra respondenter att bland annat kultur kan

förklara skillnaderna på dessa förväntningar. Vi fann den här diskussionen intressant,

eftersom vi fick ta del av respondenternas reflektioner kring hur kultur kan påverka

samhällets normer och då även attityder till reklam.

Därefter bad vi dem att reflektera kring hur reklam riktad enbart till kvinnor eller män

framställs. Här gav våra respondenter relativt liknande beskrivningar. Philip berättade:
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Det är ju väldigt många reklamer som medvetet eller omedvetet återskapar väldigt skeva

normer genom vilka färger de använder och hur de får kvinnor och män att framstå i olika

situationer som snarare stärker normer än att försöka göra något åt dem (28 april 2021).

Sammanfattningsvis ansåg respondenterna att reklamerna skiljer sig avsevärt beroende på om

målgruppen är kvinnor eller män. De ser bland annat skillnader i färgval, där de ansåg att

färgerna i reklamer för kvinnor vanligtvis är rosa, rött, vitt och ljusa färger medan i reklam

för män används svart, blått och mörka färger. Hugo reflekterade över att reklam för kvinnor

oftare har ett lugnare tempo och är mer harmoniska medan reklam för män är fartfylld, tuff

och innehåller mycket action (27 april 2021). Majoriteten beskrev även att kvinnor ofta är

snygga och ibland osunt smala medan männen är stora och muskulösa. Hugo reflekterade

över att män är “jävligt handlingskraftiga och kvinnor mer är där för att de är snygga, snarare

att de har kompetensen” (27 april 2021). Även Robert och Samuel beskrev att kvinnor nog

blir mer exponerade för reklam kring utseende medan män är mer exponerade för

funktionalitet, exempelvis med ordval som vetenskapligt bevisad, effektfull, snabba resultat

eller antal hästkrafter (26 & 27 april 2021). Philip menade att killar har mindre press på sig

att passa in i ett utseendeideal än tjejer. Han uttryckte “killar får mer eller mindre se ut som

de vill. En man kan typ inte klippa sig på fem år och bara odla skägg och sen rätt som det är

så är han hipster” (28 april 2021). Dock upplevde både Kristian och Erik att

utseendefixeringen i samhället har ökat för män. Kristian berättade:

Förr var det många som tränade för att sporta, tävla eller vinna, men de brydde sig kanske inte

lika mycket om hur kroppen såg ut [...] Men nu är det ju både ja, kroppsutseende och även

frisyr och skägg och tatueringar mycket mer viktigt än vad det var jämfört med när jag var

ung, helt klart (27 april 2021).

Pressen att alltid vara fin, smal och lycklig, trodde Robert var större för kvinnor än för män

och att detta är djupt rotat sedan uppväxten, att flickor får mer komplimanger av att vara fina

medan pojkar snarare får komplimanger av att vara duktiga (26 april 2021).

När vi bad dem reflektera över vad anledningarna till att företag väljer att göra

skillnader i reklam baserat på vilket kön målgruppen har, var det flera som trodde att företag

säljer mer på att upprätthålla skillnader mellan könen. Oskar berättade att: “Jag tror det beror

på att det finns statistik som visar att det säljer bättre om man marknadsför till en tydligare

målgrupp” (26 april 2021). Även Robert ansåg: “I reklambranschen så testar man hela tiden

mot fokusgrupper och den respons man får från fokusgrupperna ligger till grund sen för

vilken reklam man använder. Och sen kan man ju alltid spåra det i försäljningen också” (26
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april 2021). Detta går i linje med forskningen om CCT och maskulinitet, som pekar på att

företag tjänar mer på att klassificera och kategorisera mellan könen, vilket då leder till att de

väljer att behålla de traditionella könsrollerna istället för att försöka ifrågasätta de

begränsande strukturerna (Bowker & Star, 2000). Att det finns stora skillnader i reklam som

riktar sig till kvinnor och män och att reklam tjänar mer på att ha det som strategi tolkar vi

hör ihop med hegemonisk maskulinitet och att män är överordnad kvinnan. Connell (1995)

menar att för att upprätthålla att kvinnan ska vara underordnad mannen görs det tydliga

skillnader på vad som anses feminint och maskulint. Att vara feminin anses vara mindre värt

och de män som anses ha feminina drag blir därmed också underordnade de andra männen.

Hegemonisk maskulinitet är den dominerande maskuliniteten och därför är det troligt att det

är den maskuliniteten som marknadsförare vill nå med sin reklam.

