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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Katrin Tijburg för konstruktiv kritik och all hjälp vi har fått 

under uppsatsprocessens gång. Stort tack också till alla respondenter vars åsikter bidragit till 

vårt uppsatsresultat. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter för värdefulla kritik. 
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ABSTRACT 
 
Visual communication of gender neutral clothing within the fashion industry 

A study that examines whether chosen companies live up to the concept of gender neutral 

fashion. 

 

How can fashion companies through their communication live up to their concepts of gender 

neutral fashion? 

 

During a longer period of time there has been a debate on gender roles and segregation of 

genders, also within the fashion industry. The way it divides and depicts the differences 

between men and women has been criticized for a long time. A change is coming, there are 

more and more fashion companies that mediate concepts of gender neutral fashion within 

their communication. 

 

What consumers wish to see when it comes to the way fashion companies communicate 

concepts about gender neutral fashion do not often accord with the way they are actually 

communicating it. The concepts are not cohesive, the way it is displayed in their 

communication does not match what you are exposed to in their stores. 

 

Our society strives for an increase of gender awareness, gender equality and equality. In order 

for a change to happen, a change of attitude and an actual alteration needs to happen, not at 

least in the fashion industry. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

3 

SAMMANFATTNING 
 

Hur kan modeföretag genom sin kommunikation leva upp till sina koncept om könsneutralt 

mode? Under en längre tid har en debatt kring könsroller och könsuppdelning pågått, och 

modebranschens sätt att skildra män och kvinnor har kritiserats hårt. Modet framhäver vad 

som skiljer sig mellan det manliga och det kvinnliga alltmer,  samtidigt som fler modeföretag 

börjar förmedla koncept om könsneutralt mode. 

  

Det är inte bara plaggen i sig som gör det svårt att könsöverskrida, media har även en stor 

påverkan, både på samhället som stort, och på individnivå. Vad konsumenter önskar se i 

media stämmer inte alltid  med det företagen kommunicerar ut. Samhället strävar efter ökad 

genusmedvetenhet, jämställdhet och jämlikhet. För att en skillnad skall kunna ske krävs en 

förändrad inställning och en faktisk förändring, inte minst i modebranschen. En del forskare 

menar att kampanjer med representationer av icke stereotypiska könsroller spelar en positiv 

social roll för att en samhällsförändring gradvis skall ske. Vi har undersökt två utvalda 

företag som kommunicerar den typen av reklam och om deras butiker lever upp till de 

koncepten som de förmedlar i kampanjerna. 

  

Makt gestaltas i vad en bär för plagg. Åhléns ville med sin kampanj, Bryt 

Klädmaktsordningen , belysa förhållandet mellan kön, plagg och makt. Forskare menar att 

en kvinna klättrar upp i maktstegen om hon bär stereotypt maskulina plagg medan en man 

går ner i maktstegen. Samhället har accepterat att se kvinnan representera något som 

värderas lika högt som mannens plagg, vilket förknippas med dagens unisexmode. Hur 

skulle det se ut om rollerna byttes? 

  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur modebutiker genom sin kommunikation 

lever upp till sina koncept om könsneutralt mode samt föreslå hur företagen kan förbättra 

kommunikationen av begreppet könsneutralt mode till konsumenterna. För att kunna besvara 

syftet användes teoretiska modeller som identifierar vart det brister i kommunikationen som 

företagen försöker att förmedla till konsument. Det empiriska materialet bestod av två 

intervjuer, fyra fokusgrupper, observationer och pressmaterial. Först utfördes en intervju 

med en doktor i modevetenskap som också är idékläckare bakom Åhléns kampanj “Bryt 

klädmaktsordningen”. En intervju genomfördes med sekreteraren på transföreningen Full 

Personality Expression Sweden. Sedan fick vi en pressrelease utav projektledaren bakom & 

Other Stories kampanj “The Gaze & Other Stories”. Därefter lät vi våra fokusgrupper se 

samtliga kampanjfilmer och tolka vad för koncept kampanjerna förmedlar för att sedan 

diskutera kring hur företag kan leva upp till konceptets idé i deras fysiska butiker. Två 

observationer gjordes i de två respektive företagens butiker vars kampanjer vi utgått ifrån. 

  

Modebranschen är en av många olika sändare som utsätter oss för budskap och ideal, varför 

den blir mer synlig än andra branscher i fråga, handlar om att den är påtagligt  mer  synlig. 

Vi, ihop med alla respondenter hoppas på att en förändring är på väg, mot mer jämställdhet 

och jämlikhet, samt att den nya generationen som nu stiger in i branschen kommer att bidra 

till en förändring i vad som sänds ut genom de olika marknadsföringskanalerna. Viktigt att 

tänka på är att förändringar sker konstant, även inom modet. En förändring större än trender 

kommer att ske men frågan är: När? 
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1. INTRODUKTION 
  

1.1 Inledning 
  

Sverige har åter hamnat i topp som ett av världens mest jämställda länder, men faktum 

kvarstår att det finns en genomgående indelning, det vill säga den mellan könen (VA 2016). 

Ett typexempel på denna indelning representeras bland annat av klädbutiker, där visas tydligt 

var en handlar som man respektive kvinna (Complex 2015). Debatten kring könsroller och 

könsuppdelning har pågått länge, inte minst kring hur modebranschen skildrar vad män och 

kvinnor ska ha på sig samt hur de förväntas bete sig. På senare tid har en kunnat se hur modet 

frigjort sig allt mer från gamla konventioner, mode handlar idag inte bara om kön utan fokus 

ligger allt oftare på individen (DN 2017).  

  

Kvinnor har under lång tid kunnat bära herrplagg, redan vid första världskriget 1914 började 

arbetande kvinnor bära byxor för mer rörlighet. Coco Chanel var en av de första att designa 

byxor för kvinnor, till en början i syfte att användas vid sportsliga aktiviteter och sedan som 

ett modestatement (Hunger 2015). Byxan kom på riktigt under 60-talet när den äntrade haute 

couture scenen. Yves Saint Laurent introducerade smokingen och byxdressen och menade att 

dessa fungerar likväl som aftonplagg, något som bara klänningar tidigare hade gjort (SVD 

2010). Idag är kostymen och kavajen ett universalplagg som bärs av makthavare, ett power-

plagg och anses av vissa som tråkigt och formellt och av andra som genialt och snillrikt. 

(Sveriges Radio 2007). Skillnaden mellan att en kvinna bär kostym mot att en man gör det, är 

att hon klättrar i klädmaktsordningen och utstrålar en högre makt. Många kvinnor som 

representerar en högre status av något slag bär idag kavaj, men många ifrågasätter om hon 

måste det för att tas på allvar (ibid). 

  

Debatten idag verkar inte bara handla om att en som konsument tvingas in i den 

könsnormativa uppdelningen av kön utav modebutiker. Faktum är att om en man bär kjol i 

dagens samhälle utmanar han automatiskt typiska klädnormer som samhället har satt 

(Complex 2015). Diskussioner om att bryta den heteronormativa modestandarden blir fler 

och fler, det faktum att butiker fortfarande delar upp sortimenten i dam- och herravdelningar 

ifrågasätts och kritiseras allt mer (ibid). Under de senaste åren har kända män som rapparen 

Young Thug, basketproffset Russell Westbrook och skådespelaren Jaden Smith burit 

unisexplagg, plagg med feminina uttryck och damplagg (Complex 2016). Reaktionerna har 

varit många, både positiva och negativa (ibid). Modebranschen har hyllat dem för att de 

strävar efter att sudda ut gränsen mellan manligt och kvinnligt mode och för att de uppmanar 

folket till att bära unisexplagg (ibid). 

 

Unisex beskrivs som något som är gemensamt för de båda könen (Ne 2017A). Ordet används 

också i de fall då en vill sudda ut skillnaderna mellan kvinnor och män. Dessa könsroller är 

ofta förstärkta när det kommer till plagg, unisexplagg neutraliserar dem. Plaggen bygger inte 

längre på könsroller utan tillverkas för personer i allmänhet, alltså varken för dam eller herr, 

pojkar eller flickor. En vidareutveckling av unisex är begreppet Unisexmode (Ne 2017 B). 

Begreppet uppstod i samband med jämlikhetsdemonstrationerna på 1960-talet och är en 

benämning på frisyrer, plagg, smink etcetera, som kan bäras av båda könen (ibid). 

  

Beroende på våra biologiska könsceller delas vi upp i två kön, kvinna och man. Kön bör inte 

förväxlas med det sociala könet, det syftar till vad som är typiskt manligt respektive typiskt 

kvinnligt (Ne 2017 D). En tvingas in i en föreställning till hur ett visst kön bör vara, och detta 
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redan vid födseln. Kön och genus är strukturerade utifrån sociala och kulturella 

föreställningar, en socialiseras in i förutbestämda könsroller (SR 2011). Vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt har förändrats under årens gång. Vad som anses vara kvinnligt i 

en del av världen kan uppfattas som manligt någon annanstans (Ne 2017 D). Kön 

konstrueras, bara för att en har ett medfött kön behöver det inte vara ens faktiska kön; 

könsidentitet (ibid). 

  

Matthew Henson, moderedaktör på Complex (2015), menar att de flesta av oss associerar 

sexualitet och maskulinitet med mode, men ingen av dessa korrelerar. Det gör män mer 

utsatta än kvinnor när de bär plagg från “fel avdelning”. Det börjar ske en förändring och fler 

och fler företag tar fram kollektioner som vänder sig till alla oavsett socialt kön (ibid). Det 

finns också företag som helt tagit bort sin sortimentsindelning utifrån kön. Ett svenskt 

klädmärke, Hope, lanserade under hösten 2016 en unisexkollektion. De har nu tagit 

ytterligare ett steg mot att bryta den typiska könsnormativa indelningen av mode genom att i 

januari 2017 gå ut med att de från och våren kommer märka samtliga plagg med både herr- 

och damstorlekar (NG 2017).   

  

Åhléns och & Other Stories är två andra företag som nyligen lanserat kampanjer där de via 

sin visuella marknadsföring uppmärksammar hur makt gestaltas i relation till konsumenternas 

konsumtionssätt. I Åhléns kampanj, Bryt klädmaktsordningen, förklaras hur en man som klär 

sig mer kvinnligt klär av sig sin makt, medan en kvinna som klär sig mer manligt klär på sig 

den (Åhléns 2017). Kampanjen vill inspirera människor att klä sig som de själva vill, fritt 

från begränsande könsnormer (Resume 2017). Åhléns vill belysa förhållandet mellan kön, 

kläder och makt och har genom detta myntat ordet Klädmaktsordning. Åhléns vill på så sätt 

ifrågasätta den traditionellt manliga klädseln och hur den förknippas med mer status och makt 

än den traditionellt kvinnliga (ibid). 

