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Sammanfattning  

Syfte: Syftet med denna case study är studera organisationen H&M och hur deras varumärke och 

profil framställs i en global kampanj med fokus på reklambilder. Vi vill studera hur H&M väljer 

at profilera sig i olika kulturella kontexter. Och i sin tur förstå H&M som ett globalt företag och 

vilken roll de har till kulturell globalisering.  

Teoretiskt ramverk: I denna case study utgår vi ifrån dessa teorier och begrepp; 

Globalisering och dess inverkan på världens kulturer och de kulturella skillnader som finns.  

Olika teorier om kommunikation, interkulturell kommunikation och marknadskommunikation, 

för att få ett bredare perspektiv på olika syner av kommunikation. Och teorier om 

profilering, varumärke och reklambild samt bildretorik. 

 

Metod: I denna case study använder vi oss av semiotisk bildanalys på reklambilder för att få fram 

vårt resultat. Vi analyserar reklambilderna genom att kolla på olika faktorer och jämför sedan de 

svenska reklambilderna med de egyptiska för att se kulturella skillnader och för att se hur H&M  

profilerar sig gentemot detta. 

 

Resultat: I denna case study visade reklambilderna på kulturella skillnader genom att de 

egyptiska bilderna hade censur på modellens kropp där mycket hud visades. Detta påverkade inte 

H&M:s varumärke och H&M:s profil var densamma och det blev tydligt hur H&M förhåller sig 

till kulturell globalisering. I H&M:s globala kampanj, Conscious Collection, valde de att anpassa sig 

efter den lokala kulturen i Egypten för att på så sätt kunna lansera deras kampanj.  

 

Slutsats: I linje med befintliga marknadsförings teorier visar vårt case att globala företag måste 

kunna anpassa sig efter lokala kulturer när de ska lansera globala kampanjer och göra detta utan 

att skada sitt varumärke och sin profil. H&M som ett globalt företag väljer att anpassa sin 

kampanj Conscious Collection efter Egyptens kultur och gör det då möjligt att lansera kampanjen där 

och sälja till fler människor. Detta skadar inte deras företagsprofil då H&M:s grundtanke är att de 

ska ha kläder till alla och genom att anpassa reklambilderna till kulturen kan de ha kläder till alla.  

Nyckelord: Globalisering, kultur, profil, kommunikation, global marknadsföring, reklambilder, 

Conscious Collection, semiotisk bildanalys.  
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Abstract 

Purpose: The purpose of this case study is to study the organization H&M and how their brand 

and profile is produced in a global campaign, focusing on advertising images. We want to study 

how H&M choose to adapt their profile in different cultural contexts. And by doing so 

understand H&M as a global company and what role they have in cultural globalization. 

Theory: In this case study, we assume from these theories and concepts;  

Globalization and its impact on world cultures and the cultural differences that exist.  

Different theories of communication, intercultural communication and marketing, in order to get 

a broader perspective on different visions of communication. And theories of  

profile, brand and advertising image and the image rhetoric. 

 

Method: In this case study, we use a semiotic analysis when we analyze advertising images in 

order to obtain our results. We analyze the advertising images by looking at various factors and 

then compare the advertising images from Sweden with the Egyptian to see the cultural 

differences and to see how H&M choose to profile in relation to this. 

Result: In this case study the advertising images showed cultural differences which is seen in the 

Egyptian images there the model’s body, where a lot of skin was showing, is censored. This did 

not affect H&M's brand and their profile stayed intact, and it became clear what attitude H&M 

have to cultural globalization. In H&M's global campaign, Conscious Collection, they chose to adapt 

to the local culture in Egypt in order to be able to launch their campaign.  

Conclusion: In line with existing marketing theories our case shows that global companies must 

be able to adapt to local cultures when they launch global campaigns and do so without damaging 

their brand and profile. H&M as a global company chooses to adjust its campaign Conscious 

Collection to Egyptian culture and by doing so making it possible to launch the campaign there and 

sell to more people. This will not hurt their business profile since H&M's philosophy is that they 

have clothes for all and by adapting the advertising images to the culture, they can have clothes 

for all. 

Key words: Globalization, culture, profile, communication, global marketing, advertizing image, 

Conscious Collection, semiotic analysis.  
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1. Inledning 
Globalisering är något som påverkar världen dagligen och ses på olika sätt av många människor. 

En del anser att globalisering är något positivt och borde uppmuntras eftersom det för oss 

människor och kulturer närmare varandra. Och vissa anser att det är något negativt som gör att 

lokala kulturer försvinner när en mer global kultur tar över. Företag expanderar och får en global 

marknad och det blir fler interkulturella relationer vilket leder till att vi blir utsatta för fler kulturer 

och att kulturer mixas ihop (Pieterse, 2009). Hur ett företag väljer att profilera sig och sitt 

varumärke är mycket viktigt, framförallt på en global marknad då de vänder sig till helt nya 

kulturer. Är det möjligt att profilera sig på samma sätt i alla kulturer eller är det ett nödvändigt 

tvång för företag att ändra och anpassa sin reklam och kampanjer till lokala kulturer?                   

    En annan tanke som kommer upp är varför ska företagen ha en internationell verksamhet?   

Varför väljer H&M att marknadsföra sig själva på en stor global marknad? Ett motiv, som är det 

mest logiska, är det ekonomiska motivet. Företag vill expandera sin marknad och bli ett sådant 

lönsamt företag som möjligt, och aktivt delta i konkurrensen mot andra företag (Engdahl: 2006). 

Och det som lätt kan hända när storföretag ska konkurrera globalt är att de glömmer att anpassa 

sig efter kulturer och glömmer att undersöka vilken marknadsföring som passar bäst till en viss 

kultur.  Ett företag kan lättare hålla kvar sin profil på en global marknad om de forskar kring 

kulturen där företaget ämnar marknadsföra sig i innan och anpassar den kulturen med deras 

varumärke.         

    När det kommer till marknadsföring är reklambilder ett viktigt verktyg, då vi utifrån dessa 

bilder får vår första uppfattning av både företaget och produkten i fråga och redan då bestämmer 

vi oss om det är en produkt värd att kolla upp eller inte. Att ha en reklambild som passar in i den 

kulturella kontexten blir då väldigt viktigt. Om reklambilden inte är anpassad till den kultur eller 

marknad som den är ämnad för kan det leda till att betraktarna, konsumenterna, kan ta illa upp då 

detta krockar med deras egna kulturella värderingar och inte vilja ha med företaget i fråga att 

göra. Och med tanke på att det är reklambilden som visar hur vi som betraktare ska uppfatta ett 

varumärke, är det oerhört viktigt att anpassa bilderna till kulturen i fråga. För om reklambilden 

inte tas emot på rätt sätt, gör inte heller företaget det. En central funktion som reklambilder har 

är att väcka känslor, det företaget måste se till att det är rätta känslor som väcks hos betraktaren. 

Reklambilden måste tilltala den målgrupp som företaget söker. 

   Dessa ämnen är vad som ledde oss till att vilja skriva denna uppsats.  

1.1 Introduktion 

Denna uppsats är en case study av H&M:s kampanj Conscious Collection där vi kommer att studera 

och analysera kulturella skillnader i reklambilderna och undersöka hur H&M väljer att profilera 
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sig i de olika kulturerna. Och hur vi sedan kan förstå H&M som ett globalt företag samt hur de 

har valt att framställa bilderna för att nå ut till den kundkrets de söker i Egypten. 

   Vi valde H&M för de är ett stort globalt företag som är grundat i Sverige och som marknadsför 

många kampanjer i världen. Conscious Collection kampanjen valde vi för att det är en aktuell 

kampanj som lanserades i många länder vilket gör den till en global kampanj. Skälet till att vi 

valde att studera detta ämne genom att analysera reklambilder är för att vi anser att H&M:s 

varumärke och profil återspeglas i deras reklam. Och vi valde att analysera reklambilder för de var 

lättare att få tag på från båda länderna än reklamfilmer, och reklambilder i vårt fall är det medium 

som kommer ge oss bäst resultat när vi utför semiotisk bildanalys.  

   Vi går in i denna studie med en hypotes om att det finns synliga kulturella skillnader på 

reklambilderna från Sverige och Egypten, men att vi inte vet hur det kan komma att synas i 

H&M:s profilering i de olika kulturella kontexterna. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Vårt syfte är att studera om de kulturella skillnaderna och värderingar kring kläder reflekteras i 

H&M:s globala kampanj och hur H&M väljer att profilera sitt varumärke. Genom att göra detta 

kan vi också se hur H&M förhåller sig till kulturell globalisering och vilken plats de tar inom 

globaliseringsteorier och genom att undersöka bilderna får vi reda på hur H&M har valt att 

framställa bilderna i Egypten för att nå den kundkrets de söker där. 

Vi kommer att utföra denna studie genom att analysera reklambilder i en kampanj som har blivit 

marknadsförd i båda länderna. Vi har valt att analysera H&M eftersom det är ett stort svenskt 

företag som är etablerade runt om i världen. Skälet till att vi valde att jämföra Egypten och 

Sverige är för att dessa två länders kulturer är relativt olika varandra.  

Frågeställningar: 

- Givet att det finns kulturella skillnader mellan Sverige och Egypten, syns det i H&M:s 

reklambilder och hur väljer H&M att profilera sig i de olika kulturella kontexterna? 

- Utifrån första frågan, hur kan vi förstå H&M som ett globalt företag och vilken roll de har i 

kulturell globalisering ?  

- Hur framställer H&M sina reklambilder i Conscious Collection för att nå ut till en global kundkrets, 

i detta fall till Egypten?  

1.2.1 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa oss till Sverige och Egypten i vårt arbete eftersom två länder är det som 

behövs för att kunna genomföra vår analys. Sverige, då vi känner till landet och dess värderingar 

bra och för att H&M är ett svenskt företag och Egypten eftersom det är ett land med ett annat 
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perspektiv på religion och värderingar än de svenska. Att jämföra två länder med olika kulturer, 

var för oss ett självklart faktum då det innebär att vår studie blir mer intressant samtidigt som de 

mer kritiska teorierna kring globaliseringen sätts på prov. Vi valde att avgränsa oss till en kampanj 

då vi inte hade nog med tid för att studera fler, men vi anser att denna kampanj speglar H&M:s 

tankar och marknadsföringsstrategier på ett bra sätt, vilket gör att vi inte behöver analysera fler 

kampanjer för att kunna få fram ett relevant resultat. 

 

1.3 Bakgrund 

H&M  

H&M är ett svenskt klädföretag som startades 1947 och idag finns det ca 2 200 butiker runt om i 

världen. (http://www.hm.com/se) 

   H&M jobbar mycket med att stärka sitt varumärke då de anser att ett starkt varumärke är en 

konkurrensfördel. På sin hemsida skriver de om vad de jobbar med för att göra just detta:  

 

”All H&M:s kommunikation syftar till att bygga varumärket på kort och lång sikt samtidigt som erbjudandet 

förmedlas. Kollektioner, butiker, magasin, PR-aktiviteter, visningar, event och designersamarbeten ska förmedla 

samma budskap.”  

 

Det H&M vill få ut av kommunikationen mellan själva företaget och deras kunder, är att 

kunderna ska känna igen och veta vad H&M står för och deras affärsidé som är ”mode och 

kvalitet till bästa pris”. Tanken är att H&M ska ses som ett inbjudande företag, att det ska kännas 

spännande och överraskande att gå in i en H&M butik eller besöka deras hemsida. För att ge sina 

kunder dessa känslor försöker H&M att alltid komma med något nytt, det kan vara det ständiga 

flödet av nya varor eller att de bygger om i sina butiker eller att de lanserar nya kampanjer. Dessa 

tankar har alltid varit vägledande för H&M sedan de först startade och det är tack vare detta som 

deras varumärke är vad det är idag.  

   För att intresset kring H&M ska bibehållas och öka brukar det lanseras ett antal stora 

kampanjer varje år, som till exempel den kampanj detta arbete kommer fokusera på, Conscious 

Collection. I några av kampanjerna brukar H&M samarbete med internationella designers och 

modeikoner, något som H&M anser stärker deras varumärke och förtydligar deras affärsidé. 

   H&M sprider sitt varumärke och affärsidé genom att till fullo utnyttja alla tänkbara sociala 

medier, t.ex. Twitter, Facebook, Youtube samt att de har en frekvent kontakt med media. De har 

höga krav på att allt som de får ut till allmänheten ska hålla högsta kvalité. Den kanal vi fokuserar 

på i detta arbete är H&M:s hemsida, som de själva anser stärker varumärket. Hemsidan är främst 

till för kunderna, där publiceras all den senaste informationen om varorna, kampanjerna och 
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kollektionerna m.m. (http://www.hm.com/fi_sv). 

  H&M:s modekoncept går ut på att de alltid ska erbjudas ett brett och varierat sortiment där alla 

kunder ska kunna hitta sin personliga stil. Deras målgrupp är alla som är intresserad av mode, 

kunderna ska kunna hitta kläder och accessoarer som passar för alla tillfällen och alla kunder. När 

kollektionerna skapas har H&M sin breda kundkrets i fokus och deras mål är att tillfredställa 

många olika smakriktningar och behov, deras kollektioner är omfattande och de ser till att nya 

varor dagligen kommer in till butikerna (http://www.hm.com/se/omhm). 

