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ABSTRACT   

  

Syftet med denna uppsats är att genom en receptionsanalys få fram individers tolkningar och 

uppfattningar kring hur en reklamkampanj är utformad. I denna studie har jag undersökt med 

hjälp av två fokusgrupper hur en reklamkampanj upprätthåller förväntningar på samhället, hur 

vi ska vara och agera som individer. Jag har använt mig av olika teorier för att stödja det 

empiriska materialet som jag fick fram vid intervjuerna. Deltagarna var indelade i två grupper 

bestående av kvinnor respektive män. Det som jag kunde komma fram till efter mina 

genomförda intervjuer med materialet kopplat till studiens teoretiska ramverk var att det fanns 

likheter och skillnader vid gruppernas tolkningar. I analysen låg fokus mest på kvinnans roll i 

kampanjen och hur kvinnan generellt blir betraktad som ett redskap för att betraktas eller 

tillfredsställa mottagaren i verkligheten samt medierna. Denna syn på kvinnan i samhället 

förstärks av resultatet från min undersökning kopplat till teorierna, som resulterade i hur 

konstruktioner skapas och återskapas i dagens reklamutformningar, hur vi som mottagare 

tilldelar kvinnan en roll över att vara just kvinna. H&M som varumärke skapar samtidigt 

förväntningar på den tänkta målgruppen men som inte leder till några direkta konsekvenser 

eller drabbar H&M:s rykte som varumärke. H&M är idag ett av världens största och mest 

populära klädvarumärken och därför fortsätter individer att konsumera deras produkter 

oavsett vilka medel som används i deras reklam.   
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1. Introduktion   

I detta kapitel anges studiens introduktion bestående av en inledning, problemformulering, 

uppsatsens syfte och frågeställningar samt en kort disposition där det sker en kortfattad 

genomgång kring uppsatsen alla olika delar/vad respektive del innehåller.   

   

   

1.1 Inledning   

I dagens samhälle gäller det för företag att positionera sina varumärken på bästa möjliga sätt. 

Företag använder sig av olika medel och publicerar reklam i medier för att kunna nå ut till sin 

tänkta målgrupp i hopp om att öka sin försäljning (Dahlén & Lange 2009:229-230). Samtidigt 

lägger individer ner allt mer tid och pengar på vilket/vilka varumärken man själv vill omge 

sig med. Det är därför extra viktigt för ett företag att sända rätt reklam och information som 

väcker intresse eller känslor hos mottagaren. I och med att reklam finns bland oss i 

offentligheten är det svårt att undvika den, och det är därför viktigt att kritisera hur en reklam 

är utformad beroende på dess innehåll. Det kan vara svårt att beröra en hel målgrupp med sitt 

budskap eller innehåll i reklam, och därför enklare att bli ifrågasatt samt kritiserad (Bengtsson 

& Östberg 2011:15-35, Dahlén & Lange 2009:147-148).    

    

Medier har ett stort inflytande på hur genus synliggörs och kan därför välja att framställa 

kvinnan respektive mannen på olika sätt (Jarlbro, 2006). Ifall reklamutformningar producerar 

och reproducerar konstruktioner om vad som anses vara kvinnligt eller manligt uppstår 

förväntningar samt föreställningar över hur en kvinna ska se ut eller göra i samhället 

(Nordberg 2005:192). För att kunna få reda på hur individer upplever reklam valde jag att 

genomföra en receptionsanalys där framställningen av kvinnor i en vald reklamkampanj stod i 

fokus. Det denna studie ska generera med hjälp av en receptionsanalys är hur mina deltagare 

tolkade en reklamkampanj beroende på dess innehåll. Dessa reflektioner och tolkningar som 

uppstod vid receptionsanalysen blev materialet för att i sin tur generera till forskningen kring 

hur ett varumärkes reklamutformning tolkas av kvinnor respektive män. Kvinnor blir oftast 

och har blivit mer utnyttjade än män i olika reklamsammanhang, därför är det intressant att 

analysera hur individer tolkar en kampanj och vad/vilka delar som uppmärksammas där 

kvinnor medverkar i kampanjen (Jarlbro, 2006).   

   

I år (2015) lanserade klädvarumärket H&M sin kampanj “Summer starts now”. Fyra 

kvinnliga modeller medverkar och visar upp sommarens mode. Filmen börjar med att varje 
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modell utför något slags arbete men får ett individuellt anrop och måste snabbt försvinna från 

platsen till en okänd destination. Från världens alla hörn möts kvinnorna upp på ön Antigua i 

Karibien och klär sig i H&M:s aktuella sommarkollektion för i år. Syftet med kampanjen är 

att visa modet för sommaren men även “sparka igång” sommaren med en inspirerande 

kampanj (www.youtube.com). Ett utdrag från kampanjen blev i år anmäld till 

reklamombudsmannen (RO) med nomineringen ”kvinnorna på bilden är objektifierade och 

sexualiserade genom exponeringen av deras kroppar och deras poser. Reklamen är därmed 

könsdiskriminerande”. Kampanjen friades av RO med anledningen att RO inte finner 

kvinnorna vare sig genom poser och miljö framställs på ett sätt som kan anses kränkande för 

kvinnor i allmänhet (www.reklamombudsmannen.org). Idag är H&M ett av världens starkaste 

varumärken och kan därför ha ett stort inflytande och påverkan hos konsumenter via sin 

reklam vilket även innebär att det är en stor målgrupp som reklamen riktar sig åt 

(www.svd.se).    

  

1.2 Problemformulering   

I och med att reklam har en påverkan på framförallt unga kvinnor och män ville jag 

genomföra denna studie (Jarlbro 2006:147). Uppfattningarna och tolkningarna som uppstod 

vid receptionsanalysen blev materialet att generera till forskningen kring hur ett varumärkes 

reklamutformning återspeglas av män respektive kvinnor beroende på innehållet i kampanjen. 

Kvinnan har genom åren blivit objektifierad i reklamutformningar i hopp om att locka 

mottagaren och säljande syfte, därför går studien ut på att undersöka vad kvinnor respektive 

män uppmärksammar vid tolkandet av en kampanj. Fokus i denna studie ligger på att se hur 

kvinnan uppfattas och tolkas i en kampanj samt vilken funktion kvinnan fyller i kampanjen 

för mottagaren.   

    

1.3 Syfte   

Syftet med denna studie är att ta reda på samt undersöka hur två fokusgrupper bestående av 

kvinnor respektive män upplever/tolkar H&M:s reklamkampanj “Summer starts now”. 

Anledningen till användningen av två fokusgrupper bestående av olika kön är för att se samt 

få förståelse för hur kvinnor och män upplever/tolkar ett identiskt material.    

    

1.4 Frågeställningar   

Det som ska besvaras under uppsatsens gång är följande frågeställningar:   

• Hur upplever/tolkar två fokusgrupper bestående av kvinnor respektive män 

https://www.youtube.com/watch?v=HZ3aArrtQdQ
http://www.reklamombudsmannen.org/
http://www.svd.se/
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representationen av kvinnor i kampanjen “Summer starts now”?   

• Förändras fokusgruppernas syn på H&M som varumärke på grund av kampanjen ”Summer 

starts now”?   