  

2015 lanserade H&Ms systervarumärke & Other Stories för första gången en kampanj med 

två transsexuella personer som modeller (Elle 2015). Företaget rekryterade ett kreativt team 

av transsexuella personer för att utforma kampanjen som bland annat består av en film med 

namnet The Gaze & Other Stories. Filmen visar fem transpersoner som berättar en historia 

där syftet är att vidga synen på kön inom mode (Vogue 2015). Företaget belyser de 

mångsidiga aspekterna av sina kollektioner samtidigt som de utmanar den traditionella mode- 

och skönhetskonsumtionen genom att presentera mångfald i ålder, etnicitet och personlighet 

genom berättarnas historier. Kampanjen som lanserades skiljer sig inte estetiskt från & Other 

stories tidigare kampanjer från samma säsong. Att det är två transsexuella modeller som är 

huvudpersoner på kampanjbilderna är upp till mottagaren av kampanjen att upptäcka (Elle 

2015). Samtliga företag förmedlar därmed koncept där en utmanar konsumenten att tänka 

utanför stereotypa ramar. 

 
 
 
1.2 Bakgrund 
 

I en rapport från Högskoleverket om genus och genusperspektiv av Kleberg (2006) 

presenteras hur medier framställer män och kvinnor, maktrelationer dem emellan samt hur 

manligt och kvinnligt konstrueras. Redan under 1960-talet började debattinlägg publiceras i 

Sverige riktat mot media, där andra vågens kvinnorörelse kritiserade medias kvinnobilder. 

Veckopressens hemmafruideal och reklamens utséendefixering sågs som ett sätt att motverka 

kvinnans frigörelse och att låta henne vara beroende av mannens försörjning menar Kleberg 
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(2006). Uttrycken i de bilder som konsumenter möter i media är ett resultat av samhällets 

föreställningar om bland annat kvinnor och mäns fördelning av till exempel arbetsuppgifter. 

Betydelsen av dessa bilder av kön speglar de könsmärkta föreställningar som också möter oss 

i privatlivet. Den traditionella kvinno- och mansroll och den kritiska tolkning av 

medieutbudet menar Kleberg är kopplad till en klassanalys. Vidare förklarar hon hur dessa 

könsmärkta föreställningar bidrar till en form av falskt medvetande. Detta falska medvetandet 

förhindrar förändringar av maktförhållanden i samhället och genom att passivisera samt 

kontrollera grupper i samhället är detta kapitalismens sätt att behålla makten. Kleberg drar 

slutsatsen att makten visas i utbudet, som i sin tur förmedlar föreställningar och som tillslut 

blir sanningar via medias genomslagskraft. Den patriarkala ordningen beskrivs som en 

uppdelning av könen, där kvinnors arbete värderas mindre än männens.  

 

Vi samlas inte längre som grupp framför ett massmedium utan idag väljer de flesta ett socialt 

medium, dock av olika syften men det grundar sig i att en i avskildhet söker sig till 

underhållning, nyheter och gemenskap (Bergström 2016). Hur kvinnor och män framställs i 

media är en bidragande faktor till dessa föreställningar om hur en bör agera och se ut för att ta 

del av den verklighet samhället har målat upp mannen och kvinnan i. Den analys och slutsats 

Kleberg (2006) drar om framställning av kvinna och mannen i media, kan tänkas skapa 

assimilation. Assimilation är definierat som anpassning, när en minoritet “gör sig lik” eller 

“efterbildar” majoriteten (Ne 2017 C). Den som assimilerar sig, alltså struntar i att mata sina 

egna behov för att passa in med majoriteten, den är osynlig i dessa diskurser. En ses som vem 

som helst, majoriteten, som inte sticker inte ut. Däremot om en väljer att gå efter sina egna 

önskningar, som säger emot majoritetens val, blir en marginaliserad. En har inte samma frihet 

och möjligheter som majoriteten kanske har, då samhällets uppbyggnad är anpassad efter 

majoritetens preferenser. Ett exempel är att den som assimilerar sig med den heteronormativa 

kulturen blir osynlig och den som inte associerar sig med dessa assimilations-diskurser blir 

marganaliserad (Robinson 2012). Resultatet av assimilering inom homonormativitet kan 

generera känslor av skam och rädsla och att nya strategier i att bryta heteronormativitet och 

eftersträvan av jämställdhet behövs för en acceptans för de som vill leva utanför stereotypiska 

ramar (ibid). 

 

Representationer av NSGR (non-stereotypical gender roles), med andra ord representationer 

av icke stereotypiska könsroller, har gradvist ökat över tiden i reklam där manliga kändisar 

stöder stereotypiskt kvinno-orienterade produkter och vice versa. Forskarna Chu, Lee och 

Kim (2015) föreslår i deras studie från International Journal of Advertising, att den 

övergripande effekten av NSGR-reklam på konsumentutvärdering består av två motsatta 

effekter. Studien undersöker de förhållanden där antingen positiva eller negativa effekter 

sannolikt kommer att råda. Studien ger indikationer på att den övergripande effekten av 

NSGR-annonsering beror på självkonstruktionen och behovet av unikhet. Den positiva 

effekten via nyhetsuppfattning uppkom endast hos konsumenter med självständig 

självkonstruktion och högt behov av unikhet. Den negativa effekten uppträder endast när 

konsumenterna har en ömsesidig självkonstruktion och ett lågt behov av unikhet. Denna 

forskning skapar en viktig koppling mellan könsrelaterade och personliga egenskaper och 

visar sedan när marknadsförare ska använda NSGR-reklam. I praktiken används NSGR-

reklam för att uppnå specifika mål: att öka allmänhetens uppmärksamhet, intressen och 

försäljning. Chu, Lee och Kim (2015) menar att bevis på den verkliga effekten på 

konsumentutvärdering är emellertid knappa och tvetydiga. Studien undersöker hur NSGR-

annonsering påverkar konsumentreaktioner beroende på självkonstruktion och behov av 

unikhet. Studien undersöker också minskningen av konsumentens stereotypering av 

könsroller efter exponering för NSGR-reklam även hos konsumenter med en hög tendens att 
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stereotypa könsroller, vilket innebär att NSGR-reklam förändrar konsumenternas stereotyper 

och i alla fall kan leda till mindre förändringar i samhället. Därför kan NSGR-annonsering 

spela en positiv social roll för att införa gradvis samhällsförändring (ibid). Dessa fördjupade 

undersökningar om NSGR-annonsering ger värdefulla akademiska resultat. Rotfeld och 

Taylor (2009) samt Taylor (2013) påpekar att många studier utförs utan att en undersöker de 

underliggande mekanismerna och särskilt de samhälleliga effekterna av reklam. Därför kan 

den här forskningen om NSGR-reklam, enligt Chu, Lee och Kim (2015), förändra 

konsumentstereotyper och kanske uppmuntra positiva beteendeförändringar i samhället, samt 

bidra till kunskapen om reklamens samhällseffekt. 

 

Studien har betydelse eftersom den bland annat framhäver den betydande rollen reklam har, 

att forma och förändra stereotyper. Mandler (1982) hävdar att nya stimuli producerar positiva 

reaktioner. Chu, Lee och Kims forskning ger också värdefulla insikter för marknadsförare. 

Först utmanas marknadsförare av en ny era av socialt ansvar med utplaceringen av 

förändrade könsroller i reklam. Socialt ansvar är en oro i utformningen av reklam (Furnham 

och Mak 1999) eftersom reklamens sociala inverkan enligt Chu, Lee och Kim (2015) är 

ganska invecklad. Vanligtvis följer förändring efter ett fenomen. Om ett crossgenderfenomen 

i reklam kan förändra stereotypa könsroller i samhället, skulle den positiva sociala effekt av 

NSGR-reklam vara betydande (ibid). I studien förklaras att många företag försökt utveckla 

differentierad marknadsföring, men sådan reklam kan framkalla ett kognitivt svar i form av 

resistens eller obehag bland konsumenterna. För att skapa en effektiv annonseringsstrategi 

bör marknadsförare analysera de underliggande mekanismerna för konsumentutvärdering av 

NSGR-reklam, för att kunna genomföra effektiva kommunikationsstrategier (ibid). 

 

Kleberg (2006) jämför mediernas representation av kön i förhållande till klass, etnicitet, 

nation och sexualitet. Den bristande förmågan medier har när de hanterar representation på ett 

mångskiftande sätt kan sökas i mediernas användning av stereotypiseringar när det bland 

annat gäller kön. Stereotypa representationer kategoriseras av generaliseringar av skilda 

grupper. Inom dessa grupper tenderar en att “göra skillnad” genom att neutralisera 

karaktärsdragen, vilket i sin tur gör skillnad till något som ligger utanför kulturen (Hall 

1997). Stereotypa representationer innebär, enligt Kleberg (2006), drag av nedvärdering när 

sociala grupper sätts mot varandra. Detta innebär att en kategori värdesätts högre än en 

annan, och i dessa binära oppositioner uppstår en skillnad mellan kategorierna och hamnar i 

facken “vi” och “dem”, där “vi” är det normala och “de andra” blir marginaliserade genom 

tillskrivna skiljaktiga egenskaper.  

 

 

 
 
1.3  Problemdiskussion 
  

Att bryta normer och klädmaktsordningen kan komma att bli mer problematiskt för en man 

än en kvinna, då mannens framställning i media, enligt Kleberg (2006)  förknippas med just 

högre makt än kvinnans. Skulle en man vilja klä sig utöver den traditionella ramen och vad vi 

är vana att se mannen i utifrån media och andra kommunikationskanaler, skulle han gå ner i 

maktstegen. Kvinnans roll, som värderas mindre (ibid), kan ytterligare tänkas bidra till en 

feltolkning av vad unisex är idag. Vi ifrågasätter könsneutralt mode samt hur unisex-plagg 

presenteras, då det kan tolkas på ett sätt som höjer kvinnans makt när hon vänder sig till 

manligt kodade plagg. Makten i utbudet som Kleberg beskriver värderar kvinnors femininitet 

mindre, vilket kan speglas i den typ av plagg som samhället är vana att se kvinnan i. Unisex 
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kan då idag handla om att det är okej för kvinnan att ta på sig makt, att samhället har 

accepterat att se kvinnan representera något som värderas lika högt som mannens plagg. 