 

1.3.1 Sverige, Egypten och dess skillnader 

Detta stycke tar upp några av de kulturella skillnader som finns mellan Sverige och Egypten, som 

är relevanta för vår studie. Vi kommer att lägga fokus på värderingar kring synen på kläder, då det 

är reklambilder för kläder som står i fokus för vår analys. 

   Ett bakomliggande antagande inom ramen för vår studie är det att det finns kulturella 

skillnaderna mellan de två länderna, även om kulturerna har blivit påverkade av globaliseringen 

och kanske även av varandra. Innan vår analys vill vi kort redogöra för det som vi anser är de 

mest relevanta kulturella skillnaderna för vår studie och då dessa är viktiga för resultatet av vår 

analys. Märks det av i H&M:s reklambilder att de båda länderna har en kulturell skillnad och i så 

fall hur.  

   Vi har valt att jämföra reklambilder i två länder, som har relativt olika kulturer. Sverige och 

Egypten. Skillnaderna mellan dessa länder kan redan ses på det geografiska planet då Sverige 

ligger i norra Europa och Egypten ligger i Mellanöstern, och eftersom geografin till viss del styr 

förutsättningar för att kulturer ska kunna utvecklas åt olika håll (McNeill 2006:43), är det viktigt 

att påpeka detta. 

    Västvärlden har en stor inverkan på de allra flesta länder och Egypten är inget undantag, även 

om det fortfarande går att se deras forna kulturmönster i vardagslivet (Caselli 1992:176). 

Att majoriteten av befolkningen i Sverige är svenskar är ett självklart faktum, dock utgörs även 

befolkningen av en stor grupp svenskar som har olika etniska bakgrunder 

(http://www.ne.se/enkel/sverige). I Egypten är det araber som står för majoriteten av landets 

befolkning, Egypten har aldrig varit så homogent som det är idag 

(http://www.ne.se/egypten/befolkning-och-etnografi). 

   Religion är en stor och viktig del av kulturen och de värderingar som präglar landet. Sverige och 

Egypten har två olika religioner som dominerar. I Egypten är det Islam som är statsreligion och i 

Sverige är det kristendomen som är den största religionen, dock har Sverige ingen specifik 

statsreligion. Det är ca 94 % av den Egyptiska befolkningen som är muslimer och följer där med 

http://www.ne.se/enkel/sverige
http://www.ne.se/egypten/befolkning-och-etnografi
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de Islamska värderingarna (http://www.ne.se/egypten/religion). 

   Synen på kläder skiljer sig åt till viss del i de båda länderna. Ett traditionellt klädesplagg i 

Egypten är en så kallad galabeya, som är en lång, löstsittande klänningsliknande plagg som bärs av 

både kvinnor och män. Egyptens kvinnor kan dock klä sig mer västerländskt influerat beroende 

på vilket tillfälle som ges, som t.ex. runt universitet, och i high-fashion områden bär kvinnorna 

långa byxor och om det vankas en festlig tillställning klär de sig gärna i dyrt europeiskt mode, 

dock måste de ha i åtanke att inte visa för mycket hud då det anses som respektlöst mot de 

Egyptiska värderingarna (Wilson 1998:137). I Koranen, Islams heliga skrift, säger Allah: 

 ’’Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till (alla) troende kvinnor – att de (utanför hemmet) 

noga sveper om sig sitt ytterplagg: på så sätt blir de lättare igenkända (som anständiga kvinnor) och undgår 

att bli ofredade.’’ Koranen 33:59 (http://islam-svarar.se/pages/content/view/208/73/). 

 

 Sverige har inget traditionellt plagg som befolkningen bär till vardags. Det finns dock 

traditionella klädesplagg i form av svenska folkdräkter, dessa används endast vid speciella och 

högtidliga tillställningar, som till exempel vid midsommarfirande (Eldvik 2005:69). Detta är dock 

inget som den svenska kulturen kräver att vi bär, utan de som bär dessa kläder gör det av gammal 

tradition och endast vid speciella tillfällen.  Det anses inte heller allmänt respektlöst att gå runt i 

korta klänningar eller shorts när det är sommar och varmt ute. 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns forskning kring globalisering, kultur och hur företag gör för att anpassa sina produkter i 

olika länder, dessa undersökningar finns i olika former och utifrån många olika perspektiv. Vilket 

inte är så konstigt eftersom det är ett stort forskningsområde. Med tanke på det tidschema vi 

hade med under detta arbete valde vi att fokusera på de uppsatser vi hittade inom ramen av vårt 

eget ämne och som vi tycker är mest relevanta till vårt arbete. Dessa uppsatser handlar om att 

anpassa reklamkampanjer till olika kulturer och hur företag ska göra för att kunna kommunicera 

över kulturella barriärer. Liknande det som vi har valt att undersöka i detta arbete. 

   En kandidatuppsats som vi hittade från Södertörns högskola har nästan samma syfte som vi 

har. I kandidatuppsatsen Think global, act local!? – Hur ett svenskt företag går till väga för att skapa ett 

enhetligt budskap i olika kulturer skriver författarna Jessica Diviani och Madelene Jaensson om Tele2 

och dess reklamfilmer i Sverige, Lettland och Ryssland och hur Tele2 går tillväga för att behålla 

sitt budskap samtidigt som de anpassar filmerna till de tre olika länderna och dess kulturer. 

Författarna analyserar tre olika reklamfilmer från respektive land och sedan har de utfört en 

intervju med media managern på Tele2 för att få fram ett resultat. Författarna valde Tele2 eftersom 

de redan vid början hade en liten inblick i hur företaget jobbat och visste därför att de hade 
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lanserats olika reklamfilmer i olika länder. De valde att analysera reklamfilmerna för att kunna se 

om det fanns några skillnader och hur dessa skillnader i så fall utmärkte sig och de kan därigenom 

se hur Tele2 arbetar för att skapa ett enhetligt budskap i olika kulturer. Författarna var medvetna 

om att intervjun besvarades i ett marknadsföringssyfte från Tele2 och hade detta med i tankarna i 

deras analyskapitel. Det resultat de fick fram var att Tele2 anpassar sina reklamfilmer för den 

svenska, ryska och lettiska marknaden genom att skapa olika teman på reklamfilmerna. I Sverige 

är det fåret Frank, i Ryssland är det maffian och i Lettland är det fokus på superhjältar. Allt detta 

samtidigt som Tele2 lyckas förmedla samma budskap, anser författarna (Diviani & Jeansson 

2009). 

   Resultatet i denna uppsats är relevant till vår forskning då det visar att företag faktiskt anpassar 

och samtidigt lyckas med att lansera sina kampanjer i olika länder och kulturer på samma gång 

som de sprider samma budskap. Eftersom vi ska undersöka ett annat svenskt företag och hur de 

gör för att anpassa sin marknadsföring blir denna forskning högst relevant till vår.  

   En annan uppsats som ligger i vårt uppsatsområde är mastersuppsatsen Building a cultural bridge 

– A study of intercultural communication between Sweden and China, som är skriven av Lijuan Guan. Den 

handlar om hur Sverige och Kina hanterar kommunikationen mellan dem och hur kulturen är en 

stor del av det. Kommunikationen borde ske med tolerans för att kunna få en förståelse av 

kulturella skillnader. Författaren skrev den här uppsatsen eftersom förbindelser mellan Sverige 

och Kina blir allt fler och det är då viktigt att se skillnader och lära sig att kommunicera till 

varandra. Författaren hade själv observerat kommunikationen mellan Sverige och Kina och ville 

förbättra den genom denna uppsats. Författaren använde sig av intervju och observation. Genom 

intervju kunde han få in information om hur individer såg på kommunikationen mellan Sverige 

och Kina och hur det agerade efter det. Författaren använde sig av semistrukturerad intervju för 

att kunna få mer personliga svar och åsikter. Författaren använde sig av observation för då kunde 

han få mer konkreta svar på hans frågor om kommunikation mellan andra. Han kan få nya 

perspektiv och en unik förståelse som en utomstående. Guans slutsats var att kultur är en process 

som aldrig slutar röra på sig och kulturella skillnader är något som förekommer även inom 

samma kultur. Han säger att vi måste respektera varandra och våra olikheter och öppna oss för 

nya saker för att kunna kommunicera. Han föreslår också att det ska finnas en kulturell 

mellanhand som behåller öppenheten och toleransens mellan de som kommunicerar men att 

detta är ett nytt koncept som behöver studeras ytterligare (Guan: 2010).  

   Detta arbetes resultat visar att kulturella skillnader finns överallt och att dessa måste respekteras 

samtidigt som vi måste vara öppna för nya saker. Det som gör detta relevant till vårt arbete är just 

att detta som de kom fram till, att skillnader finns och de måste respekteras. Hur har då H&M 
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gjort i sina reklambilder för att respektera dessa skillnader? 

   En annan kandidatuppsats som ligger i vårt område är Capgemini, ett globalt företag på en lokal 

marknad – En fallstudie av Capgemini skriven av Kristian Belak och Mikael Karlsson. I den studerar 

dem varumärken och hur ett globalt företag ska behålla sin identitet på en lokal marknad. De 

samarbetar med ett stort globalt IT-konsult företag men angränsar sig till den svenska 

marknaden. De vill hjälpa Capgemini att få förståelse för deras potentiella kunder som de inte har 

samarbete med och hur de ska få dem till kunder. Deras inriktning är att studera och hjälpa 

företaget hur de ska nå fram med sin identitet på en lokal marknad och få kunder. Skälet till 

varför de gör denna uppsats är för att det är svårt för ett globalt företag att anpassa sig till en 

lokal marknad och upprätthålla den övergripande imagen. De vill öka förståelsen för problem 

som kan uppstå när ett globalt företag ska nå fram med sin identitet på en lokal marknad. De 

använder sig av kvalitativ intervju som är semistrukturerad på företagets anställda och potentiella 

kunder. Skälet till att de valde intervju var för att de vill undersöka människors uppfattning, hur 

individer uppfattar en organisation och hur individerna inom organisationen vill framstå. Deras 

slutsats i denna studie är att Capgeminis kommunikation med marknaden brister för de samlar inte 

nog med feedback om deras kommunikation och om den faktiskt funkar. De säger att globala 

företag som Capgemini riskerar att upplevas som distanserade från den lokala marknaden men de 

har några rekommendationer om hur Capgemini ska synas mer på en lokal marknad. De 

rekommenderar att företaget ska synas mer på ett lokalt plan, ordna lokala aktiviteter och satsa på 

mindre projekt på den lokala marknaden vilket ger bättre marknadsföring (Belak & Karlsson: 

2010). 

   Att anpassa sin marknadsföring på ett lokalt plan är viktigt och hur de ska göra för att få kunder 

när de lanserar sin kampanj på en ny marknad. Det som författaren skriver om i denna uppsats är 

relevant eftersom det visar att ett globalt företag måste anpassa sig till den lokala marknaden för 

att inte verka distanserade. Allt detta samtidigt som de behåller sin identitet, sin grundtanke. 

  I D-uppsatsen Global form av reklam och dess vetenskapliga debatt: En kvalitativ studie av fyra globala 

kampanjer från 2009, skriver Maria Petrovic om fyra olika globala företag och dess kampanjer . 

   Syftet med arbetet är att undersöka hur globala kampanjer väljer att profilera sig när det gäller 

dess kommunikativa form och betydelse samt värderingar och fokus för att anpassas till en 

”global marknad”.  För att ta reda på detta väljer författaren att undersöka och analysera fyra 

stycken globala kampanjer, tre stycken som är kommersiella, McDonalds, Coca Cola och Hp, samt 

en informativ kampanj från Amnesty.  Författaren valde att enbart fokusera på traditionella 

medier, webbsidor, tryckt reklam samt tv-reklam, med mest fokus på de två sistnämnda, då dessa 

var de som var lättast att få tag information om. I arbetet presenteras varje företag grundligt samt 
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deras kampanjer, författaren visar upp olika videos, tryckta reklamaffischer samt webbsidor från 

olika länder. Målet med detta arbete är, enligt författaren, att skapa en förståelse angående global 

reklam och den vetenskapliga debatten som finns i ämnet. Det resultat författaren kom fram till 

var att dessa kampanjers globala reklam inte endast var utförda i standardiserad form utan även i 

integrerade anpassad form. Detta kallas även av teoretiker för ”hybridstrategi” och denna strategi 

anses vara den mest lönsamma när det gäller global reklam. Ett annat viktigt resultat som 

undersökningen kom fram till var att den ”kreativa strategin” (dess utlovande/påstående) är det 

som gör kampanjen sammanhängande medan den ”kreativa taktiken” (dess visuella element) mer 

eller mindre skiljer sig i en kampanj (Petrovic 2009). 

  Resultatet som författaren fick fram var att företag väljer att ha en global marknadsföring, men 

att dessa blir anpassade till kulturen och landet i fråga.  

   Baserat på tidigare forskning kan vi se att vårt case är empiriskt unikt även om det gjorts en hel 

del teoretisk forskning inom vårt ämne, men ingen har undersökt hur ett svenskt företag 

marknadsför en kampanj i olika kulturer genom att undersöka reklambilder. Vi hittade som sagt 

forskning kring globalisering, organisationer, kultur och identitet, men det var ingen av dem som 

tog upp det vi hade i åtanke att skriva om. Det vi hittade var istället studier om reklam, och 

framför allt tv-reklam och hur de anpassas i olika kulturer, men det var inget fokus på själva 

företaget i sig. De andra arbetena handlar om kommunikation mellan olika länder och hur de gör 

för att anpassa ett samarbete mellan kulturerna och hur ett globalt företag gör för att behålla sin 

identitet på en lokal marknad. Det är inom samma område som vårt arbete, men ändå inte. Vårt 

arbete fyller alltså en funktion, det visar hur ett svenskt företag agerar i mellanöstern samtidigt 

som de försöker anpassa sitt varumärke och värderingar och hur de lyckas göra detta i en 

globaliserad värld, detta är som sagt, en studie som aldrig har gjorts tidigare.  