    

1.5 Avgränsningar   

För att följa en realistisk tidsplan blev jag tvungen att avgränsa mig. Nedanför sker det en kort 

beskrivning och förklaring till vad jag hade kunnat göra annorlunda med uppsatsen men som 

jag inte hade möjlighet till eller valde att utföra.   

    

1.5.1 Deltagarna   

På grund av omfattningen av studien består de två fokusgrupperna av fem deltagare i 

respektive grupp. Därför är denna uppsats enbart ett exempel på mitt undersökta fenomen då 

deltagarna inte representerar en hel population. Studien svarar därför inte på vad hela 

populationen anser och därmed inte något generaliserbart. Min forskning blir enbart ett 

stickprov av mitt undersökta ämnesområde.   

    

1.5.2 Kampanjen   

För att kunna besvara syftet med denna uppsats valde jag att avgränsa mig till en 

reklamkampanj. Det hade varit intressant att använda och analysera fler kampanjer för att 

kunna skapa en typ av jämförelse mellan hur olika företag tolkas av mottagare utifrån deras 

reklamutformningar. För denna studie hade det blivit för mycket material att analysera.   

    

Studien svarar enbart på hur kvinnan blir uppfattad/tolkad i min valda kampanj och tar därför 

inte med något exempel på hur män framställs eller tolkas i reklam. Anledningen till att jag 

inte valde att analysera hur män framställs är för att jag enbart ville fokusera mig på kvinnans 

framställning eftersom att det framförallt är kvinnor som objektifieras i dagens reklam 

(www.aftonbladet.se) och det skulle generera mer material till mitt valda ämne samt 

forskningsområde (Jarlbro, 2006).   

    

1.6 Disposition   

Efter detta kapitel är uppsatsen disponerad på följande sätt:   

    

Kapitel 2 - Bakgrund: En kort beskrivning om studiens ämne, där det sker en 

presentation om vad reklam fyller för funktion och hur kvinnan har använts som ett 

http://www.aftonbladet.se/
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medel i tidigare reklamsammanhang.   

    

Kapitel 3 - Tidigare forskning: I detta kapitel anges två tidigare studier som har 

varit inspirerande och givande för denna studies forskning.   

    

Kapitel 4 - Teoretiskt ramverk: I detta kapitel anges uppsatsen teoretiska delar.   

    

Kapitel 5 - Metod & material: För att kunna genomföra denna studie utfördes två 

fokusgruppsintervjuer. I detta kapitel förklaras grunderna för studiens metod-del. 

Studiens material består av en reklamkampanj och det material som uppstod vid 

fokusgruppsintervjuerna med respektive grupp.   

    

Kapitel 6 - Analys: I detta kapitel anges en semiotisk bildanalys av 

reklamkampanjen, sedan sker det en uppdelning av vilka teman som var mest 

aktuella för respektive fokusgrupp och hur grupperna uppfattade/tolkade kampanjen 

kopplat till studiens teoretiska ramverk.   

    

Kapitel 7 - Slutsats/diskussion: En sammanfattning och diskussion av vad denna 

studie har åstadkommit med hjälp av teorierna och materialet från 

fokusgruppsintervjuerna. I slutet av detta kapitel anges förslag till fortsatt forskning 

inom studiens ämnesområde.    

    

   

2. Bakgrund   

I detta kapitel kommer kommande underrubriker beskriva bakgrunden till uppsatsens ämne. 

Bakgrunden har även varit till hjälp för att få förståelse kring uppsatsens ämne, och bidragit 

till en klarare bild om vad studien handlar om.   

   

2.1 Syftet med reklam   

Enligt Micael Dahlén och Fredrik Lange handlar reklam främst om att öka ett företags 

intäkter med hjälp av varumärkesbyggnaden. För att kunna nå ut till sina potentiella kunder 

med sitt tänkta budskap använder företag olika mediekanaler exempelvis sociala medier, 

webbsidor, radio och TV. Syftet med reklam är att skapa en köpbeslutsprocess hos individer. 

Köpbeslutsprocessen ska i sin tur få mottagaren att uppmärksamma och identifiera sig med 
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innehållet i reklamen. Reklam finns och syns på medier vilket gör den svår att undvika eller 

ignorera (Dahlén & Lange 2009:362).   

   

2.2 Kvinnan som medel   

I reklamsammanhang har kvinnan använts som ett medel för att locka mottagaren. Därför har 

kvinnan setts som ett objekt, nämligen passiv för att behaga eller tillfredsställa betraktaren. 

Denna syn på kvinnan speglar inte ett jämlikt samhälle i fråga om genus eftersom att reklam 

bör enligt Gunilla Jarlbro (2006) spegla verkligheten som vi lever i. Omedvetet upprätthålls 

upprepande skildringar av manlighet och kvinnlighet i reklam både av män och kvinnor 

(Jarlbro 2006:115). Enligt Jarlbro har reklam som speglat samhället varit en verklighet där 

inte alla kommer till tals vilket är ett måste oavsett vilket kön man tillhör, för att allas röster 

ska vara lika mycket värda (Jarlbro 2006:8). För att kunna upprätthålla ett demokratiskt 

samhälle är det nödvändigt inom reklamsammanhang att tillägga ett genusperspektiv vilket 

tidigare inte har varit aktuellt då reklamhistorien ger tydliga exempel på hur könsstereotyper 

skapas och återskapas i samhället, även hur män har haft samt fått mest plats och utrymme i 

flera medier (ibid).    

   

   

3. Tidigare forskning   

Detta kapitel består av två tidigare studier inom liknande ämnesområde som denna uppsats 

behandlar. Dessa följande studier har även varit inspirerande samt givande för min forskning 

till denna uppsats.   

    

3.1 Könsframställningen i svenska populärpressannonser   

Kjell Nowak och Gunnar Andrén (1981) utförde en studie på hur könsframställningen i 

svenska populärpressannonser såg ut under åren 1950-1975. Undersökningarna omfattade ca 

2300 annonser och fördelningen var runt 90 annonser per år. Huvudfrågan i undersökningen 

var att analysera “förekomsten av kvinnor respektive män i annonserna, bilden av kvinnor och 

män i annonserna avseende typiska kvinnliga respektive manliga egenskaper samt 

sysselsättningarna som män respektive kvinnor ägnar sig åt” (Nowak & Andrén 1981:63). 

Nowak och Andrén beskriver hur de egenskaper som förmedlas av män och kvinnor i reklam 

är vitt skilda. Ett exempel på detta är hur kvinnor avbildades i långt högre utsträckning än 

män med ett leende på läpparna i annonser för att uppfylla en humoristisk tillfredsställelse för 

att behaga mottagaren ”kvinnan skall vara mannen till behag, glad och vänlig. Mannen 
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däremot skall full av allvar axla sitt ansvar för världen och de sina” (Nowak & Andrén 

1981:66). Nowak och Andréns (1981) studie är dock något gammal, men enligt Jarlbro ler 

kvinnor fortfarande i högre utsträckning mer än män i reklamsammanhang (Jarlbro 

2006:121). Nowak och Andréns (1981) studie har varit till hjälp och stöd då den förklarat hur 

kvinnan som ett medel ska tillfredsställa mannen och att det budskapet ska förmedlas via 

reklam. Deras studie har förklarat hur kvinnan presenteras med vissa specifika associerande 

egenskaper i reklam jämfört med mannen samt hur deras egenskaper skiljt sig åt.   