Därför kan utbudet av unisex idag tänkas presenteras på ett enformigt sätt, där kvinnans 

feminina plagg försvinner och hon nu istället kan ta på sig en skjorta i hennes passform. 

 

Det är därför av intresse att fråga sig hur situationen skulle se ut om rollerna byts - att 

mannen vänder sig till kvinnligt kodade plagg. Krockar han då med medias framställning av 

den höga status som förknippas med mannen? Vad “dam” och “herr” betyder i samhället idag 

och hur det sociala könet; typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt, ser ut i media, 

påverkar konsumenter och sätter konsumenterna i ett förutbestämt fack. Företag sänder alltså 

ut signaler till konsumenten via deras dam-och-herr-skyltningar, dessa signaler är hur vi är 

vana att se kvinnan och mannen i via olika kommunikationskanaler. Samhället har målat upp 

en bild av hur en människa skall se ut som man respektive kvinna. Om modeföretag 

fortsättningsvis delar in plaggen i dam- och herravdelningar kan problem uppstå för 

konsumenter som vill klä sig utöver de typiska klädnormerna. Företag som förmedlar koncept 

om könsneutralt mode via olika marknadsföringskanaler står därför inför nya utmaningar. De 

behöver nå ut med dessa nya idéer och koncept om könsneutrala avdelningar till 

konsumenterna och göra koncepten intressanta och lätta att förstå, samtidigt som de måste 

uppfylla alla önskemål och krav som deras konsumenter har på företagen. 

 

 

1.4  Syfte  
 

Syftet är att undersöka hur modebutiker med könsneutralt mode bättre kan utnyttja 

könsneutralitet som marknadsprofilering. 

 

 

1.5  Frågeställningar 
  

● På vilket sätt kommunicerar modeföretag ut kampanjer om könsneutrala koncept? 

  

● Hur upplever konsumenter kampanjerna och de könsneutrala koncepten? 

 

● Hur kan företaget förbättra sin kommunikation i det här avseendet? 
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2. METOD 
 

I följande kapitel redogörs den empiriinsamling som gjorts för denna uppsats. Kapitlet 

beskriver vårt tillvägagångssätt gällande metod i syfte att ge läsaren en uppfattning av 

genomförandet av studien. 

 

 

2.1 Metodval och informationsinsamling 
 

Datainsamlingsmetoderna kan variera beroende på syftet med arbetet. Inom det vetenskapliga 

forskningsområdet presenteras två metoder som kan användas vid undersökningen: kvalitativ 

och kvantitativ metod (Harboe 2013). Skillnaden mellan de båda metoderna i första hand är 

att kvalitativ metod producerar typen av data som utvecklar och förändrar teorier och 

antaganden under själva undersökningsprocessen. Kvalitativa metoder används i första hand 

inom nya områden där en inte riktigt vet hur undersökningen kommer att utvecklas (ibid). 

Utifrån detta togs beslutet att genomföra studien med hjälp av kvalitativ undersökning som 

består av intervjuer, fokusgrupper samt observationer.  

 

Kvalitativ undersökning i form av intervjuer är något som tillämpas för att samla in 

information och kunskap genom att förstå och tolka informanternas synpunkter. Det handlar 

om att skapa djupare förståelse och ökad kunskap om hur personen anpassar sig till en viss 

livssituation (Dalen 2007). Denna form av undersökningsmetod är relevant för att belysa det 

problemet som studeras i denna uppsats, samt att kvalitativa intervjuer är speciellt 

användbara för att ge oss en inblick i respondentens personliga erfarenheter, tankar och 

känslor (ibid). Vi valde att utföra två personliga kvalitativa intervjuer med respondenter som 

har bidragit med information till vår uppsats. Den första intervjun genomfördes via e-post 

med Philip Warkander, idékläckaren som står bakom Åhléns kampanj Bryt 

klädmaktsordningen. Den andra intervjun utfördes personligt med Angelica Löwdin, 

sekreterare på transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden. 
 

För att stödja uppsatsen med ytterligare primärdata genomförde vi fyra 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupp är enligt Harboe (2013) en effektiv metod för att samla in 

kvalitativ data. Detta görs genom att diskutera förutbestämda ämnen med en grupp 

informanter som har något gemensamt att prata om. Enligt Dalen (2007) är det viktiga med 

en fokusgrupp att få en uppfattning om informanternas upplevelser och reaktioner när de 

befinner sig i samma situation. Genomförande av fokusgrupper bidrar i detta fall med 

väsentlig information till uppsatsen. Med hjälp av denna metod har vi studerat hur deltagarna 

i fokusgruppen uppfattar och upplever koncepten som samtliga företag förmedlar via utvalda 

kampanjer.  

 

För att tillgodose vårt syfte samt våra frågeställningar, valde vi också att utföra observationer 

som ytterligare undersökningsmetod. Vi observerade de utvalda företagens två fysiska 

butiker: Åhlens City-butiken på Nordstadstorget, Göteborg samt & Other Stories-butiken på 

Biblioteksgatan 11, Stockholm. Enligt Bryman & Bell (2011) finns det olika typer av 

observationer som skiljer sig åt beroende på syftet med undersökningen. Vi använde oss utav 

deltagande observationer som är en särskilt lämplig och användbar metod för datainsamling 

inom management-undersökning (ibid). Ejvegård (2009) betonar att fördelen med deltagande 

observation är att forskarna har möjlighet att studera ämnet på djupet och förstå processen.  
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I kombination med intervjuer, fokusgrupper och observationer använde vi oss av 

sekundärdata i form av lämpliga vetenskapliga artiklar och kurslitteratur inom 

marknadsföring, kommunikation samt källor som rör sig om genusperspektiv. Vi har 

dessutom använt oss av &Other Stories pressrelease samt relevanta internetkällor. 

Sekundärdata är data som innefattar uppgifter från vetenskapliga publikationer, kurslitteratur 

samt övrig litteratur är hämtad från pålitliga databaser som Summon. Med andra ord är 

sekundärdata den data som redan finns tillgänglig för övriga intressenter. Den informationen 

som sekundärdata förmedlar bidrar till att bygga upp en teoretisk bakgrund till 

problemområdet (Dalen 2007). Uppsatsens sekundära empiri har samlats in via kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar samt internetkällor som kan stödja våra modeller och teorier. Samtliga 

vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av finns att hämta på databaser på Högskolan i 

Borås. De böcker som använts under uppsatsskrivandet finns tillgängliga på databaser på 

Högskolan i Borås, samt på biblioteket på Högskolan i Borås och i vissa fall har vi ägt dem 

själva. 

 

 

2.2 Urval 
  

Åhléns och & Other Stories är två företag som lanserat kampanjer via marknadsföring där de 

uppmärksammar koncept om könsöverskridande och könsneutralt mode. Vi valde att studera 

koncepten respektive företag förmedlar i media och butik. Det är personer som står bakom 

företagens kampanjer vars svar vi ansåg vara mest relevanta för vårt syfte. Därför var vi 

begränsade i antalet medarbetare vi kunde få en intervju med. Vi vände oss till Philip 

Warkander som var idékläckare för Åhléns kampanj Bryt klädmaktsordningen samt 

projektledaren som arbetade med & Other Stories kommunikation. Efter en mailkonversation 

då vi skickade våra frågor till Caroline Björkholm, blev vi nekade svar på grund av brist på 

tid. Caroline hänvisade oss istället till en pressrelease från företaget & Other Stories, där vi 

skulle hitta svaren på våra frågor. 

 

Vi vände oss till konsumenter som kan tänkas minst vilja assimilera sig i en heteronormativ 

kultur då vi anser att dessa kan ge oss mest relevant feedback kring de koncept de två 

företagen jobbar med. Vi valde därför att intervjua medlemmar på transföreningen FPES, 

Full Personality Expression Sweden, i Göteborg. Ytterligare fokusgruppsintervjuer med 

respondenter i olika åldrar och kön adderades under uppsatsens gång för att ge oss en 

uppfattning av hur samtliga koncept som företagen förmedlar kan tolkas utifrån ett bredare 

perspektiv. 

 

 

 
2.3 Intervjuer 
 

Harboe (2013) skriver att en bra kvalitativ intervju förutsätter en bra frågeguide. En 

frågeguide innebär att frågorna till intervjun utformas och formuleras i förväg för att ge 

möjlighet att styra intervjun. Bryman och Bell (2011) poängterar även att en intervjuguide är 

särskilt användbar vid semistrukturerade intervjuer, som vi tillämpar vid genomförandet av 

intervjutillfällena. Semistrukturerade intervjuer bygger på att förbereda fasta frågor som 

skapas i förväg till respondenterna, men även ha utrymme att kunna ställa följdfrågor som 

skulle hjälpa till att utveckla samtalet, samt ge mer frihet i att styra utförandet av intervjun 

(Harboe 2013). Vår första intervjuguide bestod totalt av 24 frågor. Frågorna som ställs till 

respondenten måste inte nödvändigtvis följas i ordning i guiden, utan intervjuaren får ställa 
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följdfrågor som inte inkluderats i intervjuguiden (Bryman & Bell 2011). Vi har därmed ställt 

frågor i blandad ordning samt kompletterat med passande följdfrågor som vi ansåg relevanta 

under intervjugenomförandet. Målet var att skapa ett samtal där respondenten svarade så 

öppet och fritt som möjligt. 

 

Intervju med Philip Warkander genomfördes via e-post den 14 april. Innan frågorna 

skickades fick vi informera honom om att uppsatsen rör sig om genusfrågor och könsneutrala 

kläder. Vi fick svar på frågorna från Philip den 17e april. 

 

Vid genomförandet av den personliga intervjuerna med Angelica Löwdin, sekreterare på 

transföreningen FPES, använde vi en semistrukturerad intervjuform. Intervjun skedde den 21 

april i Göteborg, i en avslappnad miljö hemma hos respondenten. Intervjun pågick under ca 

1.5 timme och samtalet spelades in med samtycke från respondenten. Frågorna som ställdes  

till Angelika låg sedan till grund för frågorna till fokusgruppsintervjuerna då vi efter intervjun 

med Angelica ändrade upplägget på frågorna. Anledningen till detta var att under 

intervjugenomförandet med Angelica uppmärksammades det att vissa frågor var för abstrakta 

och vissa frågor var inte relevanta för uppsatsen. Därmed fick vi utveckla och omformulera 

en del av frågorna för att få relevanta svar från fokusgruppsrespondenterna under hela 

uppsatsskrivandet. 