  Med tanke på det ämne vi forskar om och de teorier vi tar upp, blir vårt arbete högst relevant 

inom fältet av medie- och kommunikationsvetenskap. Vi använder oss av ett väsentligt teoretiskt 

ramverk som ingår i medie- och kommunikationsvetenskapen och på det som sättet vi gör detta, 

har inte gjorts förut. Vi undersöker hur ett svenskt företag marknadsför sin kampanj och hur de 

anpassar den efter de kulturella skillnaderna i en värld som bara blir mer och mer globaliserad 

och där med mer och mer homogen. Att utföra denna undersökning utan att ta hänsyn till de 

tidigare nämnda teorierna skulle inte fungera, då de är på grund av dessa teorier som vi kan 

urskilja ett resultat till de frågeställningar vi har.  

1.5 Disposition 

 Denna studie är uppdelad i olika delar med ett inledningskapitel, ett teorikapitel, ett metodkapitel 

och slutligen analys, resultat och diskussion och slutsats. Inledningskapitlet innehåller en 
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introduktion, syfte och frågeställningar, avgränsning, bakgrund om H&M som organisation och 

skillnader mellan Sverige och Egypten och avslutas med tidigare forskning. I teorikapitlet 

förklarar vi olika begrepp och teorier som ligger i grund för vårt syfte och som gör det lättare att 

utföra metoden. Metodkapitlet kommer efter teorin och förklarar vilken metod som vi ska 

använda oss av och hur denna kan hjälpa oss att få svar på vår studie. I analyskapitlet analyserar 

vi reklambilderna och jämför de svenska och egyptiska med varandra. I resultat och 

diskussionskapitlet diskuterar vi våra frågeställningar utifrån teorierna och visar resultatet av vår 

analys. Sist kommer slutsatsen och framtida forskning där vi sammanfattar våra diskussioner och 

resultat och ger förslag till framtida forskning.  
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2. Teori 

I detta kapitel ska vi ta upp teorier som är relevanta för denna studie och förklara begrepp som är 

svåra att definiera och utveckla dessa mer ingående.   

2.1 Profil 

Profil handlar om hur företaget själva ser sig och hur de vill att andra ska se dem. Profilen 

representerar vad företaget uttrycker medvetet och externt. Företag kan använda sig av något 

som kallas strategisk profil vilket används som begrepp för att känneteckna de egenskaper hos 

företaget som ledningen vill få fram om organisationen på marknaden (Alvesson & Berg, 

1989:55). 

   Verbala och visuella signaler från ett företag kan komma från många håll och det är viktigt att 

alla faktorer på ett företag ger rätt signaler. Ett företag måste se till kommunikationsaspekten då 

de ger beslut eftersom beslutet kan observeras och många kan ta del av dem.  Ett företag måste 

därför alltid uppträda tydligt, konsekvent och förtroendegivande i all kommunikation med 

omvärlden. Ett företags profil främjar försäljning av varor och tjänster på lång sikt och tryggar i 

ett längre perspektiv företagets överlevnad (Bergström Carlsson, 2007: 266). 

   Företagsprofilen kan brytas ner i tre delar: Individuell profil, miljöprofil och visuell profil. Den 

som är mest relevant till denna studie är visuell profil. Visuell profilering handlar om att översätta 

företagets identitet till ett visuellt språk som t.ex. reklambilder (Bergström Carlsson, 2007: 269). 

   Idealet är att profil och image stämmer överrens, men att få den bild som företaget själva vill 

förmedla och den bild som kunderna ser är väldigt svårt. Då är det viktigt att försöka stärka 

profilen genom att skapa en likhet mellan begreppen profil och image. Detta stärks genom att 

ändra en eller flera av de variabler som styr profilen, det kan t.ex. vara att förbättra en produkt 

eller sitt sociala engagemang. Detta görs för att försöka nå imagen av företaget eller att ändra på 

företagets profil (Larsson, 2001:99). 

2.2 Globalisering  

Det finns flera olika definitioner av globalisering och dess innebörd. I boken The globalization 

reader av Lechner och Boli, nämner de fyra olika teorier om globaliseringen. Dessa är World-

system Theory, Neorealism/Neoliberal Institutionalism, World Polity Theory och World Culture 

Theory.  Definitionen av World Culture Theory som är mest relevant till denna studie. Den går ut 

på att globaliseringen pressar ihop världen in till en enda enhet och att människor mer och mer 

blir medvetna om sin globala existens. Inom denna teori pratas det även om att alla kulturer blir 

en underkultur till en större enhet. (Lechner & Boli 2008:53). Detta är en av flera definitioner 

som finns av globalisering. En av de mest vanliga förklaringarna till globalisering är, enligt 
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Pieterse, att världen blir mer likformig och standardiserad genom en teknologisk, kommersiell 

och kulturell synkronisering som utgår ifrån västvärlden (Pieterse 2009: 65). Det som menas med 

globalisering är alltså att människor från olika delar av världen blir mer och mer sammanlänkande 

med, och även mer lika, varandra, genom att göra eller uppleva samma sorts saker. Det kan till 

exempel vara en maträtt, ett klädesplagg, ett tv-program eller något dylikt (Lechner & Boli 2008: 

1). Detta leder till att världens kulturer, normer och seder börjar mer och mer likna och ta efter 

varandra, detta kallas även homogenisering (Lechner & Boli 2008: 3). Dock har själva ordet 

globalisering flera olika betydelser, beroende på vilken grupp som använder den (Lechner & Boli 

2008:4). Vi kommer att fokusera på den kulturella aspekten av globaliseringen i detta arbete. 

Kulturell globalisering undersöker hur kulturen påverkas av just globaliseringen, fokuset ligger 

alltså på den globala kommunikationen och den världsomspännande kulturella standardiseringen. 

(Pieterse 2009: 66) I vårt fall, påverkar H&M:s reklambilder och produkter den egyptiska 

målgruppen till att bli mer västerländskt genom att se till att de klär sig liknande som de gör i de 

västerländska länderna eller  modifierar H&M sina produkter och reklambilder för att de bättre 

ska passa in i mellanöstern och dess kultur. 

   Det finns vissa kulturer som dominerar mer än andra och som ser till att globaliseringen 

fortskrider, framför allt gör den västerländska kulturen detta och då är det främst med USA i 

spetsen. Detta beror till stor del av att de största globala kommunikations industrierna är ägda av 

ett fåtal transnationella företag, som främst är belägna i USA.  Detta, argumenterar vissa forskare, 

skapar ett globalt samhälle som är baserat på det engelska språket och ett västerländskt 

levnadssätt (Thussu 2006:145). 

  Detta innebär alltså att det är den västerländska kulturen som påverkar och influerar övriga 

kulturer, både på ett kulturellt och på ett ekonomiskt plan. Detta kan även kallas kulturell 

imperialism, där en kultur, som både är större och starkare kommer in och påverkar och i vissa 

fall till och med tar över lokala kulturer (Lechner & Boli 2008:3). Detta är dock inte alltid fallet, i 

vissa fall märker de globala företagen att deras produkter säljer bättre om de anpassar produkten 

eller reklamen efter den lokala kulturen och marknaden, detta kallas global localization (Pieterse 

2009:52) Detta kan även kallas för glocalization, där det lokala blandas med det globala för att 

bättre passa in i den nya kulturen (Tomlinson 2009:195-196). Att tänka globalt men agera lokalt 

blir då en viktig faktor när det gäller att marknadsföra sin produkt i en ny kultur. 

   Till synes finns det två perspektiv inom globalisering som vi tar upp i denna studie, det första är 

att världen blir mer och mer globaliserad genom medier, kläder, språk m.m. vilket leder till att vår 

värld och våra kulturer blir en mer homogen plats. Det andra är, att globalisering bidrar till att 

kulturer kommer närmare varandra vilket kan leda till att vi får större förståelse för varandra och 
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att vi kommer närmare varandra. På detta sätt kan det globala blandas med det lokala utan att 

förstöra några kulturer, detta kallas som sagt för glocalisering.  

  Globalisering är något som påverkar alla på jorden, på ett eller annat sätt. När det pratas om 

globalisering är främst de stora västerländska företagen och konglomeraten som etablerar sig på 

ett globalt plan och bidrar då till globaliseringen det syftas på. Att ett klädesföretag kan påverka 

kulturer är ganska självklart, då de kläder som kunderna bär reflekterar vem de är och vilken 

kultur de tillhör. När ett globalt klädföretag säljer samma kläder världen över blir såklart resultatet 

att alla kommer bära samma kläder, oavsett om det är i USA, Japan eller Egypten och då spelar 

det ingen roll hur stora kulturella skillnader som länderna kanske har.  

 

2.3 Kultur 

Den framstående kulturforskaren Raymond Williams skriver att det är svårt att hitta en definition 

av termen kultur (Williams 1983:10). Detta beror på att vi alla ser kultur olika. Om två personer 

skulle förklara vad kultur är, skulle nog två olika svar ges, detta på grund av att när vi pratar om 

kulturer och försöker ge det en definition, använder vi oss av vårt eget språk och fraser och våra 

egna kulturella värderingar (Andersson & Svensson 2009: 67-68). När det talas om kultur i ett 

vardagligt språk, syftas det oftast på det synliga och uppenbara, såsom kläder, språk, mat eller 

konst, utan att tänka på att det kan finnas en bakomliggande anledning till att människor väljer 

olika levnadsstilar (Öberg 1997: 34). Kulturen förändras över tid och är ständigt i förändring 

(Jansson 2002:24). Det som Williams definierar som kultur beskriver han i boken Culture som att 

kulturen är det vardagliga, ”a whole way of life”, där kulturen är ett manifest över hela raden av 

sociala aktiviteter, men är mest tydligt i de så kallade bestämda kulturaktiviteterna, såsom språk, 

konstformer och olika former av intellektuellt arbete. Williams menar att alla mänskliga samhällen 

har en egen kultur, med egna meningar och syften, att kulturen är ett sätt att leva (Williams 1983: 

11-12). Det som Williams definierar som kultur, skiljer sig inte mycket från den definition vi har 

valt att använda oss av i detta arbete. I boken Glocal Marketing av Andersson och Svensson citerar 

de Doole and Low (2004) : ”The sum of learned beliefs, values and customs that serve to direct 

consumer behavior in a particular country market” (Andersson & Svensson 2009: 66). Det Doole 

och Low menar är att människors kulturella bakgrunder och deras värderingar spelar en viktig roll 

när det kommer till hur de väljer att konsumera, vad de väljer att köpa och vad de väljer att inte 

köpa. För dem (Doole & Low) är kulturen summan av människans övertygelser, värderingar och 

vanor och det är denna summa som styr konsumentens beteende och attityd gentemot produkten 

i fråga, beroende på vilka länders marknader det handlar om. Kulturen är en del av människan, 

det är en del av deras vardagliga liv, såsom Williams också påstår att det är, men Doole och Low 
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tar även med konsumentperspektivet.  

   Denna definition passar in på vårt arbete då det är kulturen hos konsumenterna som styr hur de 

ser på kläder och de produkter som H&M lanserar. Eftersom H&M:s modekoncept och tanke är 

att alla ska kunna klä sig i kläderna från deras kollektioner, oavsett vilken kulturell bakgrund de 

har, och de ska även kunna handla kläder för alla tillfällen. Detta gör att det blir viktigt för H&M 

att se till att de inte trampar någon på tårna utan tänker på kundernas olika kulturella värderingar 

och hur dessa kan skifta länder emellan.   

2.4 Vad är kommunikation? 

Kommunikation mellan människor har många definitioner, en definition är att kommunikation är 

en process där symboler förflyttas med syftet att få någon sorts respons. Kommunikation är 

något som hela tiden är aktivt och som aldrig tar slut, vi blir hela tiden påverkade av vad som sägs 

omkring oss och vi är hela tiden en del av det (Samovar et. al, 2007: 12). 

   Inom kommunikationsforskning är begreppet dialog vanligt. Dialog är normalt en tvåvägs 

kommunikation mellan människor men har också blivit en envägs kommunikation inom 

massmedia och masskultur, där vi får reda på hur vi ska bete oss och klä oss samtidigt som vi inte 

har någon möjlighet att kommunicera tillbaka (Peters, 1999:33). Kommunikation handlar som 

sagt om symboler och vi människor använder oss av det dagligen. Och i dagens läge kan vi ta 

emot, lagra, utnyttja och manipulera symboler, vi kan även ta en symbol och få den att 

representera något annat. När vi pratar om interkulturell kommunikation måste symboler vara 

diskreta och subjektiva för det finns ingen naturlig förbindelse mellan symboler och deras 

referenser, symboler betyder en sak för att en grupp människor inom en kultur har bestämt det. 

Symboler betyder olika för olika kulturer och detta är vikigt att veta när ett företag ska 

kommunicera till en annan kultur. En kultur kan använda symboler på ett helt annat sätt än en 

annan kultur och ha en helt annan mening.  