5.3.1.1. Reklamens ansvar

Därefter fortsatte vi att undersöka respondenternas åsikter gällande effekterna av reklam, om

reklam är en bidragande faktor till att upprätthålla eller förändra könsroller och om reklam

har ett samhällsansvar. Respondenterna hade under denna diskussion mer splittrade åsikter,

till skillnad från beskrivningarna av reklam till kvinnor respektive män. Stefan ansåg att

“Reklamen ska ju spegla verkligheten om man säger så. Vilka normer och vilka

förhållningssätt man har till varandra. Och sen får man ju ta reklam med en nypa salt också,

de vill ju sälja” (23 april 2021). Detta är ett tydligt exempel på spegelargumentet.

Spegelargumentet hävdar att reklam återspeglar de kulturella förväntningar om könsroller

som redan finns i samhället. Det menar att det finns ett antal andra faktorer som påverkar

samhällets värdesystem mer och att effekten av reklam är försumbar (Eisend, 2019). Även

Oskar (26 april 2021) tolkar vi använde sig av spegelargumentet när han uttryckte: “Nej jag

skulle inte säga att det är deras ansvar att ändra på samhället. [...] När samhället har ändrats

då kommer också reklamen ändras.” Å andra sidan menade Philip att “ens normer kommer ju

någonstans ifrån” (28 april 2021). Han menar att barn får lära sig i tidig ålder vad dessa

normer är och hur man ska se ut och agera för att passa in. Det är inget de lär sig direkt utan

de formas indirekt av skolan, reklam, uppfostran, kompisar, genom leksaker, media och

influencers. Detta är ett tydligt exempel på formargumentet. Formargumentet hävdar att

skildringen av könsroller i reklam skapar, formar och förstärker könsstereotypiska

övertygelser och värderingar. Individuella förändringar i könsrelaterade attityder, värderingar

och beteenden kan vara ett resultat av upprepad exponering av könsskildringar i reklam

(Eisend, 2019). Även Magnus tolkar vi använde formargumentet när han uttryckte att reklam
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är något man exponeras för dagligen och därmed kan reklam sätta en viss tanke i huvudet på

människor, bland annat om könsroller (28 april 2021) . Dock fortsatte han att resonera kring

att reklam har en stor påverkan och därmed bör ta ansvar, men att det inte enbart är

företagens skyldighet att skildra en viss syn på samhället. Det är även individens ansvar att

tänka för sig själv. I motsättning till detta uttryckte Kristian:

Jag anser ju att reklam har en stor påverkan på hur folk tycker och tänker och det behövs nog

reglering kring det. Och för att det ska vara verksamt så måste det nog finnas ekonomiska

straff kopplat till det, annars så kommer det ju inte hjälpa speciellt mycket, tror jag (27 april

2021).

Respondenternas syn på reklamens ansvar i en samhällskontext anser vi är relevant för vår

studie. Detta eftersom det kan påverka hur de reagerar på Gillettes reklamfilm och reklam i

allmänhet som använder sig av CRM och lyfter en social fråga.

För att sammanfatta första delen av tema tre visar vårt resultat att våra respondenter

vanligtvis inte reflekterar så mycket över hur kön porträtteras i reklam. Däremot uttryckte

flera att de har en negativ attityd till reklam som innehåller könsstereotyper. De kunde ge

flera exempel på hur reklam skiljer sig beroende på om den är riktad till kvinnor eller män

och att många av dem trodde att detta beror på att företag tjänar mer på att ha kvar

könsskillnader i sin reklam. Det fanns skilda åsikter kring effekten av reklam och om reklam

har ett samhällsansvar i hur de porträtterar kön. Argumenten sträckte sig från att reklam har

försumbar effekt och att företag får utforma sin reklam precis hur de vill, till att reklamen har

stor effekt och att det bör finnas reglering kring hur reklam får utformas.

5.3.2. Attityder till reklam som innehåller olika maskuliniteter och utvecklingen av den

nya mansrollen

Under eliciteringsdelen i intervjun började vi med att fråga vilken relation våra respondenter

hade till Gillette. Samtliga kände igen varumärket sedan tidigare och nämnde att Gillette är

populära, lättillgängliga och top of mind när det kommer till rakhyvlar. Majoriteten av

respondenterna hade ett positivt första intryck efter att vi hade visat reklamfilmen.