 

  

2.4  Fokusgrupper 
 

I studiens början var tanken att undersöka endast medlemmar av transföreningen FPES då det 

var den gruppens åsikter som vi fokuserade oss huvudsakligen på. Under studiens gång kom 

vi fram till att vi hade möjlighet att involvera ytterligare respondenter. Vi har genomfört två 

fokusgruppsintervjuer med medlemmar på transföreningen FPES i Göteborg. Utöver det 

valde vi att genomföra två ytterligare fokusgrupper med heteronormativa respondenter som 

inte var medlemmar på FPES; detta för att få åsikter från olika perspektiv oavsett 

könsidentitet, av anledningen till att skapa oss en bredare uppfattning av hur företagets 

koncept kan tolkas generellt. Valet motiverades av att samtliga företag förmedlar konceptet 

om könsneutralt mode till bredare kundgrupp och vänder sig inte bara till transpersoner, utan 

till alla som vill ta del av konceptet. 

 

Fokusgruppintervjuerna ägde rum vid fyra olika tillfällen under maj månad år 2017 i 

Göteborg. Samtliga fokusgrupperna genomfördes i en lugn hemmamiljö. De första tre 

fokusgrupperna genomfördes hemma hos en uppsatsskrivare medan den fjärde fokusgrupp 

skedde hemma hos en respondent. Fokusgrupp 1 bestod utav två respondenter, båda var 

transkvinnor och medlemmar av transföreningen FPES. Fokusgrupp 2 bestod utav tre 

respondenter, varav två var kvinnor och en var man. Fokusgrupp 3 bestod utav tre 

respondenter, två transkvinnor och en transvestit, även de medlemmar i transföreningen 

FPES. Fokusgrupp 4 bestod utav tre respondenter, två var män och en var kvinna. Varje 

fokusgrupp pågick under ca 1.5 - 2 timmar och samtalet spelades in med samtycke från 

respondenterna. Att spela in samtalet är praktiskt då en kan transkribera intervjun samt 

använda det materialet som anses vara lämplig för uppsatsen (Ejvegård 2009). Samtliga 

samtal transkriberades efter respektive fokusgruppintervju. 

 

Då alla genomförda fokusgruppsintervjuer var relativt långa och omfattande, har vi valt att 

inte använda allt material som respondenterna delade med sig utan valt ut det materialet som 

vi bedömt vara mest relevant för vårt syfte.  
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2.5 Observationer 
 

Datainsamling i form av observationer skedde i Åhlens City-butiken på Nordstadstorget 3, 

Göteborg samt i & Other Stories-butiken på Biblioteksgatan 11, Stockholm. Båda 

observationer genomfördes den 15 maj 2017. Syftet med observationen i butikerna var att 

undersöka på vilket sätt plaggen presenteras samt undersöka om företagen lever upp till 

konceptet kring könsneutral mode i en fysisk butik i relation till vad som presenteras i deras 

kommunikation. Samtliga observationer tog 30 minuter.  

 

Vi har även haft ett kortare samtal med butiksmedarbetare gällande unisexplagg, vi undrade 

om de erbjöd några, eller om de erbjöd plagg utan könskodning som kan användas av alla 

oavsett dennes faktiska kön. Genomförda observationer har därmed bidragit med en mer 

omfattande bild över företagens visuella kommunikation när det gäller könsneutrala plagg. 

 

 
 
2.6 Etiska aspekter 
 

Vid vetenskapliga studier har det blivit allt mer vanligt att genomföra undersökningar i form 

av intervjuer (Ekengren & Hinnfors 2012). Ekengren och Hinnfors (2012) påstår att det i allt 

större utsträckning krävs att ha konfidentiella källor vilket innebär att skribenterna vet vilka 

respondenter som har intervjuats och vem som har sagt vad men i den vetenskapliga 

redogörelsen är det omöjligt att veta vem som framför vissa påståenden (ibid). Innan 

fokusgruppintrevjuerna samt den personliga intervjun med Angelica Löwdin genomfördes, 

blev samtliga respondenter informerade om vad uppsatsen handlar om samt vad det 

insamlade materialet skulle komma att användas till. Ur ett etisk perspektiv informerade vi 

även respondenterna om att intervjuerna skulle spelas in. Vid vissa tillfällen önskar 

intervjurespondenterna att vara anonyma i uppsatsen (Söderbom & Ulvenblad 2016). Det 

krävs i så fall att ändra respondenternas namn samt se till att vara noga med att beskriva på så 

sätt att det inte skulle bli möjligt att avslöja respondenternas privata liv (ibid). I och med 

detta behandlades alla fokusgrupprespondenterna konfidentiellt då somliga respondenter 

önskade vara anonyma i denna uppsatsen. De respondenterna som ingår i FPES hade dock 

ingenting emot att vi skulle nämna att de är medlemmar hos transföreningen i uppsatsen.  

Vi har inte anonymiserat Philip Warkander, idékläckaren bakom Åhléns kampanj Bryt 

klädmaktsordningen då han inte hade något emot att vara nämnd vid namn. När det kommer 

till projektledaren på &Other Stories, hade vi ingen anledning till att nämna hen vid namn då 

det inte var hen som skrivit pressreleasen utan datan som skickades till oss var redan 

befintlig och inte hens egna ord. 

 

 

 

 
2.7 Genomförande av analys 
 

Sammanställning och analys av respondenternas svar påbörjades genom att söka olika 

mönster i samtliga respondenternas svar, tolka deras uppfattningar i relation till könsneutralt 

mode samt ta reda på hur ett könsneutralt koncept, som kommuniceras av företagen, togs 

emot av respondenterna. För att kunna analysera svaren valde vi att bearbeta varje 

fokusgruppsintervju en i taget för att sedan hitta och sammanställa respondenternas 

gemensamma tankar och åsikter kring könsneutralt mode. Som analysverktyg har vi valt att 
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arbeta med kommunikationsmodell i kombination med gap- modellen som Grönroos (1990) 

har utvecklat. Implementering av gap-modellen har bidragit till att vi kunde observera gap:en 

mellan sändare och budskapet samt mellan budskapet och mottagare. Under teoriavsnittet 

presenteras hela gap-modellen som visar samtliga eventuella gap som kan uppstå, däremot 

valde vi att lägga fokus på Gap 1 – Ledningens uppfattning samt Gap 4 - 

Marknadskommunikation.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
  

Marknadsföring är något som de flesta stora aktörer inom detaljhandeln använder sig av på 

marknaden (Gezelius & Wildenstam 2011). Marknadsföringens främsta uppgift är att ta reda 

på kundernas behov samt att förmedla ett värde till kunden i form av tjänster eller varor vars 

syfte är att uppfylla det behovet (Gezelius & Wildenstam 2011). Vidare har 

marknadsföringen även som uppgift att kommunicera med omvärlden samt att förmedla 

budskapet som tas emot av mottagaren på så sätt att det är tydligt och lättförståeligt. 

Kommunikation i sin tur handlar om enhetlighet i det som kommuniceras. Med andra ord 

skall kommunikationskanalerna förmedla samma information och sända samma signaler 

oavsett vilken typ av kanal som används (Parment 2008). 

  

I takt med att den konkurrerande modebranschen utvecklas samt att mode blir ännu mer 

tillgänglig för konsumtion, ökar även kundernas medvetenhet om varumärket, produkter och 

pris samt stigande krav på bland annat utformningen av sortimentet (Jackson & Shaw 2009). 

Tidigare studier visar att det är väsentligt att välja en lämplig strategi som effektivt skulle 

kunna uppfylla behovet hos konsumenterna (Moore & Fairhurst 2003). Att kunna utveckla 

och effektivisera sin marknadsstrategi samt att kunna implementera strategin i sin verksamhet 

är särskilt viktigt inom modebranschen. Enligt Moore och Fairhurst (2003) är det viktigt just 

för mode, då det som fenomen tenderar att förändras snabbt. Modebranschen bygger enligt 

dem på konstant förnyelse och den upplever intensiva ändringar vilket resulterar i att 

aktörerna inom detaljhandeln måste använda sig av en lämplig och passande strategi för att 

kunna konkurrera med andra på lång sikt. 

  

Varje dag dyker det upp nya verktyg som företag kan använda sig av för att engagera och 

informera kunder. Dessa verktyg kan vara seminarium, webinarium, events, hemsidor, appar, 

kanaler, klipp, E-magasin samt allt som sprids genom delningar och kommentarer (Ryan 

2017). Det digitala tillvägagångssätt som finns idag kan dock kännas bristfälligt, men enligt 

Ryan (2017) har det heller inte visats några tecken på att brukandet av sociala medier skulle 

sakta in. Han förklarar att den digitala marknadsföringens utveckling har resulterat i en mer 

svårfångad publik. Begäret efter nya saker som visas via digitala media är starkare än att se 

objektivt på vad som egentligen marknadsförs i de olika digitala kanalerna (Ryan 2017). 

  

Hela 70% av köpbeslut fattas när kunden befinner sig i butiken, därför är det uppenbart att 

marknadskommunikation spelar en stor roll i butiksmiljö (Greenwood 2012). Visuell 

kommunikation som en del av kommunikationsarbetet gör det möjligt för befintliga och 

potentiella kunder att se samt uppleva sortiment i butiken (ibid). Utformningen av en 

detaljhandelsmiljö är relaterat till stämningen i butiken. Kotler (1974) definierar 

butiksatmosfär som kvaliteten på det omgivande rummet. Det är en viktig faktor för att 

framkalla konsumenternas önskvärda respons och syftar till att öka sannolikheten av köp. 

Baserat på Kotlers tankar utvidgade Donovan och Rossiter (1982) konceptet med fysiska 

variabler, bland annat layout och arkitektur samt påverkan av sociala faktorer, såsom 

beteende hos människor. 

  

Modemiljön idag är dynamisk och konkurrensutsatt, inte bara lokalt utan även globalt (Foong 

& Baker 2015). Det gör att de allra flesta varumärken och butiker använder sig utav Visual 

Merchandising (VM), så kallade verktyg och principer som är designade för att generera 

försäljning. VM är en typ av marknadskommunikation som har för avsikt att locka in 

konsumenter för att köpa produkter och tjänster. Kunderna idag är mindre lojala och mer 

sofistikerade än tidigare, därför menar Barr och Field (1997) att VM kan och bör användas 
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som ett verktyg för att skapa långsiktig lönsamhet. Visual merchandising ökar attraktiviteten 

hos en butik och den uppfattade bilden ur kundernas synvinkel. Ett positivt humör fungerar 

som en kontextuell signal för att utvärdera uppfattad kvalitet, bild av en produkt och butik 

(Bakamitsos 2000). Effekten av en trevlig butiksstämning är också positivt relaterad till 

kundtillfredsställelse (Spies 1997). Atmosfärstimuli som glädjer konsumenternas faktiska och 

känslomässiga behov ökar graden av konsumentdeltagande i en butik, vilket leder till 

gynnsamma köpbeteenden (Wright 2006). I allmänhet är butikens exteriör och interiör de två 

huvudområdena som omfattas av VM och en mängd andra olika komponenter som 

färgkombination, produktplacering, layout, skyltdockor etc., är faktorer till att skapa en god 

shopping-atmosfär (Law, Wong & Yip 2012).  