   En annan sak som påverkar kommunikation är olika situationer som bestämmer hur vi 

människor kommer att kommunicera med varandra. Eftersom kommunikation alltid sker i 

kontext vilket betyder att miljö kan påverka meningen på ord och symboler, bestämmer den 

också beteende, vad som är lämpligt och olämpligt i ett visst sammanhang (Samovar et. al, 

2007:13). Kommunikation är svårt och det blir en ännu större utmaning när olika kulturer 

blandas in i processen. Kulturer är likartade för vi använder alla symboler för att kommunicera, 

men problemet blir att symbolerna betyder olika för olika kulturer och det är där 

kommunikationsprocessen blir svårare att genomföra (Samovar et. al, 2007:16). 
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2.4.1 Interkulturell kommunikation 

Interkulturell kommunikation är inget nytt fenomen utan är något som har utövats mellan 

människor i många år och som utvecklats tillsammans med mänskligheten. Interkulturell 

kommunikation är benämningen på den kommunikation som uppstår mellan olika kulturer. 

(Samovar et. al, 2007:10). Den globaliserade värld som vi lever i idag har bidragit ännu mer till 

interkulturell kommunikation och dessa internationella utvecklingar är: 1. Ny teknologi och 

informationssystem, 2. Förändringar i världens population och 3. Snabb ökning mot en global 

ekonomi. Teknologi får vår värld att verka mindre för idag kan vi förflytta oss mycket lättare och 

på så sätt ta del av så mycket fler kulturer. Vi behöver inte ens förflytta oss för att upptäcka nya 

kulturer utan kan göra det från våra hem genom ny teknologi. Vi kan dela information med 

varandra över Internet och genom ett klick kan vi prata med i stort sett vem som helst på jorden 

(Samovar et. al, 2007:4). Världens populations inverkan handlar om att vi människor blir bara fler 

och fler och vi rör på oss mycket mer. Många flyttar och bosätter sig i andra länder än sitt 

hemland och det bidrar till att fler kulturer hamnar på samma ställe och människor stöter på en 

kultur annorlunda från sig egen (Samovar et. al, 2007:6). Interkulturell kommunikation handlar 

om att ta del och klara av de kulturella förändringarna i vår värld (Samovar et. al, 2007:3). Det är 

också detta som är svårast, anpassningen av en kultur. Anpassning handlar om att utöka sin 

världssyn och göra plats för den okända kulturen (Bennett, 1998:24–25). När man har öppnat 

upp för en ny kultur är det möjligt att se någon annans perspektiv och förstå dem och även få 

andra att förstå dig (Bennett, 1998:28). Har företag en öppenhet för andra kulturer och 

respekterar den blir marknadsföringen lättare och företagets egna värderingar kan förstås och 

synas i gengäld. 

 

2.4.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation innebär att göra ett företag och dess produkter kända samt att hålla 

medvetenheten om företaget och produkten aktuell till kunderna. Utformningen av 

marknadskommunikation kompliceras av de olika förutsättningarna som finns i olika länder. Det 

gäller att inneha en kunskap om marknaderna för att kunna ha en fungerande 

marknadskommunikation. Det finns olika målgrupper inom marknadskommunikation men den 

främsta som företagen vänder sig till är kunderna (Engdahl, 2006: 195-196). Det bästa sättet för 

att nå ut till konsumenterna är genom reklam och kampanjer, vilket är den strukturerade delen i 

marknadskommunikation. När det gäller reklam måste kulturen ses över, för i vissa kulturer kan 

marknaden vara etablerad och i vissa kan marknaden vara ny och oetablerad. Strategin för 

kampanjen måste då anpassas efter hur marknaden ser ut och vilka användare det finns 

(Trompenaars & Woolliams, 2006: 223-224). 
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    Internationell marknadsföring skiljer sig från nationell för på en internationell marknad måste 

företaget tillgodose kunden på ett mer komplicerat plan eftersom det finns nationella skillnader 

mellan länder. Utförandet av internationell marknadsföring kräver mer arbete och att företaget 

beaktar fler variabler, företaget måste studera olika marknader och identifiera olika hinder mellan 

marknader. Varje marknad skiljer sig från varandra och det är viktigt att kunna anpassa 

marknadsföringen efter dem. Det handlar om interkulturell kommunikation och att kunna ta del 

och klara av kulturella förändringar. Om ett företag säljer sin produkt i en kultur utan att anpassa 

den, kan det leda till att produkten inte säljer bra, och den kan då missuppfattas i den kulturen. I 

internationell marknadsföring måste företaget också ha koll på att det kan finnas skillnader inom 

ett land som t.ex. språk, kultur och olika sociala skillnader (Engdahl, 2006: 20). Enligt Doole och 

Low (2004) är det kulturen som påverkar hur konsumenterna ser på produkten i fråga, vilket gör 

kulturfrågan viktig att ha i åtanke. Som sagt innan är kultur något som är en del av människan 

och som innehåller en människas värderingar och vanor.  

    Företag måste också tänka hur på hur produkten ska marknadsföras eftersom det finns olika 

standarder och säkerhetskrav för hur en produkt får användas (Engdahl, 2006: 21). Produkter kan 

också uppfattas olika av människor beroende på vilka kulturer de kommer ifrån. Därför är det 

viktigt att anpassa marknadsföringen för produkten till varje kultur men ändå försöka behålla 

produktens grundtanke (Trompenaars & Woolliams, 2006:184). Detta är varumärkets jobb, att se 

till att profilen är intakt samtidigt som produkten säljs på en lokal marknad. 

2.5 Varumärke och reklambild 

Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt (2003) definierar begreppet varumärke såhär: ”ett 

varumärke är en produkts eller ett företags kännetecken” (Carlsson & Koppfeldt, 2003: 34). De 

säger också att ett varumärke kan stå för något mer än bara produkten, det kan stå för t.ex. en 

livsstil eller kvalitet. Varumärket har två delar, den materiella delen d.v.s. bildtecknet och en 

innehållsdel vilket är varumärkets symboliska betydelse. Bildtecknet i H&M:s varumärke är deras 

logotyp vilket är namnet H&M i röd färg. Och den symboliska betydelsen är vad en logotyp står 

för, H&M:s organisationsidentitet och grundtankar står bakom logotypen (Carlsson & 

Koppfeldt, 2003:34). Ett varumärke kan innehålla symboler eller geometriska figurer som kan 

förväxlas med symboler som ger ett negativt intryck i vissa länder. Om detta händer kan företaget 

bli tvungna att byta ut sitt varumärke för att ens kunna få marknadsföra sina produkter i landet 

(Engdahl: 2006). Det är lätt att hänt att varumärke blandas ihop med logotyp, vilket är företagets 

namn som har ett visst typsnitt. En logotyp ingår oftast i ett varumärke tillsammans med en 

symbol (Carlsson & Koppfeldt, 2003:34). 

   Reklambilder har som alla andra bilder en genre och ett eget uttryckssätt och de har 
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kännetecken som; de finns på angivna reklamplatser, de förknippas med en produkt som är till 

försäljning och de väcker känslor och intresse. En reklambilds uppgift är att visa hur vi ska 

uppfatta ett varumärke, den ska bygga upp en sorts image runt varumärket, ge den en identitet så 

att varumärket senare kan stå för sig själv (Carlsson & Koppfeldt, 2003:44–45). Reklambilder har 

som mål att påverka betraktarens känslor på ett positivt sätt (Wærn et. al, 2004:123). Detta är 

relevant för vår studie då vi studerar reklambilder med syftet att se om H&M:s profil blir 

anpassad när det finns kulturella skillnader. Vi undersöker även hur bilderna är framställda för att 

nå ut till den egyptiska målgruppen och detta gör vi genom att kolla vilka känslor reklambilden 

utger. 

2.6 Bildretorik 

Det brukar sägas att en bild säger mer en tusen ord och då är det inte konstigt att människor 

avläser bilder på helt skilda sätt. Om till exempel två kvinnor står och kollar på H&M:s 

reklambilder för Conscious Collection, kommer de att tolka dessa bilder på olika sätt. Detta på grund 

av deras olika bakgrunder, världsuppfattning, kulturella värderingar m.m. Bilder i reklam är något 

som är extremt viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv. När det kommer till 

marknadskommunikation menar Trompernaars och Wooliams (2006) att reklam och kampanjer 

det bästa sättet att nå ut till konsumenterna. Det är från bilderna vi får våra första uppfattningar 

om produkten i fråga och om själva företaget, det är redan där vi bestämmer våra åsikter om vad 

vi tycker. Det är alltså viktigt att anpassa bilderna till den marknad där de ska marknadsföras. 

Enligt Yvonne Wærn et. al, i boken Bild och föreställning (2004) finns det flera krav när det gäller 

framställning av bilder, ett av dessa är lämplighet. Att bilderna inte ska vara olämpliga på de 

platser där de visas, att deras omgivning ska respekteras så att folk inte stör sig på dem. 

   Varje dag ser vi och påverkas av bilder då det är en del av det mänskliga språket, ofta på ett mer 

avgörande sätt än en text (Wærn et. al, 2004:7). Retorik när det gäller bild är något helt 

annorlunda gentemot retorik när det gäller tal. I en bild avläses budskapet mycket snabbare än i 

ett tal och hela budskapet måste finnas med på bilden. Om en bild används finns det ingen stor 

möjlighet för avsändare att påverka hur betraktaren avläser och tolkar bilden (Wærn et. al, 2004: 

56). Det som kallas retoriskt tilltal är de medel som avsändaren använder för att förklara, övertyga 

eller övertala. Det finns tre tilltal: logos, etos och patos (Wærn et. al, 2004: 57). Logos betyder 

argument eller tanke. När logos används vädjar det till människors förnuft och omdöme, det 

informerar, upplyser och undervisar (Carlsson & Koppfeldt 2003:72). Enligt Wærn et. al (2004) är 

det är logos som används i reklambilder (Wærn et. al, 2004: 57-58). Etos är det som används för 

att övertala med hjälp av trovärdighet och sin personlighet, i H&M:s fall deras varumärke, det 

som avsändaren ”står för” i mottagarens ögon (Carlsson & Koppfeldt 2003: 68). Det sista tilltalet 
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är Patos som handlar om att väcka känslor hos mottagaren. Många menar att det är bilder som 

huvudsakligen tilltalar oss genom patos (Wærn et. al, 2004:60). Att det finns tre stycken tilltal 

betyder inte att en bild endast innehåller en av dessa, en bild kan lika gärna ha både patos och 

logos, eller patos och etos. Ingen av dessa tilltal utesluter någon annat. Vi har valt att fokusera på 

patos i våra analyser av bilderna, då det är känslor som reklambilderna väcker, som till exempel 

längtan, glädje m.m. och de känslor som bilderna skapar ska vara positiva och tilltalande så att det 

leder till att kvinnorna köper kläderna då de själva vill känna dessa känslor som bilderna skapar. 

Logos och etos har vi med i vår diskussion då logos är det tilltal som får människan att tänka till, 

att använda sitt förnuft. Det är detta som konsumenterna använder sig av när de köper kläder, de 

tänker till och sedan köper de det som tilltalar dem.  

  Reklambilder ska generera en positiv känsla till betraktaren för att denna ska köpa produkten 

ifråga (Wærn et. al, 2004: 123).  När reklambilder ska analyseras är bildretorik en viktig del i 

processen för att avkodningen ska kunna ske på ett korrekt sätt. Hur en reklambild framställs är 

viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv. Vi ska undersöka hur H&M framställer bilderna, 

framför allt de egyptiska för att se hur H&M gör för att bilderna ska passa in den Egyptiska 

kulturella kontexten. Hur gör H&M för att sälja in sig och sitt varumärke i en kultur olik den 

västerländska, bildernas framställning har stor betydelse i detta. 
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3. Metod 

I vår studie ska vi utföra en semiotisk bildanalys på reklambilder från H&M:s Conscious Collection 

kampanj. I detta case ska vi undersöka, utifrån en hypotes om kulturella skillnader mellan 

Egypten och Sverige, H&M:s reklambilder och om dessa skillnader kan komma att synas i 

H&M:s  profilering i de båda länderna. De andra frågeställningar kommer att bli besvarade 

utifrån vad denna bildanalys kommer ge för resultat. 

   Conscious Collection är en kampanj som lanserades i april och är en kollektion som är gjord av 

enbart miljövänligt material. Kollektionen innehåller kläder för dam, herr och barn och finns i 

H&M butiker världen över. Conscious Collection handlar om att skapa kläder som är hållbara och 

samtidigt bra för miljön. Kollektionen är gjord i olika nyanser av vitt, vilket skapar ett romantiskt 

intryck, och damkläderna är inspirerade av en modern men romantisk stil där broderi är 

huvudnyckeln (http://www.hmconsciouscollection.com). Vi valde denna kampanj för den är ny 

och aktuell och vi har lätt tillgång till den och bilderna på H&M:s hemsidor. Vi ska analysera 

samma bilder från den svenska hemsidan samt från den egyptiska och sedan jämföra dessa och se 

om några skillnader kan urskiljas. Vi kommer att analysera de svenska bilderna först eftersom 

kampanjen är från Sverige och sedan jämföra dem med de egyptiska. När vi ska analysera 

reklambilderna kommer vi att kolla på dessa faktorer; vilken känsla reklambilden som helhet ger, 

om de använder sig av samma modell, om kläderna framställs på samma sätt och om H&M och 

Conscious Collections värderingar reflekteras i reklambilderna. Genom att studera dessa faktorer kan 

vi få svar på två av våra frågeställningar, hur H&M väljer at profilera sig i olika kulturer och hur 

framställer H&M sina reklambilder i Conscious Collection för att nå ut till en global kundkrets. Vi 

ska sedan jämföra bildanalysen med de fakta vi har om H&M som organisation och deras profil 

och se om bilderna reflekterar samma profil i de båda länderna. 