Exempelvis var Hugos första reaktion:

Jag kommer inte ihåg att den var så här fin. Alltså, den var jättefin! Jag minns ju att jag tyckte

om den, att den tog upp bra saker, men jag blev taggad på något sätt. Ja, men det här, nu ska

vi lösa det här. Nu ska vi ändra på det här, på ett helt annat sätt än vad jag kommer ihåg att jag
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tänkte. Det var någon gång jag blev nästan lite rörd [...] det var när pappan gick med sonen. Ja

det var väldigt fint (27 april 2021).

Det var flera respondenter som resonerade att Gillettes budskap innehöll en uppmaning till

deras publik, exempelvis att män ska förändra sin syn på sig själva, sitt beteende mot kvinnor

samt att försöka arbeta mot de negativa aspekterna i den traditionella mansrollen. Magnus

sammanfattade detta i sin intervju:

Förhoppningsvis så var det ju för att försöka få folk att tänka till en extra gång när man

kanske hör sådana saker, som 'killar, de är bara killar' att man faktiskt stannar upp och inte

bara låter det ske för att det alltid har varit så (28 april 2021).

Även fast majoriteten hade ett positivt första intryck av reklamfilmen, var det dock ett fåtal

respondenter som uttryckte negativ kritik. En av respondenterna kände att reklamfilmen var

överdriven och väldigt amerikansk (Adam, 22 april 2021). En annan ansåg att det inte var en

bra reklam för att försöka sälja rakhyvlar (Erik, 27 april 2021).

Utöver att Gillette ville ge en uppmaning till sin publik, var det även flera

respondenter som trodde att Gillette ville förändra sin image och identitet. Erik resonerade

att: “De kanske har kört reklamfilmer i säg 40 år på samma tema. Nu gör man något nytt,

kanske för att locka till sig en annan målgrupp” (27 april 2021). Samuel reflekterade att: “Jag

tycker de konstruerar deras målgrupp väldigt tydlig här där de säger 'Det här handlar om de

männen som vill hänga med. Är du en av dem? Häng med!' Jag vill vara en av dem männen”

(27 april 2021). Samuels idé om en konstruerad målgrupp tolkar vi som en strategi från

Gillettes sida att skapa en förutbestämd identitet. Jensen Schau (2018) menar att marknaden

kan skapa förutbestämda identiteter som konsumenterna sedan kan anta fullt ut, eller anta och

anpassa efter sina egna mål. De förutbestämda identiteterna kan även ändras och formas över

tid. Vi tolkar detta som att Gillette ville locka en ny målgrupp genom sin ändrade identitet

och att det är en förklaring till varför The best men can be skiljer sig mycket från Gillettes

tidigare marknadsföring. Kristian beskrev Gillettes förändring så här:

Gillette har väl insett att de har spelat väldigt mycket på den här traditionella manliga

förebilden som kanske börjar bli lite gammaldags och behöver uppdateras lite, och eftersom

att de inser att många i samhället börjar inse att det är positivt att förknippas med nya, bättre

mansideal, så passar de ju på att gå i fronten här (27 april 2021).

Utöver Kristian var det fler respondenter som la märke till Gillettes sätt att porträttera och

problematisera de traditionella könsrollerna samt en ny mansroll som vi valt att benämna som
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den nya mansrollen. Robert menade att The best men can be porträtterar ändlägena, “både

svinen och hjältarna” (26 april 2021). Det som respondenterna refererar till den traditionella

mansrollen tolkar vi hör starkt ihop med hegemonisk maskulinitet medan den nya mansrollen

hör ihop med Bakars (2014) kontrastereotyp den känsliga mannen. Sammanfattningsvis

beskrev flera respondenter att den traditionella mansrollen innebär att en man bör vara modig,

händig, psykiskt stark och vara självsäker. Flera menade även att en man inte bör gråta eller

visa känslor. Respondenternas resonemang om maskulina handlingar tolkar vi även som

exempel på Butlers (1988) performitetsbegrepp, alltså att genus är något man gör, inte något

man är. Dock var det flera som reflekterade över att det i Sverige idag är mer accepterat att

avvika från den traditionella mansrollen. Adam menade exempelvis att en man även bör vara

snäll, rolig, lugn och omhändertagande (22 april 2021). Philip ansåg även att det idag pratas

mer om mäns känslor och mäns psykiska ohälsa (28 april 2021). Vi tolkar respondenternas

sätt att prata om mjuka egenskaper och tillåtelsen att prata om känslor som typiska

egenskaper för Gillettes porträttering av den nya mansrollen och Bakars (2014)

kontrastereotyp, den känsliga mannen. Samuel reflekterade dock över att den nya mansrollen

inte alltid är fullt accepterad i samhället idag:

Könsrollen känns idag som att den är väldigt dubbel. Vi har inte de könsrollerna som vi hade,

som mina föräldrar växte upp med. Utan det är ändå någon tanke om att det är bra med killar

som visar känslor. Typ får det, men typ inte. [...] Om jag skulle prata om mig själv, skulle jag

tänka att jag hade velat kunna ha lättare att prata om känslor och dela med mig av saker, och

det tror jag är någonting som är väldigt knutet till, alltså det är otroligt 'könat' också i mig

själv. Ja, det är någon sorts dubbla tankar i huvudet tror jag, också på typ samhällsnivå. Man

ska inte vara en ‘snubb snubbe’ men man ska inte vara en mjukis heller. Man kan kalla det

‘Joel Kinnaman syndromet’ hur man precis passar in mellan känslig och mjuk och farlig hård

snubbe (27 april 2021).

Vi tolkar det som att samtliga respondenter generellt anser att det är positivt att det inte finns

så strikt åtskilda könsroller och att detta bidrar till större jämställdhet i samhället. Visconti et

al. (2018) menar dock att när kvinnor tar över mer i sociala sammanhang kan män uppleva att

dess maskulinitet blir hotad och att de förlorar sin patriarkala makt. Även om majoriteten av

respondenterna inte uttryckte att de uppfattade något hot mot mansrollen, fann vi ett uttalande

från en respondent som kan tolkas som det.

Alltså mansrollen har blivit jävligt knepigt kan jag bara konstatera. Det är nästan inte okej att

vara man. [...] det är inget fel med det, men det är ju liksom en feministisk anstormning
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egentligen mot allt manligt, allt manligt är utsatt. Jag kan tänka mig att många män är osäkra

på vad man får göra och inte göra, säga och inte säga. Men å andra sidan så behövs det ju

säkert. Jag menar, jag har ju både en son och dotter så jag är ju jätte för i att det ska vara total

jämlikhet. Ja, så det är ingenting jag är emot, men det gör en osäker ibland, vad som är fel och

rätt bara (Robert, 26 april, 2021).

Även om den traditionella mansrollen förändras resonerade Samuel över vilka fördelar det

fortfarande för med sig att vara man i dagens samhälle. “Det handlar om att få mer talartid,

det handlar om föreställningar om vem som är intelligent, vem som är rolig, vem som har den

naturliga positionen på olika positioner eller olika roller i grupper.“ (27 april 2021). Detta

stämmer överens med hegemonisk maskulinitet. Dels att mannen är överordnad men även

delaktighet som syftar till att alla män drar nytta av maskulinitetens hegemoni oavsett om de

lever upp till idealet eller inte. Samuel som berättade att han engagerar sig i en feministisk

organisation och att han aktivt försöker få ett jämställt samhälle, skulle man kunna anse inte

lever upp till den hegemoniska maskuliniteten, men däremot är han medveten om att han trots

det får fördelar av att enbart vara född till man.

5.3.2.1. Konkretisering av vårt fenomen med hjälp av scener i reklamfilmen The best

men can be

Som vi tidigare nämnt kan ämnen som könsroller och könsstereotyper i reklam vara abstrakta

ämnen att prata om. Därför valde vi ut några scener i reklamfilmen att diskutera djupare för

att exemplifiera den traditionella respektive nya mansrollen. Detta för att närma oss

respondenternas attityder till reklam som innehåller hegemonisk maskulinitet och

kontrastereotyper. Den första scenen vi valde ut utspelar sig på ett jobbmöte där det ser ut

som att en manlig chef “pratar över” en kvinnlig kollega, vilket ledde till en intressant

diskussion om rollen som ledare.
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Bild 2 - Scen från ett jobbmöte

Niklas ansåg till exempel att män oftare är mer trovärdiga och därför kan framstå som mer

övertygande än kvinnor. Han gav ett exempel inom politik: “Om en manlig politiker säger

någonting så tror jag att människor generellt kan tycka att det är mer trovärdig än om en

kvinna gör det.” När vi frågade vad detta kan bero på svarade han: “Jag tror att männen sitter

lite högre upp i samhället och har alltid gjort det, så jag tror man lyssnar kanske mer” (26

april 2021). Därefter frågade vi om han tror att det alltid kommer att vara så: “Nej, jag tror

absolut att vi är på väg åt andra hållet. Det är jag helt säker på, helt övertygad, men jag tror

att vi är så just nu. Och om du går tillbaka i tiden så var det absolut så.” (Niklas, 26 april