 

 
 
3.1 Gap-modellen 
 

Grönroos (1990) har utvecklat en gapanalys-modell som beskriver fem gap som kan uppstå 

vid skapande processen när det kommer till tjänstekvalité.  Gapen uppstår då den upplevda 

servicekvalitén inte möter kundernas förväntningar av tjänsten som levereras. Gapen kan 

uppstå på flera ställen, mellan ledning och anställd, ledning och kund eller anställd och kund. 

Anledningen mellan gapen menar Grönroos (1990) ligger mestadels hos ledningen. De fem 

gapen målas upp och beskrivs på följande sätt: 

 
 
Figur 1: Egen illustrerad modell av Grönroos Gapanalys-modell 
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Gap 1 – Ledningens uppfattning: Första gapet uppstår när ledningen inte uppfattar vilka 

kvalitétsförväntningar kunden har. Ledningen kan bara ha en uppfattning av vad kundens 

förväntningar är, om dessa inte överensstämmer uppstår ett gap. Det finns flera anledningar 

till att detta gap kan uppstå; 

  

• Marknadsundersökningar och efterfråge-analyser kan ha gett felaktig information 

• Information och förväntningar kan vara feltolkade 

• Efterfråge-analyser kan vara obefintliga 

• Informationen till ledningen från avdelningar som har kundkontakt kan vara obefintliga 

• Fördröjd eller förändrad information pga. många organisatoriska nivåer mellan ledning av 

avdelningar som har kundkontakt 

  

Gap 2 – Kvalitetsspecifikation: Gapet uppstår när tjänstekvalitén inte stämmer överens med 

hur ledningen uppfattar kvalitétsförväntningarna. Det finns flera anledningar till att detta gap 

kan uppstå till följd av; 

 

• Att planeringsprocesserna inte är tillräckliga eller att ett misstag har skett i planeringen 

• Att styrningen av planeringen är dåligt utförd 

• Att organisationen inte haft ett tydligt mål 

• Att en inte haft stöd nog från högsta ledningen vid planering av tjänstekvalitén 

  

Gap 3 - Tjänsteleverans: Uppstår under produktionen och vid leverans av tjänsten när 

kvalitétsspecifikationer inte uppfyllts. Det finns flera anledningar till att detta gap kan uppstå; 

 

• Specifikationerna kan uppfattas som komplicerade eller för invecklade 

• Att specifikationerna inte accepteras av de anställda, då dessa kan uppfattas som att en 

måste föra sig på ett annat sätt 

• Att specifikationerna inte märks av i den nuvarande företagskulturen 

• Att tjänsteproduktionen är dåligt styrd 

• Att den interna marknadsföringen brister eller att den saknas 

• Att arbetet inte kan genomföras enligt vad som sägs i specifikationerna till följd av att 

systemen och teknologin är bristfälliga 

 

Gap 4 - Marknadskommunikation: Uppstår då tjänsterna/produkterna som levereras inte 

stämmer överens med de löften som getts i marknadskommunikationen. Det finns flera 

anledningar till att detta gap kan uppstå; 

 

• Planeringen av marknadskommunikationen inte har integrerats med tjänsteproduktionen 

• Samordningen mellan den traditionella marknadsföringen och produktionen är obefintlig 

eller otillräcklig 

• Organisationen misslyckas med att uppfylla specifikationerna, medan kampanjerna i 

marknadskommunikationen följer dem 

• Företaget har en benägenhet att överdriva och lova mer än de kan hålla 

  

Gap 5 – Upplevda tjänstekvalitéten: Uppstår när den förväntade tjänsten inte stämmer 

överens med den upplevda tjänsten. Resultaten av gapet är; 

 

• Att tjänstens/produktens kvalité inte godkänns 

 • Att kunden delar med sig av sin upplevelse till andra i dennes omgivning, ”word of mouth” 

– fast en dålig sådan. 
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• Till följd av detta kan företagsimagen påverkas negativt 

• Att en förlorar kunder och köp 

  

Gapmodellen visar varför den interna marknadsföringen är viktig, den är tjänsteinriktad det är 

där vårt fokus ligger. Gap 4 är i detta fall intressant då det kan knytas till produkt som 

erbjuds, från ledning till kund, ifall produkten/erna stämmer överens med vad som lovats i 

marknadsföring. 

 

 

 
3.2 Kommunikationsmodellen 

  

För att lättare förstå var Gap uppstår används även  kommunikationsmodellen, då 

kommunikationen mellan företagen och konsument är linjär. Kommunikationsmodellen som 

följer nedan är dessutom indelad i tre perspektiv Intentionsperspektivet (sändaren) som 

handlar om budskap, Närpespektivet (budbäraren) som handlar om det visuella samt 

Receptionsperspektivet (mottagaren) som innefattar tolkning och upplevelser. Det är genom 

att analysera de olika perspektiven som vi kan förstå var möjliga Gap uppstår och varför de 

uppstår.  

 

Gezelius och Wildenstam (2011) skriver i boken Marknadsföring - modeller och principer att 

kommunikationsprocessen kan sammanfattas i en modell som delar upp processen i tre delar, 

sändare, budskap och mottagare, Gezelius och Wildenstam (2011) beskriver en 

kommunikationsprocess som ett samspel mellan sändaren och mottagaren. Modellen är 

särskilt användbar för oss som skall undersöka hur två utvalda företag genom sin 

kommunikation lever upp till de koncept de förmedlar. Modellen är utvecklad genom att 

addera två faktorer med eget innehåll, Mottagare och Uppfattning. 

 

I boken Effektiv visuell kommunikation, Bergström, B. (2016) bekräftas att en typisk 

kommunikationsprocess bestå av tre block: sändare, budskap/budbärare och mottagare. En 

kommer genom denna modell kunna se hur ett koncept uppfattas. Budbäraren kan till 

exempel vara en formgivare eller art director och jobba på en reklambyrå eller 

produktionsbolag, ha som uppgift att förmedla budskapet sändaren (beställaren, 

marknadsföraren) vill medla till mottagaren (konsument).

 
 

Figur 2: Egen illustrerad modell utifrån den första kommunikationsmodellen av Claude Shannon och 

Warren Weaver 
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Sändaren i detta samspel är ett företag som vill förmedla ett budskap till en mottagare, alltså 

konsument. Gezelius och Wildenstam (2011) skriver att företag måste se till att 

informationen som skickas är tydlig och lättförståelig för konsumenten eftersom budskapet 

kan uppfattas och tolkas på olika sätt. Likaså säger Bergström (2016) att budskapet ska vara 

lättförståeligt och lätt komma ihåg, det skall också kunna presenteras på ett simpelt sätt för att 

kunnas skickas vidare. Det är företag som väljer hur budskapet utformas och levereras 

(Gezelius & Wildenstam 2011). 

  

Budskapet eller meddelandet är det som företaget med hjälp utav en budbärare 

kommunicerar. Det är viktigt vid kommunikationen att formulera budskapet på ett korrekt 

sätt; att innehållet speglar företagets image och identitet (Gezelius & Wildenstam 2011). 

  

Mottagare i detta fall är konsumenten, den sändaren skickar sitt budskap till; personen som 

tar emot budskapet (Gezelius & Wildenstam 2011). 

  

Det finns ibland även en till del i processen: återkoppling (Gezelius & Wildenstam 2011). 

Den delen innebär feedback som kunden “skickar” tillbaka till sändare i form av exempelvis 

lojalitet, genom att besöka igen eller skriva till, kommentera eller dela vidare på sociala 

media. Gezelius och Wildenstam (2011) menar att det inte räcker med att bara skicka ett 

budskap till sin mottagare, sändaren måste få feedback från sin mottagare då konkurrensen 

om kunder är så pass hög idag. Bergström (2016) skriver att mötesplatsen för sändaren och 

mottagaren är medier, det är något som är högaktuellt för budbäraren. Det som sändaren 

skapar ihop med budbäraren är det som senare syns som resultat i till exempel sociala medier. 

Det är där en skall lyckas väcka intresset hos konsumenten och locka till sig denne för att 

påminna dem om produkten. 

  

Bergström (2016) skriver även om hur de tre blocken i kommunikationsmodellen delas upp i 

tre olika perspektiv när det kommer till visuell kommunikation, dessa kan sammanflätas till 

en triangel. De olika perspektiven som tas upp är sändarens intentionsperspektiv, där 

budskap, analys och mål är viktigast. Budskapets/budbärarens närperspektiv, som omfattar 

det visuella och det verbala. Mottagaren agerar genom ett eget receptionsperspektiv, som 

innefattar upplevelse, perception och tolkning och detta sänds sedan tillbaka till sändaren. 

 

 

 

 
      

 
Figur 3: Egen illustrerad modell utifrån Bo Bergströms perspektiv av kommunikationsmodellen 
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Bergström (2016) menar dock att det inte bara räcker med ett budskap utan det krävs mer än 

så det måste förmedlas på ett sätt så att målgruppen blir intresserade och kan ta till sig 

budskapet. Exempelvis genom texter, bilder och filmer som är annorlunda, häpnadsväckande 

och roande, som gör mottagaren angelägen om att direkt vilja dela med sig av det(ibid). Till 

exempel via Facebook eller genom att ladda upp på Youtube för att sedan spridas vidare 

(ibid). 

  

Att kommunicera ut reklam via sociala medier är inte bara en envägskommunikation, här ger 

en konsumenten möjligheten att återkoppla till sändaren (bergstöm 2016). Bergström (2016) 

menar att många företag använder sig utav sociala medier för att kunna föra en dialog med 

kunderna och diskussioner, något som inte är lika enkelt när kunderna besöker butiken 

fysiskt. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Under detta kapitel presenteras vårt empiriska resultat, kombinerat med en analys utifrån 

forskningsstudier som presenteras i problematiseringen. Respondenternas synpunkter har 

noggrant bearbetats och de mest relevanta åsikter för vårt syfte har lyfts fram. Analysen 

kommer tillsammans med kommunikationsmodellen att utgå ifrån gap 1, ledningens 

uppfattning, samt gap 4, marknadskommunikationsgap, som presenteras i studiens teoretiska 

referensram.  