  Genom att göra detta kan vi även få svar på vår andra fråga, hur kan vi förstå H&M som ett 

globalt företag och vilken roll de har i kulturell globalisering.   

Med hjälp av denna metod kan vi utifrån vårt syfte få svar på våra frågeställningar. 

3.1 Val av metod 

Vi har valt att utföra semiotisk bildanalys då denna metod kommer att kunna ge oss de svar och 

det resultat vi vill ha ut i vår studie. Med denna metod kan vi se kulturella skillnader och hur de 

visas i reklambilder och om H&M anpassar sin profil till en lokal kultur. Det är genom 

reklambilder vi ska se om H&M kan behålla sin profil och genom dessa ska vi studera om H&M 

gör om sina bilder för olika kulturer eller om de marknadsför kläderna på samma sätt i både 

Sverige och Egypten. Med hjälp av semiotisk bildanalys kan vi studera och jämföra 

reklambilderna och få fram hur de är strukturerade utifrån H&M:s profil.  

http://www.hmconsciouscollection.com/
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   Denna metod ger oss svar på vår första fråga och den i sin tur gör det möjligt för oss att 

studera vår andra fråga, hur vi förstår H&M som ett globalt företag och hur de förhåller sig till 

kulturell globalisering. Vi får också svar på vår tredje fråga, hur H&M framställer sina 

reklambilder i kampanjen för att nå ut till kundkretsen i Egypten. 

3.1.1 Semiotisk bildanalys 

Bildsemiotik är liknande med den generella semiotiken när det kommer till begrepp men det som 

skiljer är att bildspråket till skillnad från andra språk har visuella tecken som liknar något i 

verkligheten. De bildspråkliga tecknen är ikoniska medan de verbalspråkliga är symboliska. Vid 

användandet av bildsemiotik kan det uppstå problem. Forskare är överens om att det finns 

bildkoder men är oense om vart och hur dessa koder uppträder (Cornell et. al, 1988:65). Roland 

Barthes (1915-80) ansåg att den denotativa nivån, bildens första nivå, saknar bakomliggande 

koder. Koderna kommer senare på den andra nivån, den konnotativa, där uttrycket utformas till 

retorik. Det finns kritik mot denna ståndpunkt som menar att det finns perceptionskoder vilket 

betyder att själva verkligheten tolkas av koder. Våra upplevelser av verkligheten bygger på ett 

inlärt förväntningssystem och en annan kod är igenkänning (Cornell et. al, 1988:65).  

Ekström och Larsson (2000) säger att bilder är bärare av tecken som betraktaren ska tolka. De 

citerar en av semiotikens grundare, Ferdinand de Sausseure, som säger att allt som kan tolkas är 

tecken, och att språket är ett teckensystem som uttrycker och är därför jämförbart med skriften 

(Ekström & Larsson, 2000:141). Den andre grundaren, Charles Sanders Peirce, menade att det 

inte finns några säkra kunskapsmetoder som intuition och vetbar data utan all kunskap använder 

sig av tecken. Peirce menar att semiotiken är ett system av tecken och att tecknet alltid står för 

något annat, något utanför sig självt (Hansson et. al, 2006: 22). 

   En bildanalys är uppdelad i tre steg, 1) Du betraktar och tar in hela bilden, 2) Beskriver den 

kortfattat och 3) Tolkar och diskuterar bilden (Carlsson & Koppfeldt, 2003:22). Vi tolkar bilden 

genom att se alla bildtecken, vad som är avbildat och hur det är avbildat. Beroende på hur bilden 

är framställt bestämmer hur den är avbildad och hur vi sen tolkar (Carlsson & Koppfeldt, 

2003:24). En bild behöver vara i en kontext, ett sammanhang, och vår analys påverkas av vilken 

miljö som bilden befinner sig i. Kontexten kan vara en rubrik, en bildtext eller det medium där 

bilden publiceras. Det kan också vara i en fysisk miljö som en utställningslokal (Carlsson & 

Koppfeldt, 2003:29). För oss är kontexten H&M och deras hemsida där kampanjen finns 

tillgänglig. De bilder vi ska analysera påverkas av att vi från början går in med en inställning att 

det kommer finnas skillnader och det faktum att vi kommer kolla på specifika faktorer.  
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3.2 Urval 

Vi valde företaget H&M för det är ett stort svenskt företag som är etablerade i många länder. Vi 

valde att jämföra Sverige med Egypten, för Egypten är ett land vars kultur är olik från Sveriges. 

Genom att ha länder med olika kulturer gör det vår forskning mer intressant då det ger en 

bredare syn på vår frågeställning.  

   Vi valde att analysera sju bilder från damkollektionen från Conscious Collection och sedan jämföra 

dem med samma bilder från Egypten. Vi valde Conscious Collection, eftersom det är en global 

kampanj och lanseras i de båda länderna. Vi bestämde oss för att använda respektive lands 

officiella H&M hemsida då de är lätta att få tillgång till och de bilder vi ska analysera finns där. Vi 

bestämde oss för att enbart fokusera på dambilderna då det är främst damkläder som H&M 

lägger mest fokus på. Det finns även ett större utbud av damkläder än vad det finns av både herr- 

och barnkläder och eftersom som de båda länderna har olika kvinnosyn vore det mest intressanta 

att undersöka hur just damkläderna blir marknadsförda. I och med att vi valt en kollektion 

innebar det att vi kunde analysera hela damkollektionen med alla dambilderna, utan att det skulle 

bli för stort samtidigt som vi skulle få fram ett resultat till det syfte och de frågeställningar vi har. 

I damkollektionen släppte H&M åtta stycken reklambilder, vilket innebar att vår totala bildanalys 

skulle landa på åtta bilder från varje land, och sexton totalt. Vi stötte dock på en komplikation 

under datasamlingen då H&M tog bort kollektionen från hemsidorna, och det var en bild som vi 

inte hann få tag på och kan därför inte analysera den. Analysen blev då avgränsad till sju bilder 

från varje land och fjorton totalt. Även om vi var tvungna att göra denna avgränsning, fick vi 

ändå tag i så pass många bilder att det inte kommer påverka det slutgiltiga resultatet.  

   Vi var även tvungna att avgränsa oss när det kommer till metoden. Vi visste tidigt att vi skulle 

använda oss av den semiotiska bildanalysen, då det är bilder vi undersöker, men vi ville ha en till 

metod som skulle komplettera bildanalysen. En metod som skulle ge lite mer kvalitativt djup i vår 

undersökning. Vi ville ha en intervju med de ansvariga på H&M marknadsföring, där de kunde 

förklara hur de hade tänkt kring marknadsföring av Conscious Collection. Men de hade inte resurser 

för att kunna ställa upp på en intervju. En annan metod som också skulle ha fungerat bra är en 

receptionsanalys där vi kunde ha intervjuat, t.ex. tio stycken kvinnor från Egypten och lika många 

kvinnor från Sverige och se hur de ställer sig till reklambilderna. Och genom detta sätt få reda på 

hur målgruppen reagerar och tycker om bilderna. Denna metod gick dock inte att genomföra 

med tanke på att vi inte kunde ta oss till Egypten för att undersöka detta, och vi kunde inte heller 

intervjua tio stycken egyptiska kvinnor som fanns i Sverige då dessa redan skulle ha blivit 

påverkade av den svenska kulturen.   

   Det finns alltså fler metoder som fungerar väl som komplement till den semiotiska 
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bildanalysen, men som sagt, dessa var inte genomförbara i vårt case. Vi valde därför att bara 

använda oss av den semiotiska bildanalysen, men eftersom vi har det syfte vi har och den 

frågeställning, klarar vi oss bra med att bara använda oss av den semiotiska bildanalysen och vi 

kommer få fram ett relevant resultat. 

3.3 Problem  

Ett av de problem vi stötte på under vårt arbete var att objektivt analysera bilderna. Även om vi 

analyserade bilder på det mest objektiva sätt vi kunde, är våra grundvärderingar påverkade av vår 

kulturella bakgrund. Och dessa skiljer sig åt, ingen uppfattar bilderna på samma sätt som någon 

annan gör. Även om det är samma målgrupp som H&M sträcker sig till i de båda länderna, tolkar 

kvinnorna Egypten bilderna på ett sätt och kvinnorna i Sverige på ett annat sätt. Hur bilderna 

tolkas är individuellt. Med detta sagt innebär det att även vi ser och tolkar bilder på individuella 

sätt när vi analyserade bilderna. Detta leder till att vi ser på samma bild och uppfattar och sen 

analyserar den på olika sätt. Det kan bli ett problem då det, i slut ändan, kan påverkar arbetets 

reliabilitet.  

   Ett annat problem som uppstod var att få tag i alla de bilder som vi hade för avsikt att 

analysera. I början var vår tanke att ta några bilder från bilder damkollektionen, några från herr 

och några från barnkollektionen. Vi insåg senare att vi skulle få ut mer av vår studie om vi enbart 

fokuserade på damkollektionen. När vi då skulle hämta in de resterande bilderna från 

kollektionen hade H&M tagit bort dessa bilder från hemsidorna, vilket utgjorde ett problem för 

oss. Vi fick istället försöka hitta bilderna på andra sidor på nätet, vi lyckades lösa detta bra och 

fick tag i alla bilder förutom en. Eftersom vår metod är semiotisk bildanalys måste vi analysera 

tillräckligt många bilder för att kunna uttala oss om ett resultat och det kan vi även om det är en 

bild som saknas från den kompletta kollektionen. 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär giltighet, trovärdighet och gäller framförallt hur pass relevant data och analysen 

är i förhållande till arbetets problemformulering. Det innebär att validitet betyder ”man mäter det 

man avser att mäta” (Östbye et al. 2004: 40). I vårt arbete analyserade vi H&M:s reklambilder 

från kampanjen Conscious Collection från de båda länderna, men bara reklambilderna från 

damkollektionen då vi ansåg att det skulle ge studien ett intressant resultat. Utifrån dessa bilder 

utförde vi en semiotisk bildanalys och kunde få den data vi behövde för att kunna få fram ett 

resultat till de frågeställningar och det syfte vi hade. Syftet var att undersöka H&M:s reklambilder 

i två länder och se om de anpassar dessa efter de givna kulturella skillnaderna samtidigt som de 

behåller sin profil. Vi analyserade alltså enbart de bilder i den kollektion som vi valt att fokusera 
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på, vilket inte bara stärker vårt arbetes validitet utan även dess reliabilitet. 

   Reliabilitet betyder tillförlitlighet och det gäller kvaliteten i insamlingen, bearbetningen och 

analysen av data (Östbye et. al, 2004: 40). En forskare ska kunna utföra en liknande studie som 

denna och kunna få fram samma resultat som vi fått. Det faktum att vi valde att fokusera på 

damkollektionen inom en kollektion, kvalitet över kvantitet, och ändå kunna få fram ett resultat 

stärker vårt arbetes reliabilitet. Genom att bara fokusera på en kollektion och analysera den, kan 

samma undersökning utföras av en annan forskare och ändå kunna få fram samma resultat, då 

denna kollektion inte kommer att ändras och bilderna kommer förbli som de är, oavsett när 

studien genomförs. 

  Men för att metoden ska bli trovärdig måste den ses kritisk på också. Och en kritik är 

generalisering. Generalisering är något som sker naturligt och påverkar studien. Vi kan inte se 

objektivt på bilderna eftersom vi redan har en kulturell uppfattning när vi börjar analysera 

bilderna. Det går inte att göra analyser och observationer förutsättningslöst och eftersom vi går in 

med en uppfattning kan det komma att påverka resultatet (Östbye et. al, 2004: 236). Detta var 

något vi hade i åtanke när vi utförde metoden och vi har dessa tankar med oss i analysen och i 

resultatet. Vi är även medvetna om att arbetets trovärdighet påverkas av det faktum att vi enbart 

har gjort en semiotisk bildanalys av reklambilderna. Vi har ingen kvantitativ metod som väger 

upp den kvalitativa. 
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4. Analys 
I denna analysdel ska vi undersöka H&M:s Conscious Collection kampanj genom att analysera den 

svenska damkollektionen i kampanjen och sedan jämföra den med den egyptiska. Vi kommer att 

titta efter kulturella skillnader på reklambilderna och undersöka hur H&M anpassar sin 

profilering efter detta. 