2021). Kristian kopplade scenen i reklamfilmen till sin egna arbetsplats och uttryckte att det

inte finns några specifika roller som olika kön förväntas ta där, troligtvis på grund av flera års

arbete med mångfald (27 april 2021). Däremot resonerade han att “en lång sansad man lättare

kan ses som en ledare än andra sorters personer” generellt. Niklas och Kristians påståenden

stämmer överens med role congruency theory som belyser de normativa könsrollerna, där

män ofta associeras med rollen som ledare (Visconti et al., 2018). Eagly och Karaus (2002)

studie visade att kvinnor bryter mot sin roll när hon antar ledarrollen, medan en man inte

bryter mot sina roll när han gör detta. Att vara ledare och att ett av könen anses vara mer

övertygande är även sammankopplat till makt, vilket i sin tur kan kopplas till hegemonisk

maskulinitet som bygger på att mannen är överordnad (Connell, 1995). Även Philip var inne

på att ledarrollen är förknippad med mansrollen men menade att en fördom är: “att mannen

ska va i någon slags ledande position. Och då säger jag det, trots att min närmsta chef och

VD:n på mitt företag är kvinna, så där har vi ändrat normen” (28 april 2021). Philips exempel

kallar Visconti et al. (2018) för feminiseringen av samtida kultur och innebär att kvinnor idag

tar över i sociala sammanhang där männen vanligtvis har dominerat. Detta menar författarna
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är ett sätt att lösa upp de traditionella könsrollerna. Därför tolkar vi att rollen som ledare

ibland fortfarande kan associeras till maskulinitet men att den associeringen avtar i takt med

att det blir mer jämlikt fördelat mellan män och kvinnor på de i högre positioner i

näringslivet.

Nästa diskussion tog upp ett tema i reklamfilmen som skildrar män som säger ifrån

när de anser att deras vänner eller andra män begår ett övertramp gällande bland annat

sexuella trakasserier. Detta tolkar vi som ett exempel på ett agerande som Gillette associerar

med den nya mansrollen.

Bild 3 - Scen där en vän säger ifrån

Flera resonerade att det kan vara vanligt att män inte säger ifrån i sådana situationer. Stefan

resonerade att det kan bero på en gammal tradition att män håller varandra om ryggen: “If

you scratch my back, I scratch yours” (23 april 2021). Hugo resonerade att rädslan för att

säga ifrån kan grunda sig i att män inte vill tänka att sina vänner gör elaka saker, och om

vännerna gör ett övertramp är det lättare att förminska händelsen. Han berättade: “Det här är

ju det klassiska: att alla känner ju någon som blivit sexuellt trakasserad men ingen känner

någon som sexuellt trakasserar” (27 april 2021). Dock menade Robert, Niklas, Philip och

Kristian att det är modigt och tufft att säga ifrån (26, 27 & 28 april 2021). Vi tolkar detta som

att de har tagit egenskaper som är typiskt maskulina och tillämpat det på den nya mansrollen,

vilket innebär att de omvärderar vad som är modigt och tufft. Samuel menade att det är en

risk att säga ifrån eftersom det kan äventyra din egna status och sa att det finns mer att förlora

än att vinna (27 april 2021). Robert berättade att han alltid försöker säga ifrån, bland annat till

sina anställda och menar att han inte har något att förlora. Detta kan ha att göra med status

som Samuel var inne på. Robert är nämligen VD på ett företag, vilket kan antyda att Robert
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förmodligen har en hög klasstillhörighet. Connell (1995) menar att relationen marginalisering

syftar på dominansen respektive underordningen mellan maskuliniteter med olika

klasstillhörigheter och etniciteter. Med andra ord kan en högre klasstillhörighet ge en högre

status i sociala sammanhang och i samhället. När Robert säger ifrån kan det därmed anses

mer legitimt och accepterat av de andra i rummet, än om en man med lägre status sagt samma

sak.

För att sammanfatta andra delen av tema tre hade majoriteten av våra respondenter en

positiv attityd och reaktion till The best men can be. Många ansåg att det fanns ett fint

budskap som uppmanade män till att förändra sin syn på sig själva, sitt beteende mot kvinnor

samt att försöka arbeta mot de negativa aspekterna i den traditionella mansrollen. Många

respondenter uppfattade även att Gillette försökte förändra sin identitet och därmed locka en

ny målgrupp av män. Denna förändring uppmuntrades av våra respondenter och vi tolkar att

de flesta hade positiva attityder till Gillettes användande av kontrastereotyperna i

reklamfilmen. De beskrev och reflekterade kring för- och nackdelar med både den

traditionella och den nya mansrollen. Några respondenter beskrev även hur mansrollen kan

vara motsägelsefull och därmed svår att passa in i. Det var även en respondent som var

medveten om och exemplifierade hur män har fler privilegier i samhället än kvinnor.