 

 

 

4.1 Sändare/budbärare och önskad uppfattning av budskap 
 

Ett könsneutralt mode definieras enligt Philip Warkander som “mode som inte förstärker 

kroppens könskodning”. Med kampanjen Bryt klädmaktsordningen var syftet enligt 

Warkander att öka kunskapen om hur frågor om makt gestaltas genom plagg, med särskild 

fokus på hur den kvinnliga underordningen skadar både män och kvinnor. Syftet var inte, 

enligt Warkander, att öka försäljning utan att stärka Åhléns position som folkets varuhus. 

“Konceptet är en rättvisefråga”, menar Philip. Den kvinnliga underordningen kan jämföras 

med Klebergs (2006) slutsats om att kvinnors roll värderas mindre i media. Betydelsen av 

dessa bilder av kön speglar enligt Kleberg de “könsmärkta föreställningar”. Den traditionella 

kvinno- och mansroll och den kritiska tolkning av medieutbudet menar Kleberg är kopplad 

till en klassanalys, som stämmer överens med kampanjen Bryt klädmaktsordningens koncept 

som just handlar om hur makt gestaltas i plagg.  

 

I The Gaze & Other Stories berättade fem transgenderpersoner en historia som breddar syn 

på kön och identitet i mode, enligt & Other Stories pressrelease. Enlig företaget strävade det 

ständigt efter att lägga till nya lager av mångfald med sina berättelser och de förklarade 

konceptet som en presentation av historier som ger ett nytt perspektiv på identitet och kön 

inom mode. 

 

 

"Kategorierna av man och kvinna i mode är en gammal sak. Jag tror inte att ett icke-binärt 

alternativ bör ignoreras. Det ska inte vara så chockerande och så radikalt, det handlar om 

vad du är bekväm i ", säger Amos Mac i & Other Stories pressrelease. 

 
 

Om ett crossgenderfenomen i reklam kan förändra stereotypa könsroller i samhället, skulle 

den positiva sociala effekt av NSGR reklam vara betydande enligt forskarna Chu, Lee och 

Kim (2015). Eftersom samtliga koncept uppmanade till en förändring kring stereotypa 

könsroller är samtliga kampanjer betydande i den meningen. I praktiken används NSGR-

reklam enligt forskarna Chu, Lee och Kim för att uppnå specifika mål och att öka 

allmänhetens uppmärksamhet, intressen och försäljning. Det tycker vi stämmer överens med 

Philips uttalanden kring hur delvis målet med kampanjen Bryt klädmaktsordningen var att 

öka kunskapen om hur frågor om makt gestaltas genom plagg. Philip beskrev den komplexa 

förståelse av kön en kan få via koncept om könsneutralt mode och inte endast den binära 

uppdelningen i manligt respektive kvinnligt, som en faktor på påverkan av hur vi klär oss i 

framtiden.                     
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4.2 Mottagare och uppfattning av budskap 
 

När respondenterna fick se samtliga kampanjer uppfattade de att syftet med kampanjerna var 

att släta ut könsroller. Bryt klädmaktsordingen upplevdes förmedla ett koncept som talar om 

för konsumenten hur en skall tänka. Respondenterna uppfattade koncepten som att en skall 

kunna handla vilka plagg som helst, till exempel att en man skall kunna bära kjol. Ansikten 

spelar stor roll för människor, enligt respondenterna. Respondenterna ansåg att kampanjerna 

kan bidra till en positiv förändring. Det stämmer överens med representationer av NSGR som 

enligt Chu, Lee och Kim (2015) kan spela en positiv social roll för att införa gradvis 

samhällsförändring. 

 

 

“De vill väl att alla skall handla vilka kläder som helst. Det är de jag antar att de vill.” - 

Respondent från fokusgrupp 

 

 

Enligt Robinson (2012) kan resultatet av assimilering inom homonormativitet generera 

känslor av skam och rädsla, vilket stämmer in med ett svar från en respondent, där det 

förklarades hur en “bromsar” när en skall uttrycka sig i plagg, trots att respondenten “känner 

sig som en kvinna men ser ut som en man”. Anledningen är att undvika, citerat “glåpord eller 

eventuell misshandel”, om respondenten skulle gå klädd i kvinnligt kodade plagg. Fler 

respondenter menade att styrkan i att klara av det beror på självförtroendet. Detta påstående 

passar in med Chu, Lee och Kim (2015) forskning om NSGR-reklam. Forskarna menar att 

den positiva effekten av reklamen uppkom endast hos konsumenter med självständig 

självkonstruktion och hög behov av unikhet. Är en säker på sig själv ansåg respondenterna att 

en kan ha attribut som är mer könsöverskridande. När konsumenterna har en ömsesidig 

självkonstruktion och ett lågt behov av unikhet uppkommer det negativa effekter, enligt Chu, 

Lee och Kim (2015). Dessa negativa effekter och konusmentens avvikelse i att klä sig som 

önskat, kan förknippas med assimilation, som Robinson (2012) förklarar kan leda till att en 

blir marginaliserad. Enligt Robinson (2012) bör därför nya strategier i att bryta 

heteronormativitet och eftersträvan av jämställdhet uppnå för en acceptans för de som vill 

leva utanför stereotypiska ramar.  

 

“Du byter status, du byter ner dig så att säga om du tar [på dig] någonting som är 

feminint.”- Respondent från fokusgrupp  

 

 

Respondenterna ansåg att kvinnor kan klä sig i manliga plagg och har kunnat göra det länge. 

Anledningen är enligt respondenterna att det kvinnliga överlag räknas som en annan klass, 

som bekräftas av Klebergs (2006) teorier om hur kvinnors underordning i media är kopplad 

till en klassanalys. Det är när mannen klär sig i kvinnliga plagg som respondenterna anser att 

det uppstår ett problem. 

 

 

“Jag tror att det är att mansrollen är mycket smalare. Alltså det är ju mycket snävare 

gränser än vad man får göra eller bör göra, hur man ska vara för att vara man.” - Angelica 

Löwdin 
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Det ansågs av respondenterna att plagg måste vara mer manligt kodade plagg för att de flesta 

män ska vilja bära plagget. Respondenterna pratade om hur heteronormativa män som skulle 

bära plagg med feminina detaljer väcker uppmärksamhet, kritiseras samt kan uppfattas icke-

normativa i samhället. Medan en kvinna får bära i princip vilka plagg som helst och 

accepterats samt uppfattas normalt av samhället. Stereotypa representationer innebär enligt 

Kleberg (2006), att den kan uppstå nedvärdering inom en grupp, när sociala grupper ställs 

mot varandra. Hon menar att en kategori värdesätts högre än en annan  och i dessa binära 

oppositioner uppstår en skillnad mellan kategorierna och hamnar i facken “vi” och “de 

andra”. “Vi” är normala och kan jämföras med det stereotypa, “de andra”, i detta fall de som 

vill bryta det stereotypa, blir marginaliserade genom de tillskrivna skiljaktiga egenskaper som 

enligt Kleberg existerar. Dessa skiljaktiga egenskaper kan också relateras med 

respondenternas svar i hur den förutfattade statusen hos mannen kan skapa reaktioner om den 

rubbas. Den förutfattade meningen, kan enligt Kleberg beskrivas som ett falskt medvetande, 

som grundas i de könsroller som media exponerar.  

 

 

“När det gäller kvinnor så spelar det ju ingen roll, ni får ju klä er precis som ni vill och så, 

där går ju inte att göra något med klädkoder som det går att göra med oss icke 

heteronormativa, för att kvinnor får använda precis vilka kläder som helst utan att det spelar 

någon roll.” - Angelica Löwdin 

 

 

 
4.3 Gap i kommunikationsmodellen 
 

Respondenterna uppfattade det som att företagen genom sina kampanjer vill släta ut 

könsroller, att de vill förmedla ett koncept som är mer eller mindre könsneutralt och 

könsöverskridande. En respondent menade att det är en norm företagen försöker bryta genom 

att göra det obekväma bekvämt. Samma respondent hade svårt att avgöra vad syftet med 

kampanjerna är. Minoriteten av respondenterna trodde att syftet med kampanjer som dessa är 

att företag vill öka sina marknadsandelar och att sälja mer. Majoriteten ansåg att syftet med 

kampanjerna var att bryta stereotyper, uppmärksamma genusfrågor samt frågor om mångfald 

och jämställdhet. Philip Warkander påstod att Åhléns inte hade som avsikt att sälja varor, 

utan att stärka företagets position som folkets varuhus.  

 

Enligt Greenwood (2012) fattas 70% av köpbeslut när kunden befinner sig i butiken, vilket 

gör att marknadskommunikation spelar en stor roll i butiksmiljö. VM ökar enligt Barr och 

Field (1997) attraktiviteten hos en butik och den uppfattade bilden ur kundernas synvinkel. 

Visuell kommunikation som en del av kommunikationsarbetet gör det möjligt för 

konsumenter att se samt uppleva sortiment i butiken. Enligt våra observationer av butikerna 

kunde vi se att Åhlens Citys butik i Göteborg hade delat in plaggen i dam respektive herr-

avdelningar, samt att & Other Stories i Stockholm enbart hade en damavdelning. Detta ansåg 

respondenterna som ett misslyckande från företagets håll. Företagen kommunicerade med 

konsumenterna huvudsakligen genom skyltar om antingen pris, nyheter, 

produktbeskrivningar eller eventuella erbjudanden. I de båda butikerna fanns inga skyltar 

som kommunicerar könsneutrala plagg överhuvudtaget, vilket gör att konsumenterna får 

köpa plagg antingen på damavdelningen eller herravdelningen. Detta skapar missförståelse 

och kan resultera i att konsumenterna blir förvirrade på grund av att budskap som sänds ut 

via kampanjerna inte motsvarar verklighet. Det budskap som skickades ut via kampanjerna 

förmedlades inte på samma sätt i de fysiska butikerna, vilket inte stämmer överens med vad 
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Parment (2008) skriver om att kommunikationen handlar om enhetlighet i det som 

kommuniceras. All kommunikation oavsett kanalerna skall förmedla samma information 

samt skicka samma signaler (ibid) vilket båda butikerna inte gjorde. 