 

4.1 Bild 1-7 Sverige 

 

Bild 1 

 

 

Det som visas på den är en ung kvinna med långt brunt hår med en tunn vit klänning som går till 

mitten av låren. Modellen drar klänningens tyg uppåt en bit på ena låret med sin hand, vilket ger 

ett förföriskt intryck. Det går inte att urskilja någon glädje i modellens hållning eller 

ansiktsuttryck, istället är det ett ganska hårt intryck som ansiktet ger. Den andra handen använder 

hon för att hålla upp klänningen, vilket ger mer liv i bilden, då det ser ut som att klänningen 

”blåser”, detta ger en mer lekfylld känsla i den annars stela bilden. Färgerna på bilden går i blått 

och vitt. Bakgrunden är blå och har små tunna vita moln, vilket konnoteras till himlen och 

sommaren och det faktum att modellen har en tunn vit klänning på sig som även kastar en 

skugga över det ena benet samt att håret blåser i vinden, förstärker bara denna konnotation. På 
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den ena armen, samma arm som drar upp klänningen, har modellen två armringar, en nere på 

handleden och en högre upp, under armbågen. Detta ger konnotationer om en mer österländsk 

influens. Modellens utseende visar inte vart i världen hon kommer ifrån, men eftersom hon inte 

har typiskt afrikanskt eller asiatiskt utseende, blir konnotationen att hon kommer ifrån 

västvärlden. Bilden är tagen framifrån ur ett svagt grodperspektiv och klänningen hamnar mitt på 

bilden då kvinnans huvud är beskuret så att toppen av hjässan inte syns i bild. Det är likadant 

med benen då de är beskurna från vaderna och neråt. Modellen och framför allt klänningen tar 

upp det mesta av bildens utrymme. Alla dessa faktorer i bilden, sett ur ett patos perspektiv, bidrar 

till en känsla av sommar, frihet och kvinnlighet. Dessa känslor är alla positiva och skapar en 

längtan hos betraktaren. Klänningen framstår som en sval, luftig sommarklänning, som tack vare 

att den är vid nertill passar de flesta kroppstyper. Det konnoteras inget till att klänningen enbart 

kan bäras av en speciell typ av kvinnor, ålder eller kroppstyp spelar ingen roll.  
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Bild 2 

 

Det första man lägger märke till på bilden är kläderna och att de är utmanande som visar mycket 

hud. Modellen har på sig en vit virkad väst som är öppen vid magen och vita virkade shorts som 

är korta och till detta har hon ljusbruna skor med kilklack. Bilden ger en känsla av rörelse, vilket 

det går att se på hur hon står och hur fransarna på västen rör sig. Hennes kropp är smått vriden 

och hennes arm är uppslängd bakom huvudet vilket ger känslan av att hon dansar och förstärker 

bildens rörelse. Modellen på bilden känns självsäker och ur ett patos perspektiv kan detta väcka 

hopp i den som betraktar och känna möjlighet till att också vara självsäker.  

   Bilden är en helbild som är tagen i ett svagt grodperspektiv som gör att vi ser upp på bilden och 

får kläderna att hamna i mitten vilket ger dem mer fokus och våra ögon dras dit.  

   Kvinnan på bilden känns fri och obesvärad och kläderna känns lätta och somriga. Detta 

förstärks av den blå bakgrunden, solen och vinden i modellens hår som ger konnotationer till 

sommar och värme. Solen i hennes ansikte kan också ge känslan av lustfylldhet och hennes 

ansiktsuttryck ser oförskrämt in i kameran.  Målgruppen för denna bild är ungdomar vilket det 

går att se på den unga modellen, kläderna och bildens lekfullhet.  
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Bild 3 

 

På denna bild har modellen på sig en vit tunika med vida armar och med djup urringning och 

som sträcker sig ner till låren. Denna bild utstrålar glädje, lätthet och ljushet. Alla faktorer som 

ger konnotationer till sommar och sommarkläder. Händerna på höfterna och ansiktet upp mot 

solen ger en bestämd och självsäker känsla. Hon känns orädd och som någon som tar an livet. I 

ett patos perspektiv utstrålar bilden glädje, eftersom kvinnan har ett stort leende, och får oss 

kunder att känna oss glada och lyckliga. Leendet känns äkta och vi som kunder dras in i bilden 

och får känsla av hopp, att vi också kan vara så glada och vackra om vi köper denna produkt. 

Modellen på denna bild är samma som på bild nummer två och sträcker sig ut till en mer 

ungdomligt målgrupp.  

   Bilden är tagen i ett svagt grodperspektiv vilket får klädesplagget att hamna i mer fokus och vi 

ser upp till personen.  Produkten, vilket i detta fall är klädesplagget, är i mitten av bilden vilket 

gör att fokusen hamnar på produkten och våra ögon dras dit.  

   Bildens bakgrund är en blå himmel som ger indikationer om att det är varmt och sommar. 

Himmelsblå färg kan förknippas med längtan och detta få oss kunder att längta efter sommaren 

och kunna få använda klädesplagg som den på bilden.  
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Bild 4 

 

På bilden ser vi en ung kvinna iförd ett par vita korta shorts, ett vitt slappt linne samt en vit kavaj. 

Kroppen är lite vänd åt höger med huvudet och blicken mot kameran, det ena benet är böjt vilket 

ger modellen en nonchalant hållning, som om hon inte bryr sig om något. Händerna har 

modellen placerade i shortsens fickor, vilket ger ett avslappnat och självsäkert intryck. Utifrån ett 

patos perspektiv får betraktaren samma känslor som de känslor modellen visar på bilden, i detta 

fall en självsäkerhet. Hennes huvud är lätt lutat åt sidan och det går inte att utläsa några direkta 

känslor från modellens ansiktsutryck. Det mesta av hennes bruna axellånga hår är placerat på ena 

axeln och det ser även ut som att delar av håret blåser i vinden. Håret ger även bilden en mjukhet 

och ramar in det hårda ansiktet.   

   Bilden ger en somrig och feminin känsla, då kläderna enbart går i vitt och bakgrunden är blå 

med vita strimmor av moln. Det går även att urskilja ett par skuggor på kvinnans kropp, på 

halsen där skuggorna kommer från håret samt på låret där det är shortsen som ger skuggor, detta 

förstärker den somriga känslan och ger konnotationer till solsken. En annan faktor som bidrar till 

den somriga känslan är håret, då det ser ut som att vinden har fått tag i delar av det och låter det 

flyga fritt. 

   Bilden är tagen rakt framifrån, i ett svagt grodperspektiv och är beskuren från knäna och neråt 

samt lite uppe vid huvudet. Detta gör att kläderna hamnar mitt i blickfånget. Även om kläderna 

ger sommarkänslor, finns det även en lite mer strikt känsla över bilden, då kavajen och kvinnans 

hållning bidrar till konnotationer om att kläderna även skulle passa bra inne på ett kontorsjobb, 

men å andra sidan, skulle de lika gärna kunna passa ute på en restaurang en sommarkväll. Detta 

visar hur H&M ser på sina kläder, de vill att deras kunder ska kunna ha på sig dem när som helst, 

oavsett tillfälle. Det framkommer inte på bilden om H&M är ute efter någon direkt målgrupp för 

just dessa klädesplagg.  
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Bild 5 

 

Det som visas på bilden är en kvinna iförd en ljusgrå magtröja som hänger ner över ena axeln 

och gör därmed den bar, vilket ger bilden ett sensuellt intryck. Till detta har kvinnan på sig en vit 

vid långkjol som går ner till vristen. Händerna har modellen bakom kjolen längs kroppen. 

Axlarna ligger inte i en rät horisontal linje, istället är den ena axel, den som är bar, lite lägre ner 

än den andra axeln. Modellen står brett isär med benen och böjer på kroppen åt sidan, vilket gör 

att kjolen ser stor ut och ger ett luftigt intryck.  

   De konnotationer som bilden ger är, återigen, sommar och frihet. Detta på grund av att 

kläderna går i ljusa färger, det är blommigt mönster på kjolens nedre del, både kjolen och tröjan 

är slappa i designen och ger då ett svalt intryck. Skorna som modellen bär är även de somriga, 

dock syns bara en av skorna helt, men det är ett par ljusa skor med kilklack och öppen tå och det 

är något som liknar blommor på skorna. Kjolen framställs som en kjol för de lite mer blyga, de 

lite mer konservativa eller en lite äldre målgrupp, då den inte är kort som de andra kläderna i 

kollektionen. Kjolen går ner till vristerna och ger därför ett mer smakfyllt intryck. Dock blir 

helhetsintrycket av bilden lite annorlunda, då H&M har använt en kort ungdomlig magtröja, 

vilket gör att även kjolen får ett mer ungdomligt intryck.  

  Bakgrunden går i olika nyanser av himmelsblå, ljusare längst ner på bilden och övergår sedan i 

en mörkare nyans längst upp på bilden. Det går även att urskilja vita moln i bakgrunden. 
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Modellens hår blåser bakåt vilket gör att ansiktet syns väl och kläderna ger lite skugga på 

kroppen, precis som solen gör. Allt påverkar konnotationen om sommar och gör att det blir en 

enhetlig somrig känsla där kläderna är i fokus, framförallt den stora böljande kjolen. Bilden är 

tagen framifrån ur ett svagt grodperspektiv och är en helbild, vilket gör att fokusen hamnar på 

kläderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 
 

Bild 6 

 

 

På denna bild har modellen på sig en vit klänning som slutar vid låren och som har långa 

broderade armar, hon har också ett par ljusrosa skor med blommor och kilklack. Här är 

modellens kroppsspråk mer blygt än på de andra bilderna. Hennes kropp vinklar mer inåt än 

utåt och hennes armar och ben ger en mer skyddande känsla. Ansiktet ser avslappnat ut och är 

vinklat lite uppåt och åt sidan vilket också gör att hon ser ner på oss. Armarnas position ger en 

stel känsla men ger form och visar upp armarna på klänningen bra. Benens ställning, med ett 

böjt knä, ger en mer blyg och feminin känsla. Hennes kropp är vinklad åt olika håll vilket ger 

form åt klänningen och rörelse i bilden. I ett patos perspektiv väcker modellens ansikte känslan 

av fridfullhet vilket får betraktaren att känna samma sak. Och hoppet om möjlighet förstärks när 

du köper klänningen.  

   Bilden är en helbild som är tagen ur ett svagt grodperspektiv och gör att vi ser upp till 

modellen och fokusen och våra ögon hamnar på kläderna. Även på denna bild har modellen 

solen i ansiktet, vinden i håret och står framför en blå bakgrund med vita moln. Blå bakgrund 

ger känslan av svalhet och de andra faktorerna konnoterar till en sommardag. Bilden som helhet 

representerar en sommardag som ska njutas av i ljusa och lätta sommarkläder. Conscious Collection 

står för ljusa och miljövänliga kläder och denna reklambild stärker kampanjens värderingar. 
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Bild 7 

 

 

På den här bilden har modellen på sig vita långbyxor, ett vitt linne med virkad kant och ljusbruna 

skor med kilklack. Här ser modellen självsäker ut med bröstet ut, händerna i fickorna och 

huvudet lätt bakåt med ögon som tittar ner på oss. Det är en bild som verkar rikta sig mer till en 

mognare målgrupp. Hon står med sidan mot oss men gör en avbrytning med att vinkla ut benet. 

Denna brytning gör att byxorna syns bättre och ger form. Vinden har även tagit tag i toppen och 

ger den mer rörelse och visar dess form. Kläderna är ljusa och lätta och med bilden som helhet 

konnoterar de till sommarkläder. Ur ett patos perspektiv väcker denna bild hopp i betraktaren 

och att denne också ska ha möjlighet till att känna sig självsäker och fri om denna köper dessa 

klädesplagg.  

 Bilden bakgrund är en blå himmel, vilket kan ge känslan av längtan, med vita moln, solen lyser i 

modellens ansikte och hennes hår blåser i vinden. Alla dessa faktorer tillsammans ger känslan av 

sommar och frihet. Som de andra bilderna är denna tagen ur ett svagt grodperspektiv som gör att 

vi ser upp till bilden och att kläderna då hamnar i mitten av vårt synfält och blir i fokus.  

Denna reklambild speglar vad Conscious Collection står för. De står för miljövänliga och lätta kläder 

och en bättre och ljus framtid för kläder och dess marknad. Denna bild får oss att känna frihet 

och ljuset för den representerar sommaren. Och om vi köper dessa kläder hjälper vi till att 

förverkliga detta.  
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4.2 Bild 1-7 Egypten 
 

Bild 1 

 

 

Den egyptiska reklambilden är nästan identisk med den svenska. Den har samma kvinnliga 

modell och har samma klänning.  Men det finns några intressanta skillnader. Till att börja med är 

bakgrunden i en annan blå nyans än vad den är på svenska bilden, den är mörkare och går i en lite 

mer grönaktig nyans, men denna bild som den svenska har också vita strimmor av moln. En 

annan stor skillnad är att på den egyptiska bilden syns hela modellens kropp, från topp till tå, den 

är alltså inte beskuren såsom den svenska bilden är. Vilket gör det möjligt att se kvinnans skor, 

vilka är ett par somriga skor med kilklack. Den sista och den absolut största skillnaden mellan 

bilderna är det som blivit tillagt på kvinnans ben. Benen har blivit censurerade med vit färg som 

ser ut som ett par leggings och som sträcker sig från låren till under knäna.  
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Bild 2 

 

 

Denna bild på shortsen och västen är annorlunda jämfört med den svenska. De är båda helbilder 

men denna bild har en annan bakgrund där den blå nyansen är mörkare och molnen annorlunda 

jämfört med den svenska. På denna bild har modellen blivit censurerad både på benen, magen 

och under armen. Benen är censurerade över låren och slutar under knäna och ser ut som vita 

leggings. Censuren på denna bild gör att klädesplaggen och bilden blir väldigt olik den svenska 

bilden och förlorar den lätta och somriga känslan som fanns i den svenska bilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Bild 3  

 

 

Denna bild är likadan som den svenska med några ändringar. Till skillnad från den svenska är 

denna en helbild som visar hela modellen och det går nu att urskilja ett par skor som inte syntes 

på den svenska bilden. Bakgrunden är annorlunda och har en mörkare nyans av blått än den 

svenska bilden. Men det som är mest intressant är det att modellens ben och bröstkorg är 

censurerade. Det har blivit tillagt vit färg på benen som sträcker sig från låren till strax under 

knäna och ser ut som vita leggings. Det har också blivit vit färg tillagt på bröstkorgen mellan 

urringningen på klädesplagget.   
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Bild 4 

 

 

Denna bild är olik från den svenska men har en likhet och det är bakgrunden. Det som skiljer sig 

är att denna bild är en helbild, till skillnad mot den svenska som är beskuren. Nu syns alltså 

kvinnans skor, som återigen är ett par somriga skor med kilklack.  