Avslutningvis kunde vi notera att reklamen visade upp inslag av hegemonisk maskulinitet och

att våra respondenter reagerade negativt på dessa, exempelvis att mannen är överordnad

kvinnan.
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6. Slutsats och reflektion

För att sammanfatta och avsluta forskningsprojektet är det dags att redovisa vad vi har kommit fram

till. Syftet har besvarats genom våra tre frågeställningar i en intervjustudie med hjälp av vårt

teoretiska ramverk. Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning.

Den första frågeställningen lyder som bekant: Hur påverkas mäns identitet av konsumtion?

Genom vårt konsumtionsteoretiska perspektiv kunde vi konstatera att mäns

identitetsskapande kan ske genom val av varumärken, märkeslojalitet och märkesmotstånd i

form av bojkottning. Män kan skapa och upprätthålla sin maskulina identitet genom

konsumtion av sportiga varumärken och köp kopplade till sin hobby. Detta bekräftar idéen

om att vi lever i en konsumentkultur där människor tar hjälp av kommersiella resurser för att

bygga sin identitet, samt att konsumtion idag är helt oskiljaktigt från människors identitet

(Arnould & Thompson, 2018). Vi upptäckte även exempel på konsumtion som bidrar till att

omvandla de traditionella könsrollerna, nämligen bekönad turism och flexibilitet. Med tanke

på den rådande jämställdhetsdebatten i samhället och utjämnande av könsrollerna förutspår vi

att fler manliga konsumenter kommer delta i denna omvandling genom sin konsumtion. Detta

kan i sin tur leda till en större efterfrågan av antingen könsneutrala produkter och praktiker,

eller nedtoning av starka könsstereotyper, vilket företag då kan anpassa sig till för att möta

efterfrågan och samhällsutvecklingen.

Vi kan dra slutsaten att våra respondeter hade en positivt attityd till cause related

marketing, men att det inte var väsentligt för deras köpbeslut eftersom priset var en mer

avgörande faktor än ett företagens CRM-samarbete. En faktor som påverkade attityderna till

CRM var graden av autenticitet, som avgjordes om företaget regelbundet arbetade med

socialt ansvarstagande, om kampanjen var skapad med ett genuint motiv och hur den tidigare

relationen till varumärket såg ut. Detta svarar på vår andra frågeställning: Hur påverkas

manliga konsumenters köpprocess och attityder kring autenticitet till varumärken, vid

användning av cause related marketing? Dessa slutsatser pekar på att företag med fördel kan

arbeta med CRM, i synnerhet om de har en stor lojal kundkrets, eftersom tidigare attityder

och relation till varumärket kan vara avgörande för attityderna till kampanjen. Vårt resultat

som visade att manliga konsumenters köpprocess sällan påverkas av CRM skulle kunna gå i

linje med Amawate och Debs (2021) studie om att manliga konsumenter är mindre generösa

och villiga att donera pengar till sociala frågor. Dock beskriver andra delar av empirin en

utveckling och konstruktion av den nya mansrollen, en roll som innefattar egenskaper som
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omhändertagande och förstående. Ju fler män som identifierar sig med den nya mansrollen

desto större chans att fler män vill vara med och främja social förändring och hjälpa

behövande, bland annat genom att stötta CRM-kampanjer med sin konsumtion. Därmed

pekar vårt resultat på att CRM-kampanjer riktade till män kommer öka i takt med

mansrollens utveckling.

Slutligen löd vår sista frågeställning: Vad är manliga konsumenters attityder till

reklam som innehåller hegemonisk maskulinitet, könsstereotyper och kontrastereotyper? Vi

kunde konstatera att respondenterna reagerade positivt på Gillettes CRM-kampanj som

utmanade hegemonisk maskulinitet och innehöll kontrastereotyper. Vi tror att detta beror

mycket på respondenternas kulturtillhörighet, vilket i sin tur pekar på att framtida reklamer

för en svensk publik med fördel kan anspela på kontrastereotyper. Trots att tidigare forskning

pekar på att företag tjänar mer på att ha kvar traditionella könsroller i sin reklam (Bowker &