 

 

Majoriteten av respondenterna blev besvikna när företag går ut med en kampanj som sedan 

inte fullföljs i butikerna, de menade att en då misslyckats. Gap i marknadskommunikation 

kan uppstå när produkterna som levereras inte stämmer överens med de löften som getts i 

alla former av marknadskommunikation. Vi anser att detta gap uppstår i budskapet, då 

organisationen misslyckades med att fullfölja samma koncept i deras butiker, som 

kampanjerna marknadsfört. Anledningen är att indelningen av dam- respektive herrsortiment 

kan göra det svårt för konsumenterna att följa konceptets idé. Indelningarna kan sätta 

konsumenterna i en begränsning i hur en skall tänka när det gäller köp av plaggen som 

erbjuds. Enligt Kleberg (2006) har media lett oss till ett falskt medvetande kring hur en dam 

respektive herr bör agera och se ut.  

 

 

 
Figur 4: Egen illustrerad modell utifrån den första kommunikationsmodellen av Claude Shannon och 

Warren Weaver 

 

 

 

Under observationen på Åhlénsbutiken i Göteborg fanns det plagg och accessoarer som riktar 

sig till antingen kvinnor eller män. Butiken erbjöd inga plagg som skulle presenteras utanför 

dam- och herravdelningen och som skulle uppfattas könsneutralt. Då vi inte kunde hitta 

något plagg fick vi hjälp av ett butiksbiträde som uppmärksammade om att det fanns plagg 

på herravdelningen som skulle passa konsumenter oavsett deras könsidentitet. Hon menade 

att det är lättare för män och kvinnor att hitta något gemensamt på herravdelningen, med 

anledningen att män har svårt att hitta kläder utanför herravdelningen på grund av 

kroppsform, till skillnad från kvinnor som lättare kan anpassa sig till herrkläder. 

 

 

“Om en man klär på sig en klänning så syns det jättemycket, men om en tjej däremot kommer 

i kostym så uppmärksammas det inte på samma sätt.” - Respondent från fokusgrupp 

 

 

Under observationen på butiken & Other Stories presenterades det främst plagg som skjortor 

som var lite längre än vanligt ihop med ett fåtal accessoarer. Det fanns inga typiskt kvinnligt 
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kodade plagg som presenterades som unisex. Enligt vår tycke uppstår det därför ett gap i 

ledningens uppfattning när företagen inte uppfattar vilka kvalitétsförväntningar kunden har 

(Grönroos 1990). Unisex ansågs utav majoriteten av respondenterna vara utbudet av manliga 

plagg som passar kvinnor också. Påståendet förstärks av våra observationer. Några 

respondenter hade svårt att tyda vad unisex är, men majoriteten menade att unisex skall vara 

plagg som kan bäras av alla kön. Däremot menade även majoriteten att det är ett väldigt 

enformigt utbud i praktiken, och trots begreppet unisex  är det oftast plagg som lutar mot 

manliga attribut. Här har ledningen i samtliga företag misstolkat vad konsumenterna 

förväntar sig när det gäller unisexplagg, ett gap som uppstår i ledningens uppfattning av vad 

konsumenterna vill se (Grönroos 1990). 

 

 

 
Figur 5: Egen illustrerad modell utifrån den första kommunikationsmodellen av Claude Shannon och 

Warren Weaver 
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

På vilket sätt kommunicerar modeföretag ut kampanjer om könsneutrala koncept samt hur 

upplever konsumenter de könsneutrala kampanjerna och koncepten? 

 

Forskarna Chu, Lee och  Kim (2015) menar att representationer av icke stereotypiska 

könsroller gradvist ökat över tiden i reklam, där manliga kändisar stöder stereotypiskt 

kvinnligt kodade pagg (Complex 2016). Företagen vi har undersökt har via deras kampanjer 

kommunicerat ut liknande koncept. De uppmanade konsumenterna att tänka 

könsöverskridande och könsneutralt när det gäller mode. Kampanjer och reklam som 

förmedlar koncept om att bryta stereotyper har enligt Chu, Lee och Kims forskning visat en 

positiv effekt när det gäller att minska konsumentens stereotypering av könsroller även hos 

konsumenter med en hög tendens att stereotypera könsroller. De menar att det kan leda till 

positiva förändringar i samhället. När respondenterna fick se samtliga kampanjer som 

företagen lanserat, så uppfattades koncepten handla om uppmuntran till att klä sig 

könsöverskridande samt könsneutralt. Koncepten uppfattades också som att en vill släta ut 

könsroller samt feminisera mannens plagg.  

 

 

Hur kan företaget förbättra sin kommunikation i det här avseendet? 

 

Företagen vi har studerat har lanserat kampanjer om konceptet könsneutralt mode för att 

uppmana konsumenten att bryta stereotyper. Inne i deras fysiska butiker presenterades 

plaggen i dam-och herravdelningar, respektive damavdelning. Då 70% av köpbesluten enligt 

Greenwood (2012) fattas i butik anser vi att det är viktigt att koncepten förmedlas där också. 

Vi uppfattade det som att företagen uppmanar konsumenterna till att könsöverskrida och 

våga mer, men när vi observerade samtliga butiker så var det inte lika tydligt att följa 

konceptets idé på plats. Vi anser borttagning av dam-och herravdelningar samt en utveckling 

av unisexmode till mer feminina drag, kan hjälpa konsumenterna att könsöverskrida och 

handla könsneutralt i deras fysiska butiker. Vi anser att det helt enkelt kommer göra det 

bekvämare för konsumenterna att tänka bortom kön när det gäller att handla plagg, både för 

de konsumenter som söker aktivt efter unisexplagg och könsneutralt mode men även för 

konsumenter överlag. Detta grundar vi i det falska medvetande som Kleberg (2006) 

poängterar att samhället befinner sig i. Eftersom att det falska medvetandet har etsat sig fast i 

konsumentens ryggrad, anser vi att det är väldigt svårt för majoriteten av konsumenterna att 

tänka könsöverskridande och könsneutralt. Vi är helt enkelt för vana att se könsuppdelningen 

på det sättet det har exponerats av media. Det har sedan långt tillbaka debatterats om 

kvinnans maktposition i samhället. Hennes underordning har inte bara satt kvinnan i ett 

förutbestämt fack, utan den har lett till att en förknippar motsatt kön med mer makt. 

Kvinnans position i samhället är något som kan ses i olika typer av kommunikation. Ett 

exempel som Kleberg tar upp är hur framställningen av könen presenteras i media. 

Skillnaderna på “dam” och “herr” är något media länge har talat om för oss. Detta 

tankemönster är något vi anser inte kommer brytas lätt om det fortsätter att sändas ut 

signaler, såsom “dam” samt “herr” i butik. Om en skulle ta bort skyltningar som sänder 

signaler i form av ett falskt medvetande, skulle dessa föreställningar om vem som bör bära 

plagget inte existera i lika stor påverkan. Att vissa färger, former och plagg klassas som 

feminint vet vi redan om, däremot anser vi att en förändring som gynnar det könsneutrala 

modet bör börja med den ändringen, att ta bort könsindelningen av plagg. Vi tror att 

konsumenter med tiden kommer vänja sig vid det nya exponeringssätt utan dam och herr-

anvisningar och att det med tiden suddar ut vårt falska medvetande om hur vi bör se ut och 
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agera för att leva upp till det kön vi är. Dessa föreställningar är grundstenar till att det tar 

emot för mannen att handla plagg som är menat till en kvinna, då vi har det svårt idag att 

acceptera mannen i kvinnligt kodade plagg som utstrålar en annan typ av status än vad 

samhället är van att se mannen förknippas med. 

 

Ett ytterligare steg företag kan ta är att utveckla vad som anses vara unisex idag. Unisex 

definieras enligt Ne (2017 A) som något som är gemensamt för de båda könen. Däremot 

ansåg majoriteten av våra respondenter att de unisexplagg som erbjuds oftast är manligt 

kodade plagg som kvinnor kan bära. Förutom kampanjerna som utvalda modeföretag 

lanserade om temat könsneutralitet inom mode, så presenterades konceptet inte fullt ut i deras 

fysiska butiker. På Åhléns erbjöds endast manliga plagg för kvinnan, när frågan om unisex 

kom upp. På & Other Stories så erbjuds också plagg med manliga attribut som passar 

kvinnan. Det är av vårt yttersta intresse att uppmärksamma detta lika mycket som 

indelningarna av dam-och-herr, då unisex som står för könsneutralitet, inte i detta fall 

inkluderar plagg feminina plagg, till exempel klänningar, kjolar och andra plagg med 

liknande attribut. Vi ser att det saknas lika många feminina plagg som mannen kan bära. För 

att göra det lättare för mannen att med tiden vänja sig vid färger och plaggtyper som 

förknippas med det feminina, bör unisex med hjälp av visual merchandising, representera lika 

mycket femininitet som maskulinitet utan att det ena tar över det andra. Företag bör hitta en 

balans i unisexplagg så en inte kan förknippa det med endast ett herrplagg som har en annan 

passform, utan ett plagg som ser ut som ett plagg för människan. Det gäller också för 

företagen att stå bakom konceptet med att visa upp plaggen i form av reklam samt visual 

merchandising, där plaggen bärs av alla typer av personer med olika kön och likaså 

provdockor. Just för att fullfölja koncepten helt.  Plagget skall alltså vara till för personer i 

allmänhet inte enbart till kvinnan eller mannen, det skall också presenteras som så i alla 

kommunikationskanaler. 

 

 

 
 
5.1 Förslag på vidare forskning 

 
Eftersom Sverige ligger i framkant när det gäller frågor om könsneutralitet vore det därför 

intressant att undersöka hur liknande koncept kan appliceras i andra länder. Hur företagen i 

dessa länder ser på frågan samt undersöka hur koncept om könsneutralitet mottas av 

konsumenter inom andra kulturer.  

 

Vi anser att framtida studier som presenterar strategier, om huruvida företag kan göra dessa 

åtgärder utan att förlora mycket omsättning och kunder, bör göras för att företag på ett 

effektivt sätt ska kunna kommunicera konceptet av könsneutralt mode utan att gå med förlust, 

ligger i tiden. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till Angelica Löwdin     datum 2017-04-21 

___________________________________________________________________________ 

  

1. Hur skulle du beskriva dig själv? 

2. Hur länge har du cross dressat? 

3. hur definierar du könsneutraltmode? 

4. Vart brukar du köpa kläder?  

5. Hur kändes det i början? Och vad är den största skillnaden mot nu? 

6. Vilka är dina bästa upplevelser som Angelica och vilka har varit dina värsta? 

7. Vart brukar du köpa kläder? 

8. Upplever du det som lätt att hitta kläder? Har det förändrats något? 

9. Tipsar man sina vänner om man hittat ett särskilt varumärke/butik som har bra 

passformer (fråga som utgår ifrån att det är svårt att hitta kläder i rätt passform).  

10. Hur blir du bemött i butiker, skiljer det sig tror du mot när en enligt normen typisk 

kvinna ber om hjälp?  