Sen är även denna bild censurerad och det ser ut som att kvinnan har på sig ett par vita leggings 

under shortsen som sträcker sig från låren till strax under knäna.  
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Bild 5 

 

 

Det finns inte många skillnader mellan den här bilden och den svenska. Det är exakt samma 

reklambild, båda är helbilder och har samma bakgrund. Den enda skillnaden som finns är det att 

bilden har blivit censurerad. På den svenska bilden syns en del av magen där inte magtröjan 

täcker över huden mellan tröjan och kjolen. Detta har blivit åtgärdat på den egyptiska bilden då 

det har lagts till, något som liknar en t-shirt, i vit färg. Detta har de även lagt till på den ena axeln 

som är bar i den svenska bilden. Det ser ut som om kvinnan har på sig en t-shirt under 

magtröjan. 
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Bild 6  

 

 

Denna bild är exakt som den svenska med samma blåa bakgrund och samma modell. Det enda 

som skiljer sig är censuren på modellens ben. De är täckta med vit färg från låren till strax under 

knäna och ser ut som ett par leggings.  

 

Bild 7 

 

Den här bilden och den svenska är identiska förutom bakgrunden då den är i en gråare ton på 

den egyptiska än den svenska som har en blå nyans. Här har modellen inte blivit censurerad 

någonstans och kan bero på att hon har byxor som täcker benen och en topp som täcker mage 

och bröstkorg. Armarna syns men de har inte blivit censurerade, vilket de inte blivit på någon 

annan bild heller.  



42 
 

5. Resultat och diskussion 

 
Med den semiotiska bildanalysen kunde vi se att reklambilderna från de olika länderna hade 

distinkta skillnader. Baserat på våra frågeställningar har vi kunnat arbeta oss fram till ett resultat. 

Det är samma reklambilder med samma modell i både Sverige och Egypten men med några 

ändringar. Reklambilderna skiljer sig åt i bakgrund, hur de är beskärda och censuren på modellen. 

Bakgrunden på de egyptiska bilderna är mörkare än på de svenska, de egyptiska bilderna är 

helbilder jämfört med de svenska där många är beskurna och på de bilder där för mycket hud 

visades, speciellt benen, lades det till vit färg på de egyptiska bilderna för att censurera. Eftersom 

reklambilderna var likadana med samma modell i båda länderna gav modellens ansikte samma 

känsla. Kläderna i bilderna gav dock inte samma känsla pga. censuren på Egyptens bilder. Trots 

skillnader kan vi se att reklambilderna speglar vad Conscious Collection står för, både i den svenska 

och i den egyptiska upplagan. Detta kan vi se genom de olika faktorerna och känslorna som 

reklambilderna utger. Men det behöver inte betyda att H&M:s profil speglas också. Vilket leder 

oss till vår främsta fråga, hur H&M väljer att profilera sig i de olika kulturella kontexterna. Denna 

fråga blev besvarad om än på ett tvetydigt sätt. Den mest distinkta skillnaden är censuren på 

Egyptens bilder, och den skillnad som besvarar vår första fråga bäst.  

   H&M:s profil är densamma då de lanserat kampanjen i Egypten med samma reklambilder men 

kompromissat med censur på bilderna eftersom detta är något Egyptens kultur kräver. De har 

kvar sin profil för H&M står för att kunna lansera kläder till alla och genom att censurera 

bilderna är det möjligt att marknadsföra kläderna i Egypten. Dock kunde vi se att H&M:s  profil  

kan äventyras då de väljer att censurera bilderna för att de ska passa in i den egyptiska kulturen. I 

och med att reklambilderna är censurerade med något som liknar ett par vita leggings eller en vit 

t-shirt, finns det en risk att kvinnorna i Egypten kan känna sig lurade. De plagg som visas på 

reklambilderna är inte de plagg som säljs i butikerna. Om censuren ser ut som klädesplagg, 

förväntas det av kvinnorna att dessa ”plagg” ska finnas till försäljning inne i affären tillsammans 

med de andra kläderna, som om de vore en del av Conscious Collection. Då kan det leda till att 

kunderna vill köpa dessa leggings, så att de faktiskt kan använda kläderna ute bland folk, 

samtidigt som de visar respekt mot landets värderingar och den övriga befolkningen. Dessa 

reklambilder kan då anses som vilseledande då kläderna representeras annorlunda än vad som 

säljs inne i affären.  

  Detta blir lite motsägelsefullt då H&M säger att de har kläder till alla, för alla tillfällen. Detta 

innebär att deras kläder ska kunna bäras av alla människor, oavsett vilken kulturell bakgrund de 

har. Detta stämmer uppenbarligen inte, eftersom H&M måste censurera sina reklambilder för att 

de ska kunna lanseras i Egypten. Hur kan de då säga att deras kläder är till för alla? För om 
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reklambilderna måste censureras beror det på att de kulturella värderingar som finns i Egypten 

säger att kvinnor inte ska bära lika utmanande kläder som kvinnorna gör på reklambilderna från 

Conscious Collection. Detta innebär att de kläder som H&M säljer inte passar för den egyptiska 

målgruppen, och därmed har inte H&M kläder för alla. Vilket i sin tur leder till att H&M:s profil 

kan äventyras.  

   Detta går dock att vända på och se från ett annat perspektiv, med tanke på att H&M trots allt 

har lanserat kampanjen i Egypten, innebär det att kvinnorna i Egypten kan köpa kläderna och 

bära dem. Även om de kanske har ett par byxor eller en tröja under plaggen finns kläderna 

tillgängliga för dem. Det blir upp till kvinnorna att själva väljer hur de väljer att bära dem, H&M 

ger dem bara möjligheten till att köpa kläderna. Nu har inte alla kvinnor i Egypten alltid på sig 

slöja och galabyea, det är ju såklart individuellt, det finns flera som väljer att klä sig mer 

västerländskt, framför allt kring t.ex. universitetet och liknande. Dock har de i åtanke att inte klä 

sig för utmanade, de ska alltid vara lämpligt klädda, då det anses respektlöst att visa för mycket 

hud 

   Anledningen till skillnaderna i reklambilderna beror på de kulturella skillnader som finns 

länderna emellan, som Raymond Williams (1983) säger har alla samhällen sina egna kulturer och 

värderingar som är en del av sina vardagliga liv. Detta är inte lätt att ändra på, då dessa 

värderingar är djupt rotade i människans beteende och tänkande. Istället blir det reklamen som 

måste ändras, för att passa in i dessa värderingar. H&M gör detta på ett tydligt sätt genom 

censuren i reklambilderna. Den definition av kultur, som Doole och Low beskrev, som vi använt 

oss av i detta arbete stämmer bra överrens med detta. Det är den kulturella bakgrunden samt 

värderingar som bestämmer hur kunderna, alltså kvinnorna, ser på produkten, i vårt fall H&M 

och Conscious Collection och om de i så fall väljer att klä sig i dessa kläder eller ej. Detta har 

uppenbarligen H&M haft i åtanke när de har lanserat bilderna på den egyptiska hemsidan. I och 

med att de vill nå ut till alla kvinnor som är intresserad av mode, enligt dem själva, förstod de att 

de måste göra något för att anpassa bilderna till den egyptiska marknaden då deras värderingar 

skiljer sig från den svenska. Liknande resultat kunde vi se i C-uppsatsen Think global, act local!!? 

(2009) där författarna kom fram till att företaget Tele2 kunde anpassa sina reklamfilmer till de 

olika kulturer som de marknadsförde sina produkter i samtidigt som de spred samma budskap. I 

D-uppsatsen Global form och dess vetenskapliga debatt (2009), kunde författaren se att det var mest 

lönsamma för en global kampanj är att anpassa det globala i det lokala. Dessa resultat är liknande 

som det vi har kommit fram till i denna studie. Att anpassa reklam efter kulturen är alltså viktigt, 

och utifrån teorin om marknadskommunikation säger Trompenaars och Woolliams (2006) att 

reklam är det bästa sättet att nå ut till kunderna. Samtidigt säger de också att den lokala kulturen 
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måste ses över och i vissa fall måste reklamen anpassas efter kulturen ifråga. De säger även att 

produkter kan uppfattas olika av människor, beroende på deras kulturella bakgrunder, och det 

blir därför viktigt att anpassa produkten till varje kultur och samtidigt försöka behålla produktens 

grundtanke.  

    Detta som vi diskuterat nu gäller bara de egyptiska bilderna och hur det är i Egypten. Tittar vi 

på de svenska reklambilderna och hur det är Sverige är situationen inte densamma. Det vi kan se 

på de kulturella skillnaderna är att i Sverige har vi inte de värderingar och den kvinnosyn som de 

har i Egypten. Detta märks tydligt i reklambilderna då dessa, som sagt innan, har blivit 

censurerade på ben, mage, axel och vid hud som inte är lämplig att visas offentligt. Om en bild 

hade blivit censurerad i Sverige hade det skapat reaktioner från det svenska folket just för att 

bilden varit censurerad. Sveriges och Egyptens kultur är totalt olika då det är acceptabelt att vara 

lättklädd i Sverige men inte acceptabelt i Egypten.  

   För att diskutera de kulturella skillnaderna lite djupare, ser vi i Sverige inte på lättklädda 

reklambilder på samma sätt som de gör i Egypten. Vi blir dagligen exponerade av reklambilder 

med lättklädda kvinnor och män i tv reklamer, på nätet, via billboards, i stort sett överallt. Det 

svenska folket har alltså en större vana när det kommer till att ta till sig reklam av denna sort, vi 

reagerar inte lika starkt helt enkelt. Sverige är ett land präglat av västerländskt tänkande och 

influenser och i och med att H&M är ett svenskt företag, gör det att de har ett västerländskt tänk 

bakom sina strategier. Detta gör att någon censur inte är nödvändigt för lansering av Conscious 

Collection och dess reklambilder i Sverige. För när det kommer till den svenska marknaden är 

H&M redan ett väl etablerat företag med affärer i de flesta större städer, medan det bara finns en 

H&M affär i Egypten och den är belägen i huvudstaden Kairo. Detta leder till att H&M måste 

anpassa sin marknadsföring och därmed reklambilderna och vara lite försiktiga när de lanserar 

sina nya kampanjer i Egypten jämfört med när de lanserar Sverige. Med tanke på att det inte finns 

någon näthandel tillgänglig på H&M:s egyptiska hemsida, blir det ännu viktigare för  dem att 

etablera sig i landet och komma på god fot med befolkningen, då det krävs mer jobb för 

konsumtenterna att ta sig till affären, istället för att kunna sitta hemma och klicka hem de 

produkter de är intresserade av. 

    Vår andra fråga, hur vi kan förstå H&M som ett globalt företag och vilken roll de har i 

kulturell globalisering, kan bli besvarad med hjälp av reklambilderna då dessa visar kulturella 

skillnader. Med det menar vi att om bilderna vore identiska skulle H&M bidra med globalisering 

av en kultur och tvinga på deras värderingar på en annan kultur. Men eftersom reklambilderna 

har blivit anpassade till en lokal kultur bidrar inte reklambilderna till kulturell globalisering och 

H&M tvingar inte på deras värderingar på Egyptens kultur. Baserat på denna bildanalys kan vi se 
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att H&M anpassar sin kampanj till en lokal marknad som gynnar både den globala marknaden 

och H&M som organisation.  

   Om vi ser på detta från ett annat perspektiv kan vi se att även om H&M anpassar sina 

reklambilder till den egyptiska kulturen, anpassar de inte sina kläder, detta leder till att H&M 

bidrar till kulturell globalisering då deras kläder säljs i många länder vilket gör att många 

människor bär samma kläder. Globalisering handlar om att människor i världen tar del av samma 

saker och att vi då blir likadana. Kulturer tar efter varandra och det kan leda till att kulturarv 

förloras. Men det också leda till att vi människor kommer närmare varandra och kan ta del av 

varandras kulturer. Globalisering kan ses både negativt och positivt. På reklambilderna i Conscious 

Collection kampanjen går det att se att H&M inte bidrar till kulturell globalisering då de anpassar 

bilderna till en lokal kultur och på så sätt bevarar de kulturens värderingar. De anpassar bilderna 

genom att täcka över hud på modellen och genom detta respekterar de Egyptens värderingar. Det 

H&M gör i Conscious Collection kampanjen är att använda sig av det som Thomlinson (2009) kallar 

för glocalisering. Genom att anpassa sin globala reklam till den lokala kulturen visar denna studie 

att H&M, trots ett globalt företag, faktiskt anpassar sin reklam. De tänker på de mindre lokala 

kulturerna och de värderingar som finns där och inte ”kör över” dessa med sina egna kulturella 

värderingar. Det vi kan se då är att de mer kritiska teorierna kring globalisering, såsom kulturell 

imperialism, där en kultur tar över en mindre kultur helt och hållet, inte alltid stämmer. H&M 

anpassar bilderna genom att täcka över hud på modellen och genom detta respekterar de 

Egyptens kulturella värderingar. Genom att glocalisera sin kampanj och inte använda samma 

reklambilder, visar på en kulturell förståelse från H&M:s sida. Allt detta hjälper till och stärka 

H&M:s varumärke och profil i Egypten och dess marknad. Och med tanke på att de är relativt 

nyetablerade på den marknaden är det viktigt för dem att inte distansera sig från den potentiella 

kundkretsen i Egypten. Det vi som vi kan se i denna studie är att H&M bidrar till kulturell 

globalisering, vilket är oundvikligt då de är ett globalt företag, eftersom deras kläder säljs globalt 

och många människor bär deras kläder. Men samtidigt kan vi se att H&M, genom deras 

reklambilder, inte bidrar till kulturell globalisering då de anpassar sin marknadsföring för att 

behålla ett lands lokala kultur. 