   

3.2 Receptionsanalys av annonser i damtidningar   

Özlem Sandikci (1998) gemförde en receptionsanalys för att studera hur kvinnan framställdes 

i ett antal specifika reklamannonser. Urvalet bestod av två fokusgrupper, enbart kvinnor från 

två samhällsklasser. Kvinnorna fick tolka och diskutera fyra annonser från olika 

damtidningar (exempelvis ELLE, Vogue & Woman’s World). Annonserna var utformade 

med olika teman och skiljde sig därför åt. Det Sandikci (1998) kunde komma fram till med 

hjälp av deltagarna i fokusgrupperna var hur kvinnans funktion i annonser var till för mer än 

bara läsning, och deras tolkningar relaterade till en så kallad strukturerad polysemi. Polysemi 

innebar hur ett ord kan ha flera relaterade betydelser. Över lag skiljde deltagarnas tolkningar 

av annonserna åt vilket visar att varje individs egna livserfarenheter påverkar sättet att 

uppfatta/tolka ett material. Annonser kan därför tolkas på olika sätt på grund av hur 

mottagaren väljer att godta meddelandet i annonsen beroende på individens bakgrund samt 

tidigare erfarenheter. Det mest aktuella ämnet för Sandikcis (1998) studie var hur grupperna 

ifrågasatte den ”traditionella” bilden av kvinnan samt hur företag försöker kommunicera med 

sina målgrupper vid valet av kvinnorna i annonserna.   

   

Det min studie ska poängtera som Nowak och Andrén (1981) eller Sandikci (1998) inte 

fokuserade på är hur den kvinnliga presentationen i reklam tolkas av män och kvinnor, 

avgränsat till en specifik reklamkampanj. Rollen som kvinnan spelade eller inte spelade i 

kampanjen. Jag kan genom denna studie bidra med förståelse för hur en reklamutformning 

tolkas olika av kvinnor respektive män med fokus på vad kvinnan spelar för roll i kampanjen 

samt hur hon presenteras. Det som skiljer min studie jämfört med ovanstående två studier åt 

är valet av kampanj. Anledningen till att denna studie utförs är för att uppmärksamma om 

olika tankar och åsikter som uppstår vid tolkandet av en reklamkampanj ur både män och 

kvinnors perspektiv. Dessa tolkningar kan i sin tur bidra till porträtteringen av i detta fall 

kvinnan på ett specifikt sätt i dagens samhälle, hur kvinnan framställs i allmänheten kopplat 
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till konstruktioner över vad som anses vara manligt eller kvinnligt.   

   

   

4. Teoretiskt ramverk   

I detta kapitel presenteras studiens teorier. Teorierna har delats upp och definieras utifrån 

följande termer: reklam, genusperspektiv i reklam, the male gaze, receptionsforskning - 

encoding/decoding och semiotik.   

   

4.1 Reklam   

Dahlén och Lange beskriver hur marknadskommunikation är nyckeln till ett starkt varumärke 

vilket i sin tur är viktigt för att nå den tänka målgruppen. Genom en reklamkampanj förmedlar 

avsändaren ett budskap till mottagaren. I och med att konsumenter lägger ner allt mer tid och 

pengar på att välja ett/flera specifika varumärken idag blir det viktigt för företagen att passa in 

på kriterierna som efterfrågas, eftersom att varumärken har en betydelse för konsumenternas 

identitet. Vi väljer att köpa och använda dessa märken för att visa vilka vi är för oss själva 

samt vår omgivning (Dahlén & Lange 2009:235). Genom varumärken visar vi vår identitet 

och därmed tillförda individuella associerande egenskaper. Det kan skapa en stor press på vad 

som förväntas av oss individer i samhället, och det spelar en stor roll hur varumärken väljer 

att utforma sin reklam. Innehållet är representativt för varumärket och gör det starkt, 

innehållet återspeglar samt skapar också behov som finns i “verkligheten”. Därför kan reklam 

förmedla budskap som skapar förväntningar på hur målgruppen ska vara eller se ut för att 

passa in på varumärkets kriterier (Dahlén & Lange 2009:229).    

   

Enligt Dahlén och Lange är den främsta avsikten med reklam att marknadsföra ett företags 

vara eller produkt med hopp om att öka försäljningen, och därmed öka företagets inkomster 

(Dahlén & Lange, 2009). Jarlbro hävdar hur reklam istället reflekterar en missvisande 

spegelbild av samhället. Enligt Jarlbro försöker reklam övertala mottagaren till ett visst 

köpbeteende vilket oftast sker genom att lyfta fram en specifik sida eller viss information om 

produkten eller tjänsten i reklamen. Det innebär att en annan sida eller information lämnas 

utanför. Här måste man skilja mellan reklamens avsiktliga effekter och potentiella effekter. 

Avsiktliga effekter innebär reklamens huvudsakliga syfte, att förändra eller bibehålla ett 

köpbeteende medan potentiella effekter innebär om reklamen bidrar till inlärning och 

accepterande av normer samt värderingar som reklam då hjälper till att lära ut (Jarlbro 

2006:120-130).   
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Frans Melin påpekar hur företag använder sig av reklam för att genom olika 

kommunikationsmetoder och kanaler övertyga potentiella kunder om att köpa företagets 

varor/produkter eller för att påverka/förändra kundernas image av företaget (Melin 

1999:127128). Dahlén och Lange menar hur reklam ska generera effektivitet genom att fånga 

målgruppens uppmärksamhet, den ska bearbetas av målgruppen och få målgruppen 

intresserad av reklamen samt dess innehåll och att reklamens budskap övertygar målgruppen 

att köpa varan eller tjänsten som marknadsförs. Frågan är dock hur intresserad målgruppen 

blir beroende på innehållet i reklamen, om det speglar hur verkligheten ser ut eller skapar 

förväntningar över hur samhället bör se ut samt om målgruppen blir övertygad om att köpa 

varan som marknadsförs (Dahlén & Lange 2009:404-405, Jarlbro 2006:130).   

    

Om en konsument kan identifiera sig med reklamens innehåll desto mer övertygad blir 

individen om varan eller tjänsten. Känslan som reklam sänder ut ska passa in i ens egen 

identitet. Dock finns det ett problem som kan uppstå vid utformningen av reklam, hur man får 

konsumenten att välja just sin produkt eller märke (Dahlén & Lange 2009:377). Brand 

managment innebär att uppfattningar om varumärkets värde skapas genom att ett företag har 

en viss identitet som sedan appliceras på märken. Denna identitet ska sedan från företagets 

sida kommuniceras effektivt för att locka konsumenter men även för att övertyga om märkets 

identitet, och i sin tur framstå samt utstråla ett förtroende för ett starkt varumärke. Enligt 

Anders Bengtsson och Jacob Östberg ska man som företag veta vad man står för och tydligt 

kommunicera sina ståndpunkter, och därför blir det extra viktigt att reklamen som riktar sig 

till konsumenterna känns äkta (Bengtsson & Östberg 2011:5). Stötande eller diskriminerande 

reklam kan påverka hur budskapet kommuniceras, att innehållet inte känns äkta. Det kan 

handla om att reklam förmedlar sexanspelningar som i sin tur kan anses som 

förolämpande/kränkande mot t.ex. kvinnor eller män i allmänhet samt hur könsroller eller 

presentationen av män eller kvinnor framställs utan något samband till själva produkten som 

egentligen ska stå i fokus (Dahlén & Lange 2009:398).    