11. Har samhällets sätt att se och möta transpersoner förändrats under den tiden du varit 

Angelica?  

12. Vad tycker du om sortimenten som finns på marknaden nu? Saknar du någonting i 

utbudet som vi har idag inom klädindustrin? Om ja - vad? 

13. Vad skulle företag kunna förbättra enligt dig?Har du besökt/ handlat på Åhlens och 

Other Stories butiker någon gång? 

14. Har du sett kampanjerna innan vi skickade dem till dig? 

15. Har du några funderingar kring dessa företag och deras kläder?  

16. Hur upplevde du kampanjerna? (Positivt/ negativt. Här vill vi att hon utvecklar svaret) 

17. Vem tror du är målgruppen för dessa kampanjer?  

18. Vad tror/uppfattar du att syftet och budskapet är med kampanjerna?  

19. Varför tror du att de valde att gå ut med en kampanj som den här nu? 

20. Har du hört något om hur reklamerna togs emot av samhället? 

21. Vad tycker du om dagens stereotypa mode sortiment som erbjuds om du jämför dessa 

med sortimenten som visas upp i dessa två kampanjer? 

22. vad är det som gör ett plagg neutral enligt dig? 

23. Vad upplever du att det finns för fördomar gentemot unisexkläder? 

24. Hur tror du att utvecklingen av könsneutralt mode ser ut i framtiden? 
 

 

 
Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till fokusgrupper 

___________________________________________________________________________ 

 
1. Vart brukar ni handla? (anledning till att du/ni handlar just där) 

2. Har ni sett dessa kampanjer? (visa video så de som inte sett kampanjen blir 

informerade)  
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3. Vad för koncept anser ni att kampanjerna förmedlar? 

4. Är det något som är aktuellt enligt er? 

5. Hur anser ni, att det borde se ut i deras butiker för att företagen ska leva upp till 

konceptet de förmedlar i kampanjerna? 

6. hur skulle ni definiera könsneutralt mode? / unisex mode. Anser ni att det är samma 

könsneutralt mode och unisex mode? 

7. Upplever ni att det finns fördomar gentemot unisexkläder? Alt.Har du själv fördomar? 

8. Är könsneutralt mode något som lockar er? Varför / varför inte? 

9. Finns det olika former av könsneutralt mode, hur skulle ni beskriva vad det betyder? 

10. Är det lika enkelt för en heteronormativ man resp. kvinna att klä sig könsneutralt? 

11. Påverkar sättet man kommunicerar ut kampanjer som dessa, vem och i vilken 

utsträckning folk skulle bära könsneutralt mode?  

12. Vem/vilka har företag har som målgrupp vid en kampanj om könsneutralt mode? Är 

ni målgruppen? Samt varför (beroende på vad de säger)? 

13. Kan företag utnyttja en viss situation (ex. debatt kring kön,könsidentitet etc.) för att 

öka sin försäljning, ex. genom sättet de visar upp det könsneutrala modet, vem som 

bär kläderna (kön, könsidentitet, etnicitet, kända personer…) etc.? 

14. Har ni lagt märke till några fler företag eller kampanjer som visar könsneutralt mode? 

15. Varför tror ni att de båda varumärkena mfl. går ut med kampanjer som dessa nu? –

Samt vad är syftet med kampanjer som dessa? 

16. Vad anser ni om uppdelningen, manligt respektive kvinnligt som finns i de flesta 

butikerna idag? – vill ni se en förändring? – hur? 

17. Idékläckaren bakom den ena kampanjen menar att en som kvinna får mer makt om 

hon klär sig i typiska manskläder, ex. kostym, medan en man tappar makt genom att 

han klär sig i kvinnokläder. Är det något ni skulle hålla med om? 

18.  Har ni upplevt ovanstående scenario i kampanjer tidigare? 

19.  Vem upplever ni att dagens modekampanjer vänder sig till generellt och vad upplever 

ni att dessa förmedlar? 

20. Skulle ni vilja se en förändring? – vad? 

21. Hur skulle ni önska att man kommunicerade könsneutralt mode? 

22. Hur tror ni att utvecklingen av könsneutralt mode ser ut i framtiden? 

23. Skulle ni vilja se en förändring? – vad? 
 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervju via e-post med Philip Warkander    datum: 2017-04-17 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Hur definierar du könsneutralt mode? 

  

Mode som inte förstärker kroppens könskodning. 

  

Varför valde du/ni att gå ut med en kampanj som den här nu? 

  

Det är en rättvisefråga. Könsnormer hindrar människor från att leva rika och komplexa liv. Ofta 

diskuteras detta i relation till kvinnor och kvinnlighet, exempelvis att det finns stora risker för kvinnor 

att vistas utomhus kvällstid, att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor, att kvinnors kroppar 
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objektifieras. Men, könsmaktsordningen har också negativa effekter för män, vilket märks i mäns 

kortare livslängd och ökad risk för våld, och det diskuteras inte i lika hög utsträckning. 

  

Varför valde du att jobba med Åhlens? 

 

Inom akademin är detta en okontroversiell fråga och jag undervisar ofta utifrån den, men då når jag 

som mest knappt hundra studenter vid en föreläsning. Genom samarbete med Åhléns kunde jag 

använda deras plattformar för att därigenom få större räckvidd för idéerna. 

  

  

 

Vände ni er till en speciell målgrupp när ni lanserade kampanjen? 

 

Det var en nationell kampanj. Syftet var att nå dem som inte har tillgång till de akademiska rummen 

och de samtal som ofta förs inom initierade sammanhang, alltså att vända oss brett och bortom 

innerstadsmedelklassens snäva blick. 

  

  

Vad är syftet och budskapet med kampanjen? 

 

Att öka kunskapen om hur frågor om makt gestaltas genom kläder, med särskild fokus på hur den 

kvinnliga underordningen skadar både män och kvinnor. 

  

  

Hur togs reklamen emot av samhället? Positivt eller negativt, och var det som ni önskat? 

 

Till stora delar positivt, men många som arbetar med mode ansåg den estetiskt undermålig. Kort sagt, 

att den var ful. 

  

Hur såg eran kommunikationsplan ut? 

 

Mål, målgrupp, medium, budskap, tidsplan, utvärdering och uppföljning. 

Syftet var inte att öka försäljning utan att stärka Åhléns position som folkets varuhus, som fungerar 

inkluderande för alla medborgare. Därmed är det inte ett syfte som går att kortsiktigt värdera. 

 

Har målet kunnats mätas upp och blivit utvärderat? 

 

Inte än, eftersom det är del av en långsiktig strategi. 

  

 Vad tycker du om dagens stereotypa mode sortiment som erbjuds om du jämför dessa med 

sortimentet som Åhlens kampanj erbjöd? 

 

Detta är en intressant punkt: Sortimentet som syntes i kampanjen var inte framtaget för att störa 

könsmaktsordningen. Istället var det styling som åstadkom detta, vilket indirekt placerar mer makt hos 

konsumenten än i retail-ledet. 

  

Hur tror du att utvecklingen av könsneutralt mode ser ut i framtiden? 

 

I och med att vi får en mer komplex förståelse av kön än endast den binära uppdelningen i manligt 

respektive kvinnligt kommer detta också påverkar hur vi klär oss 

 

 
 
 



 

35 

Bilaga 4 
 
Pressrelease &Other Stories 

 
& Other Stories invited five creatives, all transgender, to tell a story that broadens the 

view on gender and identity in fashion. The result is a series of images that portrays models 

Valentijn de Hingh and Hari Nef, wearing & Other Stories’ new capsule collection. 

 

 & Other Stories challenges the traditional fashion gaze 

 
“The fashion world is embracing transgender models and we think 

that’s great. But we couldn’t help to ask ourselves how the 

traditional fashion gaze can change if we keep the same 

normative crew behind the camera. So we invited five amazing 

creatives, all transgender, to make our latest story,” says 

Caroline Björkholm, Head of Creative Lab & Other Stories. 

  

A team consisting of models Valentijn de Hingh and Hari Nef, 

photographer Amos Mac, stylist Love Bailey and make-up artist 

Nina Poon, met up in the Stockholm atelier to shoot the 

campaign and to discuss gender in fashion. 

  

The result is a series of portraits shot by Amos Mac and a 

behind scenes film, “The Gaze & Other Stories” by acclaimed 

Swedish director Ninja Thyberg. Thyberg is known for her work 

that examines the themes of stereotypes, sexualities and 

identities.   

  

“Fashion has played a huge role in the process of constructing 

my identity. Fashion was my first exposure to different ways of 

being a woman that weren’t necessarily rooted in conventions or 

conventional beauty,” says Hari Nef, model, in the film. 

  

“The categories of male and female in fashion are an ancient 

thing. I don’t think a non-binary option should be ignored. It 

shouldn’t be so shocking and so radical, it’s all about what 

you’re comfortable in”, says Amos Mac, photographer. 

 
& Other Stories is constantly striving to add new layers of diversity with their stories. For 

the launch of the new capsule collection, including a parka, anorak, tights, skirt, vest, 

dress and tops that embrace sportswear elements with a ready-to-wear approach, they present a 

story that brings a new perspective on identity and gender in fashion. 

  

“Inspired by contemporary dressing, we wanted to bring ideas we love from sportswear into the 

ready-to-wear wardrobe. By merging two contrasting sides in one collection, mixing functional 

materials with natural qualities like wool, these everyday pieces have a playful dynamic and 

go great with everything,” says Stephanie Sikkes, designer, & Other Stories. 

  

The collection featured in this story will be available in stores and online from August 20th 

2015. Prices vary from €125 parka and €75 skirt to €65 dress and €35 tights. 

  

The film, “The Gaze & Other Stories”, can be found here: 

https://www.youtube.com/watch?v=TmuuJo9C6dE&feature=youtu.be 

  

  

  

Since & Other Stories launch in 2013, they have continuously worked with an array of creatives 

showing diversity in age, ethnicity and personality. Among them are love stories with Michelle 

Harper & Jenny Shimizu, and Eden Clark & Lizzie Tovell, alongside stories featuring the 

industry’s longest serving supermodel Daphne Selfe, the iconic Iris Apfel, the Quann sisters, 

blogger Susie Bubble, artist Shirley Manson, and photographers span from up-and-coming Arvida 

Byström to legendary Stephen Shore. With a wide mix of different aesthetics and personalities, 

& Other Stories highlights the versatile aspects of the collections while pushing boundaries 

and challenging the traditional fashion and beauty gaze. 

 

 

 

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TmuuJo9C6dE&feature=youtu.be
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