Star, 2000), så bör marknadsförare väga in aspekterna om att effekterna av könsstereotyper i

reklam kan leda till begränsningar för både män och kvinnors självbild, deras psykiska hälsa

och ambitioner för yrkesroller (Gentry & Harrison, 2010). Vårt resultat visade att män

reagerade negativt på traditionella könsstereotyper och inslag av hegemonisk maskulinitet,

vilket kan vara en indikation på att dagens marknadsföring bör gå ifrån traditionella

könsstereotyper och porträttera konstrastereotyper istället. Dessa slutsatser leder oss till

frågan om hur stor effekt reklam har och ifall reklam bör ta ett samhällsansvar i hur de

framställer kön. Eftersom människor exponeras för reklam dagligen bör det tala för att

effekterna är betydande. Oavsett var man står i frågan om reklam bör ta ansvar eller inte, kan

det konstateras att vägen till ett jämställt samhälle går fortare om alla aktörer i samhället

bidrar på det sätt de kan. Därmed går det att argumentera för att även reklam och

marknadsföring bör vara aktsamma i hur de väljer att porträtterar kön.

6.1. Förslag till framtida forskning

Avslutningsvis vill vi uppmuntra framtida forskning att fortsätta utforska kontrastereotyper i

reklam eftersom vi upplevde att detta var ett relativt outforskat fenomen. Vi antar att denna

typ av reklam kommer bli mer vanligt förekommande i framtiden och således behövs det fler

studier som undersöker konsumenters attityder och köpprocess. Det hade även varit intressant

att utföra en liknande studie som denna, fast med ett annat angreppssätt, förslagsvis genom en

enkät. Trots att strategin snöbollsurval lämpade sig bäst för vår studie, gav respondenterna

emellertid liknande svar, troligtvis på grund av deras liknande socioekonomiska bakgrunder.

En kvantitativ studie, med ett större representativt urval, hade möjligtvis kunnat ge oss mer
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divergens i svaren. Fokusgrupper hade också varit ett intressant angreppssätt eftersom det

möjliggör en diskussion som kan leda till flera intressanta perspektiv, exempelvis möjligheten

att jämför män och kvinnors attityder till kontrastereotyper i reklam.
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8. Bilagor
8.1. Bilaga 1- Intervjuguide

Intro:

Vad kommer att tas upp? Vi vill börja med att säga tack igen för att du kunde ställa upp på
den här intervjun. Den kommer att ta ca 45 minuter och vi kommer behandla olika teman.
Första delen av intervju kommer behandla två olika teman; konsumtion och könsroller i
reklam. I andra delen av intervju kommer vi att visa en reklamfilm och sedan ställa några
frågor till den.

Studiens syfte: Vårt syfte med den här studien är att få fördjupad kunskap om hur manliga
konsumenter reagerar och agerar när de blir exponerade för könsstereotyper samt
kontrastereotyper i reklam samt hur de påverkar deras konsumtionbeteende. Vi hoppas att
våra intervjuer ska hjälpa oss att kunna besvara detta syfte.

Samtycke: Vi vill återigen informera om att vi kommer att spela in den här intervju, men att
det bara är vi som kommer att ha tillgång till den inspelade ljudfilen och transkriberingen. I
vår uppsats kommer du och personer du pratar att vara anonym. Vi vill ta del av dina tankar
och erfarenheter så känn inte att du behöver hålla tillbaka eller att vi kommer döma dina svar
på något sätt. Känns detta okej för dig?

Är det okej att vi sätter på inspelningen nu?

SÄTTA PÅ INSPELNING

DEL 1:

1. Demografiska frågor:
● Vilket år är du född?
● Var bor du?
● Vad är din sysselsättning?

2. Män och konsumtion
● Vad för något konsumerar du vanligen utöver livsmedel? Exemplifiera.
● Vilka är dina favorit varumärken? Hade du kunnat nämna tre stycken.
● Lägger du ner mycket tankekraft innan ett köp? Skiljer det sig mella olika produkter?

- Tycker du om att testa nya produkter eller gillar du att köpa samma?
● Vilka aspekter tar du hänsyn till när du konsumerar?
● Vad hade det krävts av ett företag för att du skulle kunna bojkotta dem?
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● Företag väljer ibland att samarbeta med en ideell organisation för att samla in pengar
och uppmärksamma en social frågor. “Ex: Köp den här produkten så går x kr till
Unicef” Är detta någonting du lägger märke till? Utveckla!

- I så fall hade detta kunnat påverka ditt köp?
- Ser du detta som genuint från företagens sida eller enbart som ytterligare ett

sätt att tjäna pengar?