    

4.2 Genusperspektiv i reklam   

Medier påverkar oss på flera olika plan. Därför är det viktigt att granska hur genus 

uppmärksammas och framställs i dagens medielandskap. Medierepresentationen av kvinnor 

och definitionerna av vad som är maskulint och feminint har alltid varit på agendan inom den 

feministiska medieforskningen (van Zoonen 1994:12). Jarlbro och Yvonne Hirdman 

definierar skillnaden mellan genus och kön. Kön hänvisar till det biologiska könet och genus 
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till det sociala könet som är skapat av kulturen och samhället. Genus baseras på den kulturella 

tolkningen av de biologiska skillnader som skiljer män och kvinnor åt (Hirdman 2001, Jarlbro 

2006:12). Enligt Jarlbro sker det en presentation i medierna som skildrar världen utifrån mäns 

perspektiv, därför skapar medierna en central roll i bildandet av vad som anses vara kvinnligt 

och manligt (Jarlbro 2006:47). Kvinnan är synlig i reklam men används oftast som ett redskap 

för att behaga samt tillfredsställa olika behov eftersom att kvinnan blir och har blivit enligt 

Jarlbro objektifierad av sexualiserade reklamutformningar genom åren (ibid).   

   

Reklam återspeglar samhället för att man som mottagare ska känna gemenskap och beröring 

med innehållet som visas. Jarlbro hävdar att den kvinnliga framställningen i reklam kan ge en 

missvisande föreställning av vårt samhälle och istället bli en bidragande faktor till bevarandet 

av föreställningar om genus (Jarlbro 2006:147). Individer formas till olika kön när det finns 

tydliga oskrivna regler i samhället över vad som anses vara manligt och kvinnligt. Individer 

formas av samhället som vi lever i, därför blir vi enligt Hirdman indelade i ett s.k. 

genussystem som upprätthålls med hjälp av två krafter. Den första kraften är 

isärhållandeprincipen vilket innebär att män och kvinnor hålls isär genom att ha olika 

egenskaper och vara olika där kvinnan finns enbart i förhållande till mannen (Hirdman 

2001:31). Den andra kraften innebär att mannen är normen i samhället som kvinnan döms 

efter. Tillsammans skapar dessa två krafter en genusordning som underställer kvinnan efter 

mannen (Hirdman 2001:59). Lisbeth van Zoonen hävdar att passivitet, känslighet och 

underkastelse är exemplen på egenskaper som kan uppfattas som feminina i dagens 

medielandskap vilket beror på varje individs individuella kulturella kontext som har sin 

kollektiva norm av vad som anses som maskulint respektive feminint (van Zoonen 1994:79).   

    

4.3 The male gaze   

The male gaze är ett centralt begrepp inom feministisk forskning och utgår från den 

västerländska kulturen där mannens blick står i fokus. Laura Mulvey beskriver begreppet the 

male gaze i artikeln “Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Mulveys syfte var att 

uppmärksamma om the male gaze, även kallat för ”den manliga objektifierande blicken”. 

Utifrån en filmvetenskaplig och psykoanalytisk grund reduceras kvinnor till passiva objekt för 

manligt begär och objektifierande (Mulvey 1999:835-837). Enligt Mulvey lever vi i en värld 

där njutningen som uppstår vid tittandet av film har delats mellan aktivt/manligt och 

passivt/kvinnligt. Den avgörande manliga blicken projicerar sin fantasi på den kvinnliga 

figuren som är utformade i enlighet med denna fantasi (ibid). Mannen är den objektifierande 
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och kontrollerande maktinnehavaren medan motsatsen/kvinnan är ett passivt objekt som blir 

betraktad (Mulvey 1999:834). The male gaze var ett medel till förståelse för hur kvinnor 

exponerades visuellt inom filmindustrin då Mulveys definition av the male gaze utgår från 

filmvetenskapens visuella konstprojekt (Mulvey 1999). Trots att Mulvey enbart utgick från 

filmvetenskapen finns det exemplen på hur samma teori även kan användas inom 

reklamsammanhang.    

   

Van Zoonen kritiserade Mulveys teori och menade att Mulvey var för könsgeneraliserande 

med att fokus enbart låg på aktiva män som observerar kvinnan som passiv. Synsättet som 

Mulvey beskrev leder till skapandet av konstruktioner mellan vad som anses vara kvinnligt 

och manligt. Det som gör att van Zoonen skiljer sig från Mulvey är hur van Zoonen förklarar 

att kvinnans röst och upplevelser tystas ned när man ställer in sig i det patriarkala ledet. Van 

Zoonen införde istället ett kvinnligt betraktarperspektiv på the male gaze eftersom att 

Mulveys synsätt var för endimensionell (van Zoonen 1994:91-92). Van Zoonen beskriver hur 

kvinnan blir iakttagen av en manlig betraktare, att kvinnan ska tillfredsställa mannen och 

samtidigt blir objektifierad samt förminskad på grund av sitt kön.   

    

Van Zoonen menar att the male gaze även kan användas inom reklamsammanhang där 

filmningen och kameravinklarna ska utgå från en manlig blick (van Zoonen 1994:89). 

Kvinnans kropp blir därför exploaterad och objektifierad men även utnyttjad då den oftast 

används som ett medel i marknadsföring “Men act and women appear. Men look at women.   

Women watch themselves being looked at” (van Zoonen 1994:87). Kvinnan blir därmed på 

olika medier framställd som ett attraktivt objekt för att bli observerad och locka till the male 

gaze i säljande syfte. Mulvey och van Zoonens resonemang stärks av Nowak och Andrén 

(1981) i fråga om på vilket sätt kvinnan framställs med olika egenskaper samt vilken funktion 

kvinnan fyller i medierna.   

    

4.4 Receptionsforskning - encoding/decoding   

Vid receptionsforskning studerar man hur generella villkor såsom strukturella faktorer som 

kön, klass och etnicitet påverkar tolkningen av medieinnehållet. I denna studies fall är den 

generella tolkningen hur en grupp unga kvinnor respektive män uppfattar/tolkar en 

reklamkampanj (Ekström & Larsson 2010:308-309). Syftet med denna studie är att studera 

och analysera hur deltagare uppfattar/tolkar H&M:s reklamkampanj vilket kan variera 

beroende på deltagarnas individuella erfarenheter eller bakgrunder (Ekström & Larsson 
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2010:272-273).   

 

Stuart Hall förklarar masskommunikation genom encoding/decoding-modellen likt en process 

som pågår i ett flertal steg. Enligt Hall är encoding (mediets produktion) början när sändaren 

skickar ett meddelande med en specifik kod utifrån sändarens egen världsbild och 

referensram. Efter den dominerande ideologin i samhället formans meddelanden, medvetet 

som omedvetet. Hall hävdar att processen präglas av värderingar som är framtagna av 

samhället den är en del av och styrs av den dominerande ideologin (Ekström & Larsson 

2010:275-277). Den här processen har sedan utvecklats genom att Hall tagit fram två olika 

innebörder av inkodningen i texterna, the preferred meaning (den gynnande innebörden) och 

the preferred reading (den gynnande tolkningen). Genom dessa begrepp hittade Hall ett tredje 

sätt och tog fram fler uppsättningar att avkoda en text eller bild(s) ideologiska bakgrund. Hall 

delar därför in tolkningarna i tre olika typer av tolkningar: dominant tolkning, förhandlande 

tolkning och oppositionell tolkning. Vid den dominanta tolkningen av texten godtar 

mottagaren meddelandet, vid den förhandlande tolkningen av texten godtar mottagaren delvis 

meddelandet och vid den oppositionella tolkningen av texten godtar mottagaren inte 

överhuvudtaget meddelandet i texten eller bilden (Ekström & Larsson 2010:278).   