   Att se hur reklambilderna är framställda var relevant för oss eftersom då kunde vi få reda på 

hur H&M väljer att spegla sin kampanj Conscious Collection i marknadsföringssyfte. Reklambilderna 

från kampanjen Conscious Collection är framställda till att väcka känslor om sommar, frihet och 

kvinnlighet hos den potentiella kundkretsen. Kläderna är ljusa och tunna vilket ger en ren och 

fräsch känsla. Kampanjen går ut på att tillverka hållbara kläder samtidigt som det är bra för 

miljön. Kläderna är endast gjorda av ekologisk bomull och återanvänd polyester och det faktum 
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att kläderna endast finns i olika nyanser av vitt hjälper till att stärka den naturliga och miljövänliga 

känslan. Denna känsla som kampanjen vill ge är något som speglas i reklambilderna. H&M väljer 

alltså att framställa sin kampanj på exakt samma sätt i de båda länderna, bortsett från censuren. 

   Att se på bilderna utifrån ett logos perspektiv visar hur H&M har försökt nå kvinnornas 

förnuft genom att lansera Conscious Collection. Logos är det som tilltalar vårt förnuft och vårt 

kritiska tänkande. Eftersom kampanjen är speciellt framtagen för att hjälpa till att bevara vår jord 

som den är och inte bidra till ännu mer miljöförstöring, ser vi att H&M ber deras konsumenter, i 

detta fall, kvinnorna, att använda sitt förnuft och köpa dessa kläder, för miljöns skull. Detta 

budskap försöker H&M sprida, även i länder som Egypten där dessa kläder inte anses passande 

nog utan måste censureras. I och med att reklambilderna måste censureras kan detta skada deras 

etos, deras anseende, hos det egyptiska folket, då deras kläder anses respektlösa gentemot deras 

värderingar, med tanke på att de måste censureras. Något som då kan stärka deras etos är det 

faktum att de producerar kläder som är miljövänliga, de går med i kampen om en bättre miljö och 

framtid 

   En intressant aspekt av bilderna i denna studie är Egyptens reklambilder och hur deras kultur 

kräver att reklambilderna censureras. Det som är intressant är varför Egyptens bilder är helbilder 

där hela modellen syns och inte är beskurna som Sveriges där mycket av modellen försvinner. De 

svenska reklambilderna är beskurna på det sättet att mindre hud visas och mer fokus är på 

kläderna. De egyptiska reklambilderna är helbilder som visar hela modellen och då mer hud. 

Första tanken är att de egyptiska bilderna också skulle ha varit beskurna och att censuren då inte 

hade behövts eftersom mycket av modellens ben och då hud försvinner. Men den tanken kan 

förklaras med att om de hade använt sig av de beskurna bilderna hade de ändå vart tvungna att 

censurera då olämplig hud fortfarande är synligt och det hade gjort reklambilden rörig och 

kläderna hade då hamnat ur fokus. Genom att välja en helbild och ha censur blir reklambilden 

mindre rörig och kläderna kan då hamna i fokus. Detta behövs inte på de svenska bilderna 

eftersom det inte finns någon censur och bilderna kan då vara beskurna och kläderna hamnar 

fortfarande i fokus. En annan tanke kan vara att i och med att det är helbilder på de egyptiska 

reklambilderna får betraktaren mer distans till modellen på bilden. Detta kan konnoteras till det 

att i Egypten har de en annan syn på kvinnan än vad vi har i Sverige och att det ska vara finnas en 

större distans till andra kvinnor samt att kvinnor inte ska visa upp för mycket hud och komma 

för nära de som betraktar bilderna.  

    Vår hypotes om att det skulle finnas kulturella skillnader blev verifierad eftersom det visade sig 

att det fanns och detta påverkade H&M:s profil både på gott och ont. H&M står för att ha 

kläder till alla och genom att ha kulturella skillnader på reklambilderna kan de marknadsföra i en 
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lokal kultur som det samtidigt gynnar H&M:s organisation och deras profil. Men å andra sidan 

har de inte kläder till alla om de måste censurera bilderna för att kunna lansera dem till en annan 

kultur än Sveriges. Reklambilderna i Egypten säljer inte samma kläder som reklambilderna i 

Sverige gör och detta påverkar H&M:s  profil då den inte representeras på samma sätt i båda 

länderna. Men detta kan överses med det faktum att det viktigaste för ett företag är att kunna 

kommunicera med andra kulturer och för att göra det måste de vara öppna för ändringar. Enligt 

teorin interkulturell kommunikation har ett företag lättare att etablera sig om de är öppna för den 

lokala kulturen och visar att de kan göra ändringar. Om H&M visar respekt mot Egyptens kultur 

genom att ändra reklambilderna kommer Egypten i sin tur vara mer öppen för H&M:s 

värderingar och H&M kan då profilera sitt företag lättare. 
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6. Slutsats 
Våra frågeställningar  

- Givet att det finns kulturella skillnader mellan Sverige och Egypten, syns det i H&M:s 

reklambilder och hur väljer H&M att profilera sig i de olika kulturella kontexterna? 

- Baserat på första frågan, hur kan vi då förstå H&M som ett globalt företag och hur de håller sig 

till kulturell globalisering ? 

- Hur framställer H&M sina reklambilder i Conscious Collection för att nå ut till en global kundkrets, 

i detta fall till Egypten? 

Vi hade som hypotes att det skulle finnas kulturella skillnader i reklambilderna och denna hypotes 

blev bekräftad då de egyptiska bilderna var censurerade och de svenska var inte det. Denna case 

study gav oss också svar på om H&M lyckades med att profilera sig i de olika kulturella 

kontexterna även om de fanns kulturella skillnader som syntes på reklambilderna. H&M lyckades 

att anpassa sin profil i reklambilderna i kampanjen Conscious Collection eftersom H&M:s 

grundtanke är att kunna erbjuda kläder till alla modeintresserade kvinnor. Och genom att 

censurera reklambilderna i Egypten blev det möjligt för H&M att göra just det, vilket resulterade 

i att deras varumärke var detsamma i kampanjen, oavsett vilket land det var vi undersökte.  

    Vi kom också fram till att det är viktigt för globala företag att kunna anpassa sig efter de lokala 

kulturerna när de ska lansera produkter och kampanjer. Genom anpassning kan företagen nå ut 

till fler människor och får då lättare att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter. Vi 

kunde se på kampanjen Conscious Collection att H&M gjorde just detta då reklambilderna hade 

blivit censurerade för att kunna lanseras i den egyptiska kulturen. H&M valde att anpassa 

bilderna och det blev då lättare för dem att lansera sin kampanj och marknadsföra sitt varumärke 

och profil. Genom detta fick H&M möjligheten att lansera sin kampanj i en relativ ny marknad 

där de ännu inte har blivit så etablerade då de bara har en enda affär i hela Egypten. 

   Utifrån den sista frågeställningen kom vi fram till att H&M väljer att framställa reklambilderna 

på samma sätt som med de svenska, men med censur. De har samma modell och klädesplagg, 

men bakgrunden är annorlunda på de flesta bilder, och den går åt de mörkare hållet. Trots detta 

ger bilderna ett ljust och fräscht intryck av sommar, frihet och kvinnlighet. Själva kläderna ger ett 

västerländskt intryck, medan censuren gör bilderna mer passande för den egyptiska kulturen och 

de värderingar som de har där.  

   En av de största bristerna som vi kan urskilja i detta arbete är det faktum att vi har gjort en 

semiotisk bildanalys och när en sådan utförs är det omöjligt att vara helt objektiv till bilden i 

fråga. Vi tolkar och analyserar alltid bilderna på våra egna individuella sätt. Även om vi har varit 

objektiva i den mån vi kunde, är detta något som framtida forskare måste ha i åtanke.  
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    En annan brist vi fann var att vår undersökning inte är så djupgående då vi bara utförde en 

metod. För att göra en mer djupgående studie och kolla på hur H&M själva har tänkt och hur de 

planerade kampanjen och reklambilderna, måste det utföras en samtalsintervju med en 

marknadsansvarig på H&M. En annan metod som också skulle ha fungerat väl i denna studie är 

en receptionsanalys där en undersökning av tio egyptiska kvinnor förhåller sig till bilderna och 

sen undersöka samma sak fast med tio svenska kvinnor. För att få fram vad H&M:s målgrupp 

anser om bilderna och hur de tas emot.  

   Dock fungerade det att bara använda sig av en metod i denna studie, då det var så pass 

överskådlig undersökning vi utförde.  

Framtida forskning 

Utifrån denna studie har vi olika förslag till framtida forskning. Första förslaget är att fokusen 

ligger ännu mer på religion och hur religion spelar en stor roll när kultur ska studeras. Vår studie 

hade inte mycket fokus på religion för vi ansåg att det inte var nödvändigt för att vi fram 

resultatet vi ville och vårt tidsschema tillät oss inte att gå för djupt på detta ämne.  

  Andra förslaget är att utöka denna studie med att analysera fler kampanjer och på så sätt få en 

större bredd i studien och resultatet. Genom att analysera fler kampanjer är det möjligt att få en 

större förståelse i hur H&M marknadsför sina kampanjer. Studien kan då få ett mer djup och bli 

ännu mer trovärdigare. Ett förslag kan också vara att kolla på både dam och herr bilder och se 

vilka skillnader det finns, hur kvinnor framställs gentemot män och om det finns kulturella 

skillnader i bilderna mellan länderna.   

   Ett viktigt förslag till framtida forskning, om studien ska vara större, är att lägga till en andra 

metod. Denna studie hade en metod för det räckte för att ge oss det resultat vi behövde, men för 

att få en mer djupingående förståelse krävs minst en metod till. Eftersom vi enbart undersökte 

reklambilderna och inte någon bakomliggande faktor till dessa bilder, behövde vi bara använda 

oss av den semiotiska bildanalysen. De resultat som vi kom fram till gäller bara reklambilderna i 

sig och hur de visar kulturella skillnader. Men som sagt, för att få ut en mer djupgående förståelse 

av bilderna och varför de är framställda på det sätt som de är behövs en till metod. Då kan en 

kvalitativ samtalsintervju fungera bra, exempelvis med den eller dem på H&M som har ansvaret 

för kampanjerna. Genom intervju med dessa kan H&M ge sin sida om hur de tänker när de 

lanserar kampanjer utomlands. Detta ger studien två sidor och det blir då lättare att forska i 

ämnet. En annan metod som skulle fungera för att få fram ett mer djupgående svar utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv, skulle vara en receptionsanalys. Då kan författaren ta tio svenska 

kvinnor och tio egyptiska kvinnor, alltså H&M:s målgrupp för just denna kollektionen, och låta 

dem kolla på reklambilderna både från deras egna land men även från det andra landet och sedan 
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skulle det jämföras hur kvinnorna tolkar bilderna. Detta för att undersöka om de anser att 

H&M:s grundtanke om kläder till alla verkligen stämmer och om kvinnornas syn på H&M och 

dess varumärke ändras med tanke på att de censurerar bilder. Om en sådan undersökning skulle 

genomföras är det viktigt för forskaren att tänka på att inte använda sig av kvinnor från Egypten 

som numera är bosatta i Sverige då dessa redan har blivit påverkade av svensk kultur och därmed 

kan hela undersökningens reliabilitet äventyras. Och vice versa med de svenska kvinnorna såklart. 

   Denna studie handlade inte om att förbättra H&M:s varumärke och globala marknadsföring 

utan den handlade om att objektiv studera hur H&M väljer att profilera sig i olika kulturer. Ett 

förslag till framtida forskning kan då vara att studera H&M:s marknadsföring och globala 

kampanjer och att studien ska gå ut på att hjälpa H&M genom att förbättra deras globala 

marknadsplan.  

   Ett annat förslag till framtida forskning skulle vara att undersöka vart kampanjen gick bäst, var 

det i Sverige med de ocensurerade bilderna eller var det i Egypten med de censurerade bilderna, i 

vilket av dessa länder sålde Conscious Collection bäst. Detta kan sedan följas upp med en 

undersökning om det berodde på bildernas framställning eller inte. Detta är dock en mer 

storskalig undersökning, då forskaren måste intervjua de som är säljansvariga på H&M i Sverige 

och i Egypten, samt göra någon form av kvalitativ undersökning av konsumenterna i båda 

länderna, där de hör efter vad det var som gjorde att de köpte de plagg som de gjorde. Här måste 

forskaren även ha i åtanke att det bara finns ett H&M i Egypten medan det finns betydligt fler i 

Sverige, att avgränsa till bara ett H&M i Sverige blir då relevant, då skulle den största H&M 

affären i Sverige fungera bra att analysera.  
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