3. Könsroller och könsstereotyper i reklam
● Var ser du reklam oftast?
● När du ser reklam, hur brukar du se att kvinnor och män porträtteras?
- Tror du att det har en stor betydelse att de porträtteras på ett visst sätt? (konsument,

varumärke och samhälle).
● Skulle du säga att det finns en skillnad på hur reklam framställs för kvinnliga

respektive manliga produkter?
- Exemplifiera.
- Varför tror du att det är så?

● Det finns olika faktorerna i samhället som bidrar till att upprätthålla eller förändra
könsroller. Tror du att reklam är en bidragande faktor? (Följa upp med vilka andra
som kan påverka, eller hur och varför reklam i såna fall är en stor faktor)

- Anser du att reklamer har ett ansvar för hur de porträtterar könsroller i
samhället, påverkar detta publikens värderingar?

● Vad anser du att det finns för förväntningar på mansrollen idag:
- Hur förväntas en man se ut?
- Vad förväntas en man att ha för egenskaper? / Vilka egenskaper bör man inte

ha?
- Rollen på jobbet/ i hemmet?
- Förändrar du sig själv beroende på om du bara umgås med manliga vänner

eller i ett mixat sällskap? Utveckla/Exemplifiera.
- Upplever du att kvinnorollen är under utveckling i Sverige?

DEL 2: GILLETTE

Vi kommer nu visa en reklamfilm från Gillette och därefter ställa några ytterligare
frågor, men innan det:

● Hur ser din relation till varumärket Gillette ut idag? (Köper du någon av deras
produkter?)

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0

● Har du sett den här reklamfilmen innan?
● Vad såg du i den här reklamfilmen? Berätta vad som hände.
● Vad tyckte du om reklamfilmen?
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Visa filmen igen om det behövs. (När du kollar på filmen kan försöka tänka på
vad säga med den här reklam.)

● Hur skulle du beskriva budskapet i filmen?
- Vad tror du Gillette vill säga?
- Varför gör ett rakhyvelsföretag en sådan här typ av reklam?
- Anser du att detta var ett genuin drag från Gillettes sida?

● Hade den här reklamfilmen kunnat påverka ditt nästa rakhyvelseköp?
● Reklamfilmen visar upp två typer av mansroller.

- Upplever du själv att mansrollen är under utveckling i Sverige, och i så fall på
vilket sätt?

- Kan den nya mansrollen vara svår att uppfylla? Varför/varför inte?
● En scen i filmen porträtterar ett jobbmöte med en manlig chef, vad det något du tänkte

på under den här scenen?
● Flera scener i filmen visar hur en man säger ifrån till sin vän när han anser att vännen

gör ett övertramp. Vad tror du det kan finnas för anledningar till att män drar sig sig
från att säga ifrån? Exemplifiera från dina egna erfarenheter. Har du själv upplevt det
här? (Följ upp med intressanta aspekter)

- Hur reagerade/agerade du då?
- Fick agerandet konsekvenser?
● Vad tror du att Gillette fick för feedback efter kampanjen?
● (Följdfråga: den fick mycket negativ kritik, hur tror du det kommer sig?)
● Hade Gillette kunnat göra filmen på ett annat sätt för att få med sig fler av sin

målgrupp?

4. Avslutning
- Har du något annat du skulle vilja tillägga?
- Har vi möjlighet att återkomma ifall vi har mer frågor?

Tack för din medverkan!

51



8.2. Bilaga 2 - Intervjupersonerna

Intervjuerna skedde mellan 22 april och 28 april 2021 och pågick mellan 35-55 minuter. För

att säkerställa alla intervjupersonernas anonymitet är alla dessa namn alias.

1. Adam, 21 år, Stockholm. Sysselsättning: butiksmedarbetare.

2. Stefan, 60 år, Stockholm. Sysselsättning: jobbar inom IT.

3. Niklas, 52 år, Stockholm. Sysselsättning: arbetssökande.

4. Robert, 58 år, Stockholm. Sysselsättning: VD för ett rekrytering och

bemanningsföretag.

5. Erik, 45 år, Stockholm. Sysselsättning: sjöman.

6. Magnus, 27 år, Göteborg. Sysselsättning: mjukvaruutvecklare.

7. Kristian, 55 år, Göteborg. Sysselsättning: utvecklingsingenjör.

8. Hugo, 26 år, Göteborg. Sysselsättning: fritidspedagog.

9. Philip, 29 år, Lund. Sysselsättning: managementkonsult.

10. Samuel, 27 år, Lund. Sysselsättning: student.

11. Oskar, 21 år, Lund. Sysselsättning: student.
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