    

4.5 Semiotik   

En reklamkampanj är utformad genom en gestaltning av en serie med rörliga bilder. Med 

hjälp av en semiotisk analys beskrivs innebörden av vad som visades i kampanjen. Semiotik 

är studien av tecken och deras sätt att fungera (Fiske 1990:57). En av semiotikens viktigaste 

grundare var Roland Barthes som utvecklade den moderna semiotiken. Barthes förklarar hur 

det finns en skillnad mellan vad man kan se jämfört med hur det kan ses, med andra ord kallat 

för denotation och konnotation - förhållandet mellan det betecknande och det betecknade. 

Dessa två begrepp skiljer sig åt då denotation innebär den manifesta betydelsen före tolkning. 

Konnotation innebär samspelet som sker när tecknet möter användarens värderingar, 

uppfattningar och känslor som finns inom den givna kulturen, den subjektiva uppfattningen   

(Fiske 1990:117-119). Detta stöds av Barthes teorier om myter, ”en berättelse med vilken en 

kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten” (Barthes 1977:121). Myter kan 

därmed relatera till vilken roll en kvinna respektive man har i samhället och hur rollen 

presenteras beroende kultur.   

   

I och med att läsaren gör sin semiotiska tolkning med hjälp av individuella kulturella och 
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vardagliga erfarenheter kan läsningen av ett material skifta beroende på mottagarens 

erfarenheter och värderingar, t.ex. av att vara man eller kvinna. Trots att mottagarens 

värderingar spelar roll hävdar Barthes (1977) att avsändaren både har ett denotativt och 

konnotativt syfte när de sänder ut i det här fallet en reklamkampanj. Avsändaren kan använda 

sig av associationer och i sin tur påverka mottagaren till att avkoda materialet som det var 

tänkt. Det första som sker i en semiotisk analys är denotation, vilket som sagt innebär den 

direkta betydelsen av ett material. Det andra som sker är konnotation, vilket innebär vad 

bilden kan få för betydelse beroende på betraktaren/mottagaren som avläser materialet 

(Ekström & Larsson 2010:184).   

   

   

5. Metod och material   

I detta kapitel beskrivs och definieras metoden som studien baseras på. Metoden är uppdelad i 

ett antal underrubriker för att förklara tillvägagångssättet på ett tydligt sätt. Studiens material 

presenteras sedan under metoden. Anledningen till användandet av just receptionsanalys var 

för att ta reda på samt få fram hur mottagarna, i detta fall kvinnor respektive män uppfattar 

och tolkar en reklamkampanj.   

    

5.1 Receptionsanalys   

Det som Hall ville få fram med receptionsforskningen var att texter och bilder kan tolkas på 

olika sätt beroende på uttolkarens kulturella och sociala erfarenheter (Ekström & Larsson 

2010:272-292). När vi som publik tolkar texter eller bilder utifrån våra egna individuella 

erfarenheter uppstår en meningsskapande process. Det jag uppfattar som sant och självklart 

kan någon annan ifrågasätta eller kritisera. Syftet med en receptionsanalys är att studera och 

ta reda på hur publiken/mottagarna tolkar och förstår t.ex. ett program eller en text. Mediernas 

påverkan på publiken är stor, och det finns olika teorier och forskningsmetoder som 

undersöker hur medierna påverkar publiken (McQuail 2010:565). Denis McQuail (2010) 

menar att publiken/mottagaren aldrig är passiv utan publiken/mottagaren har en förförståelse 

och bakgrund som de tolkar omvärlden utifrån. Till skillnad från tidigare teorier om 

kommunikation förespråkar Halls (Ekström & Larsson, 2010) encoding/decoding-modell 

mottagarnas förmåga att aktivt välja att acceptera eller inte acceptera meddelanden som 

kommuniceras vilket enligt McQuail är den centrala tanken inom receptionsforskningen 

(McQuail 2010:73).   
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5.2 Semiotisk bildanalys   

Vid användandet av en semiotisk bildanalys som metod avkodas ett material, i denna studies 

fall en reklamkampanj. Avkodningen som sker innebär att mottagaren gör en tolkning av vad 

kampanjen innehåller för symboler och tecken samt vad dessa innebär för oss. Den 

genomförda semiotiska bildanalysen utgick från de teorier som presenterades i studiens 

teoretiska ramverk, främst utifrån Barthes begrepp om denotation och konnotation (Fiske, 

1990). Fokus ligger på reklamkampanjen ”Summer starts now” och vilken mening som 

uppstår när den möter mottagaren. Kulturen som tecknen förekommer i spelar en stor roll för 

att tecknen fungerar inte utan en kulturell grund, vice versa. Därför spelar alltid mottagaren av 

ett meddelande en aktiv roll inom semiotiken (ibid 60-62).   

   

5.3 Val av metod   

Metoden som ligger till grund för denna studie är fokusgruppsintervjuer. Anledningen till 

varför jag använde mig av denna metod var för att få fram tankar och reflektioner som 

kampanjen gav upphov till. Enligt Steinar Kvale är syftet med den kvalitativa intervjun att 

erhålla deltagarnas livsvärld i avsikt att tolka det beskrivna fenomenets mening (Kvale 

1997:35). Med hjälp av kvalitativ intervju i form två fokusgrupper genererades empiriskt 

material.   

    

5.4 Fokusgrupper   

Fokusgrupp är en form av gruppintervju där ett antal deltagare har samlats in för att diskutera 

ett eller flera teman. Denna metod kan anses som mindre påträngande för deltagarna jämfört 

med individuella djupintervjuer. Aksel Tjora menar att man kan med hjälp av fokusgrupper 

fånga flera deltagares uppfattningar under interaktion ansikte mot ansikte, och i sin tur styra 

in interaktionen på vissa specifika teman som man har fastställt på förhand (Tjora 2012:95). 

Anledningen till användandet av fokusgrupper i denna studie var för att få ett större antal 

deltagare som kunde generera mer material jämfört med djupintervjuer samt att det kan hjälpa 

andra deltagare i gruppen att sitta tillsammans och diskutera jämfört med individuella samtal 

(ibid). Bland fokusgrupper kan individuella åsikter komma fram som man själv som 

intervjuare inte tänkt på tidigare, vilket i sin tur kan ge en extra intressant aspekt åt 

fokusgruppen.   

 

Interaktionen i diskussionen används för att generera data “genom att deltagarna stimulerar 

varandra blir det möjligt att få fram flera aspekter av deras upplevelser av fenomen som de 
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alla känner till” (ibid). En annan aspekt som kan uppstå ur fokusgrupper är nya tankar och 

reflexioner utöver själva intervjusituationen. Fokusgrupper är ett bra redskap vid 

receptionsanalyser eftersom att det ger en bredare förståelse varför/hur urvalet upplever eller 

resonerar kring ett visst ämne samt få en förståelse varför urvalet tycker som de tycker. 

Poängen med fokusgrupper är att generera ytterligare dimensioner då Tjora hävdar att 

interaktionen i gruppintervjuer fördjupar och breddar kunskapen om det valda ämnet (Tjora 

2012:96).   

   

5.5 Urval   

Nedanför beskrivs studiens urval utifrån vilka individer som deltog i undersökningen och 

varför ett så kallat snöbollsurval var mest lämpat för denna studie.   

    

5.5.1 Deltagare   

De två fokusgrupperna bestod av fem deltagare i respektive grupp. Mitt antal av deltagare var 

en lagom stor mängd. Det finns risk att om det är för många deltagare i en grupp kan personer 

istället bli otrygga och därför inte välja att uttala sig om det som efterfrågas eller berätta sina 

egna tankar (Tjora 2012:96). Deltagarna från respektive grupp möttes upp i hemmamiljö och 

intervjuerna varade i ca 60 min vardera. Kampanjen visades upp först och därefter ställde jag 

frågor. Interaktionen i grupperna fungerade bra, alla deltagare kom överens och respekterade 

varandra. Som intervjuare ansåg jag att alla deltagare kom till tals och uttryckte sina åsikter 

utan några problem. Nedanför sker det en kort presentation av varje grupp och varje specifik 

deltagare. Grupp 1 bestod enbart av kvinnor och grupp 2 enbart av män i åldrarna 20-25.   

     

Grupp 1: Kvinnor   

   

• Deltagare A: 25 år - arbetar i livsmedelsbutik som kassörska   

• Deltagare B: 22 år - student vid Södertörns Högskola och arbetar deltid som 

receptionist   

• Deltagare C: 24 år - student vid Stockholms Universitet   

• Deltagare D: 21 år - student vid Uppsala Universitet, arbetar deltid som 

telefonförsäljare   

• Deltagare E: 21 år - arbetar som barista på ett café   

     

Grupp 2: Män   
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• Deltagare A: 23 år - student vid Stockholms Universitet   

• Deltagare B: 22 år - arbetar i livsmedelsbutik   

• Deltagare C: 25 år - arbetar i sportbutik   

• Deltagare D: 21 år - student vid Handelshögskolan, Stockholm  

• Deltagare E: 20 år - arbetar som telefonförsäljare   

   

5.5.2 Snöbollsurval   

För att få ett sådant objektivt resultat som möjligt genom urvalet var det mest lämpligt att 

använda ett snöbollsurval eftersom att jag inte kände deltagarna som medverkade personligen 

(Bryman & Bell 2005:365). Enligt Alan Bryman och Emma Bell (2005) är ett snöbollsurval 

en urvalsmetod där forskaren etablerar kontakt med några få personer som är intressanta för 

studien och sedan utifrån dessa personers rekommendationer finner studiens övriga personer 

(Bryman & Bell 2005:126). Mitt urval var därför inte slumpmässigt valt, och heller inte 

representativt för en population vilket gör att det inte går att säkerställa vad hela populationen 

anser om kampanjen. Rekryteringen av deltagarna skedde genom mina vänners vänner för att 

få deltagare som inte var för förutsägbara. Snöbollsurval är den bästa urvalsmetoden för 

denna studie, eftersom att det inte skapar en ram över hur intervjun ser ut som kan påverka 

resultatet vilket hade ha kunnat ske vid användandet av t.ex. bekvämlighetsurval eller 

sannolikhetsurval. Tjora menar att deltagaren och intervjuaren kan ha vissa förväntningar om 

varandra, vilket i sin tur påverkar hur kommunikationen kommer att se ut under intervjun 

(Tjora 2012:84). Som intervjuare uppstod inga förväntningar på mina deltagare tack vare min 

urvalsmetod.   

   

5.6 Intervjuguide   

Som intervjuare gav jag mindre öppna frågor i form av en intervjuguide vid intervjuerna. 

Intervjuguiden innehöll en lista över viktiga punkter för att kontrollera att det mest väsentliga 

materialet skulle komma fram vid intervjuerna. Jag formulerade frågor till deltagarna, något 

som Uwe Flick rekommenderar (Flick 2009:170). Inom kvalitativa intervjuer kan frågor bli 

väldigt öppna och deltagare kan tala om andra närliggande ämnen kring de ställda frågorna 

(Flick 2009:171). Min intervjuguide var uppdelad i teman som var aktuella för min studie och 

kategoriseringen av teman har skett utifrån studiens teoretiska ramverk då Kvale menar att   

“teoretisk kunskap om ämnet för undersökningen kan hjälpa en att skapa ordning och mening 

när man utför och analyserar intervjuer” (Kvale 1997:103,121). Det är därför viktigt att 
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intervjuguidens teman blir besvarade och diskuterade för att kunna få fram det empiriska 

material som man behöver för att uppfylla syftet med forskningen. Samtidigt kan det uppstå 

nya teman under intervjuns gång vilket bidrar med ytterligare information till forskningen.   

    

5.7 Reliabilitet, validitet & generalisering   

Reliabilitet, validitet och generalisering är tre begrepp som denna studie rättat sig efter vid 

användandet av kvalitativ intervju som metod.   

   

5.7.1 Reliabilitet   

För att mitt engagemang som intervjuare inte skulle störa eller påverka resultatet av 

intervjuerna eftersträvade jag neutralitet och objektivitet. Enligt Tjora finns det dock ingen 

direkt existerande neutralitet inom kvalitativ forskning (Tjora 2012:159).    

   

5.7.2 Validitet   

Enligt Tjora kopplas validitet till giltighet inom den kvalitativa forskningstraditionen (Tjora 

2012:162). Det är viktigt att få svar på det som efterfrågas. För att kunna stärka giltigheten för 

denna studie har jag valt att vara öppen med hur forskningen blivit utförd och redovisat olika 

val på tydliga sätt (Kvale 1997:103, Tjora 2012:162). Samtidigt behandlar validitet huruvida 

en forskningsansats reflekterar “verkligheten”. Bryman och Bell definierar intern och extern 

validitet vilket är viktigt att ha i åtanke vid användandet av fokusgrupper. Intern validitet 

innebär att ny forskning ska stämma överens med de teorier som har tillämpats inom 

ämnesområdet. Extern validitet innebär huruvida resultaten av en utförd studie går att 

använda i andra sammanhang, då deltagarna i fokusgrupper kan handla och agera annorlunda 

på grund av att de är medvetna om att de deltar i en studie (Bryman & Bell 2005:391).   

    

5.7.3 Generaliserbarhet   

För mig som intervjuare är det viktigt att förklara syftet med studien och därför klargöra 

varför representationen ser ut som den gör (Flick 2009:130). Med hjälp av fokusgrupper kan 

nya aspekter och tankar inom ett valt område uppstå, men det finns en brist på 

generaliserbarhet eftersom att det är svårt att göra ett slumpmässigt urval med denna metod 

som har använts till denna studie. Anledningen till att studien består av en grupp kvinnor 

respektive män var för att se om kön skulle leda till olika uppfattningar/tolkningar (Bryman & 

Bell 2005:391).    
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5.8 Etik   

Etik är en viktig del inom den kvalitativa forskningen, därför har studien blivit påverkad av 

dessa följande punkter för att få fram det mest neutrala resultatet som möjligt:   

• Inte vara till skada - jag undvek att såra eller vara till skada för deltagarna som deltog i 

intervjuerna   

• Välgörande - forskningen som mina deltagare var en del av producerade positivt och 

identifierbart material   

• Autonomi - jag respekterade alla deltagares enskilda värderingar och beslut   

• Objektivitet - jag behandlade alla deltagare lika oavsett kön eller bakgrund   

Jag som intervjuare undvek att såra deltagarna, invadera deras privatliv eller lura dem om 

forskningssyftet vilket är något att eftersträva enligt Flick och Kvale (Flick 2009:37, Kvale 

1997:104-111).   

    

5.9 Fördelar & nackdelar med kvalitativ intervju   

Fördelarna med kvalitativ intervju är att informationen som kommer fram är mer öppen 

jämfört med kvantitativ metod. Frågor som man undrar över kan diskuteras och besvaras på 

ett bredare samt djupare sätt. Tjora menar hur deltagarna därför får en större frihet att svara 

och säga vad de själva vill (Tjora 2012:81). Det är även enklare att säkerställa om alla 

kommer till tals samt följa upp att varje deltagare har uttalat sig i alla frågor. Undersökningar 

genom kvalitativ forskning som har producerats ger mer sammanhang och information om en 

enda deltagare jämfört med kvantitativ forskning. Vid intervjuerna kom alla till tals och 

gruppdynamiken fungerade bra. Alla deltagare kom till tals och uttryckte sina åsikter. Jämfört 

med kvantitativ metod, t.ex. en enkätundersökning är det svårare att identifiera en deltagare 

och de statistiska uppgifter som publiceras. När man studerar ett enda fall eller ett begränsat 

antal fall av väldefinierade fält och använda utdrag ur livshistorier är det mycket enklare att 

identifiera den riktiga personen från den kontextuella informationen bakom deltagaren, därför 

rekommenderar Flick fokusgrupper som metod vid genomförandet av en receptionsanalys 

(Flick 2009:42).   

   

Nackdelarna för denna studie vid användandet av kvalitativ metod är att det kan vara svårt att 

ställa frågorna på ett opartiskt sätt vilket kan leda till att intervjun blir styrd åt ett visst håll. 

Därför kan man personligen påverka resultat från intervjuerna som intervjuare vilket inte är 

något att sträva efter för att kunna få ett sådant neutralt resultat som möjligt. Vid användandet 

av fokusgrupper kan deltagare bli obekväma jämfört med individuella djupintervjuer eftersom 
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att deltagarna blir ihopsatta med andra människor (Kvale 1997:70, Tjora 2012:85). Det finns 

risk att intervjuer kan bli för långa och tröttar ut deltagarna, därför hade jag ha en planerad 

och avslappnad situation där ingen skulle känna sig för utsatt eller uttråkad. Det kan även vara 

svårt att intervjua flera personer samtidigt för att få in mer resultat jämfört med kvantitativ 

metod, vilket gör att denna studie enbart blir ett stickprov av en population då det inte går att 

dra några generella slutsatser för hela populationen eftersom att deltagarna inte representerar 

en hel population (Tjora 2012:83). Studiens syfte var anpassat efter hur många deltagare som 

medverkade i intervjuerna för att kunna få tillräckligt med empiriskt material till min 

forskning där ingen information från deltagarna gick förlorad.   

    

5.10 Material   

Studiens material består av reklamkampanjen “Summer starts now” och materialet som 

uppstod vid respektive fokusgruppsintervju.   

    

5.10.1 Summer starts now   

Reklamkampanjen “Summer starts now” lanserades i år (2015) av klädvarumärket H&M. Det 

kampanjen ville visa var att kvinnor ska inspireras till att köpa H&M:s sommarmode för att i 

sin tur kunna bli lika “somriga” som modellerna i reklamen. Kampanjen vill överföra en slags 

känsla till målgruppen som uppmanar konsumenter till en perfekt beachlook samt en känsla 

av att sommaren äntligen är här. Kampanjen presenterar dock utifrån H&M:s sätt att 

framställa kvinnor hur en kvinna ska se ut i sommar. H&M vill därför visa hur kvinnan ska se 

ut under sommaren och producerar därmed förväntningar medvetet som omedvetet på hur en 

kvinna ska agera, se ut eller klä sig. Kampanjen är sammanlagt 1 minut & 52 sekunder lång 

(länk till kampanjen https://www.youtube.com/watch?v=HZ3aArrtQdQ).   

    

5.10.2 Bearbetning material från intervjuerna   

Materialet som uppstod under intervjuerna transkriberades för att kunna få en sådan 

strukturerad mall som möjligt att gå efter vid utförandet av studiens analys, vilket är något 

som Tjora (2012) rekommenderar vid användandet av kvalitativa intervjuer. I och med 

transkriptionen blev det en hjälpande hand som ledde till att jag kunde börja analysera 

materialet på en gång efter intervjuerna. Jag tematiserade transkriberingen för att se vilka 

mönster som kom fram från respektive intervju.  Det mest väsentliga materialet valdes ut för 

att kunna besvara syftet med denna uppsats (Tjora 2012:111). Materialet från intervjuerna 

delades sedan upp i olika teman och kopplades till studiens teoretiska ramverk.    

https://www.youtube.com/watch?v=HZ3aArrtQdQ
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6. Analys   

I det här avsnittet presenteras först en semiotisk analys av kampanjen. Därefter delas 

materialet från respektive fokusgruppsintervju upp i teman som var de mest 

uppmärksammade och diskuterade för varje grupp kopplat till studiens teorier. I slutet av detta 

kapitel sker det en kartläggning av vilka skillnader och likheter som uppstod mellan 

fokusgruppernas tolkningar.   

   

6.1 Semiotisk analys   

Jag valde att göra en semiotisk bildanalys utifrån Roland Barthes teori om denotation - 

konnotation av reklamkampanjen. I och med att studiens material bestod av en 

reklamkampanj analyseras scenerna från kampanjen som var de mest intresseväckande. På 

denotativ nivå kan jag se hur kampanjen börjar med fokus på fyra kvinnor där en kör 

motorcykel, en utför yoga, en snorklar och den sista blir fotograferad. Alla kvinnorna är på 

olika platser världen över. Sedan får alla kvinnorna ett enskilt meddelande och slutar upp med 

deras sysselsättningar. Istället tar sig kvinnorna till en ö med hjälp av olika färdmedel. 

Kvinnorna möts upp på ön och går runt på en strand samt i havet tillsammans. Under 

kampanjens gång bär kvinnorna olika klädesplagg. Kampanjen slutar med att kvinnorna står i 

vattnet och tittar in i kameran. Modellerna är fyra kvinnor som visar upp H&M:s 

sommarkollektion bestående av bland annat badkläder, tunikor och klänningar.    

   

Efter den denotativa beskrivningen av reklamkampanjen går jag, enligt Barthes vidare till vad 

han kallar för konnotativ nivå vilket innebär relationen mellan tecknen, skeenden i 

reklamkampanjen och läsarens erfarenheter samt värderingar (Fiske 1990:118). Barthes 

(1977) menar att konnotation avser förhållandet mellan ett tecken och dess dolda betydelse, 

därför uppfattar jag att när kampanjen börjar känns den annorlunda och speciell då alla 

kvinnorna ser tuffa och självständiga ut. Det verkar som att alla kvinnor utför olika slags 

viktiga uppdrag eftersom att de ser väldigt upptagna och fokuserade ut. Kvinnorna ger ett hårt 

uttryck för att en kvinna kör motorcykel i full fart och bär svarta motorcykelkläder, en blir 

fotograferad bärandes svarta kläder med mörkt smink, en snorklar i havet med våtdräkt och 

den sista visas svettig samtidigt som hon utför ansträngande yoga. Kampanjen verkar vilja ge 

ett tufft samt hårt intryck av modellernas klädsel och sysselsättningar. Plötsligt får alla 

kvinnorna ett individuellt meddelande på något elektriskt föremål. När kvinnorna fått sina 

meddelanden skyndar de sig till denna okända destination med bland annat hjälp av fallskärm 

och en båttur som ser ut att vara mycket brådskande och fartfylld. Tillslut möts alla kvinnorna 
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upp tillsammans på en kritvit strand och spatserar runt i det turkosa havet samtidigt som 

kvinnorna har avklädda kroppar. Under tiden kvinnorna går runt i havet visar de upp flera 

olika klädesplagg, allt ifrån badkläder som bikinis, klänningar och tunikor. Färgerna på 

kläderna är allt ifrån vitt till svart. Kvinnorna blir samtidigt filmade från olika vinklar men 

oftast ser man inzoomade kroppar med fokus på kvinnornas bröst eller bakdelar. Modellerna 

är långa och smala samt relativt ljusa i hyn. Deras ansiktsuttryck varierar då kvinnorna ibland 

står med munnarna öppna och ibland ler lite försiktigt framför kameran, som om kvinnorna 

blir tilldelad en funktion i filmen enligt van Zoonens resonemang om att tillfredsställa 

mottagaren (van Zoonen 1994:87). Miljön som kvinnorna är i känns som ett paradis eller en 

drömvärld med det turkosa havet och en kritvit strand, vilket ger ett inbjudande intryck för 

mottagaren. Trots att kvinnorna är på en strand är deras hår och smink väldigt fixerat, 

förmodligen inte för att de ska bada eller sola utan för något annat. Min spontana tanke är att 

filmen försöker i början skapa ett hårt intryck med action och äventyr, men istället slutar upp 

på stranden med kvinnor i badkläder som ser mer ut att sälja sig själva än kläderna de 

bär/visar upp. Detta sätt att se på kvinnan i reklam är ett typiskt sätt enligt Jarlbro (2006), att 

modellerna drar åt sig mer fokus på hur de själva ser ut och agerar istället för produkten som 

ska säljas (Jarlbro 2006:5). Den typiska framställningen av kvinnan normaliseras i denna 

kampanj då jag observerar typiska poser och inmatningen med bilder på avklädda samt 

objektifierade kvinnor som bidrar till bilden och reproduktionen av kvinnan som ett sexuellt 

objekt (van Zoonen 1994:87). Under hela kampanjens gång hör man musik som på något sätt 

känns påfrestande och impulsiv, att man ska som mottagare av denna kampanj vilja vara där 

på stranden med kvinnorna och njuta av sommaren samt vilja se ut som dem. H&M skapar ett 

ideal/tilldelar kvinnorna en roll i kampanjen över hur målgruppen ska se ut i sommar med 

valet av dessa modeller och fortsätter framställa en tydlig bild av vad som anses vara manliga 

och kvinnliga associerande egenskaper med hjälp av kläderna som kvinnorna bär samt hur de 

ser ut utseendemässigt och hur kvinnorna tillsammans agerar på stranden (Bengtsson & 

Östberg 2011:59, Hirdman 2001:12).   

    

6.2 Fokusgruppernas tolkningar   

Efter transkriptionen av intervjuerna delades materialet upp. Gruppernas tolkningar 

presenteras nedanför kopplat till studiens valda teorier. Först sker det en genomgång av 

kvinnornas tolkningar och därefter männens tolkningar av kampanjen.   

   

Grupp 1: Kvinnorna   



 
25 

6.2.1 Synliggörandet av genus   

När jag frågade vad mina kvinnliga deltagares första spontana tanke var efter att ha visat 

kampanjen tyckte majoriteten av deltagarna att modellerna i filmen var alldeles för smala och 

att modellerna enbart var där för att visa upp sina kroppar, inte själva produkten. Enligt 

deltagarna framställdes kvinnorna på ett nedvärderande sätt eftersom att deras kroppar stod i 

fokus och verkade vara det mest intressanta istället för vad som skulle säljas, vilket Dahlén 

och Lange samt Jarlbro beskriver som nedvärderande när fokus mer läggs på i detta fall 

kroppen än själva produkten som ska säljas (Dahlén & Lange 2009:398-399, Jarlbro 2006:5-

6). Alla fem deltagare höll med varandra om att modellerna såg på gränsen till undernärda ut, 

och att detta fångade deras uppmärksamhet i första hand. Trots att det var fem olika kvinnor 

yttrade sig alla om att modellerna var på något sätt provocerande. Kampanjen var inte 

anpassad efter målgruppen utan skapade istället förväntningar vilket även märktes på hur 

deltagarna reagerade och tolkade kampanjen (Dahlén & Lange 2009:377).   

    

Deltagare C - Jag tycker att modellerna försöker visa upp sig på något sätt? Känns inte 

som att de säljer kläderna utan mer sig själva.   

    

I och med att alla mina kvinnliga deltagare tyckte att modellerna såg för smala ut kunde ingen 

identifiera sig med modellerna. Modellerna passade inte in på mina kvinnliga deltagare och 

hur de själva ansåg sig se ut och därmed inte hur målgruppen faktiskt ser ut. Enligt deltagarna 

visade kampanjen mer en drömbild av hur man ska se ut som kvinna, och mina deltagare höll 

med Jarlbros resonemang om att kvinnor framställs med vissa egenskaper för att kunna 

uppfattas eller vara snygga samt kvinnliga (Jarlbro 2006:47). Därför kan dessa kampanjer 

som är utformade på liknande sätt producera och reproducera konstruktioner mellan vad som 

anses vara just manligt och kvinnligt. Sättet modellerna presenterades på lyckades inte väcka 

några positiva känslor hos deltagarna och de kände sig inte riktigt träffade av kampanjens 

budskap vilket bidrar till att kampanjen anses som vilseledande enligt Dahlén och Lange 

(Dahlén & Lange 2009:396-397). Samtidigt diskuterade mina deltagare om att H&M brukar 

använda sig av liknande modeller i övriga kampanjer och reklam, vilket var ett tecken på att 

det skapas en typ av ideal över hur man ska se för att kunna passa in som en modell i dagens 

reklam. H&M skapar därmed en bild över hur kvinnan ska se ut vilket reproducerar 

konstruktioner och föreställningen om kvinnan, att kvinnan ska agera på ett visst sätt med 

tillförda egenskaper (van Zoonen 1994:87). Den här kampanjen skapar därför medvetet som 

omedvetet en ram över hur en kvinna ska se ut eller accepteras som just kvinna i samhället, 
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kampanjen leder till att kvinnan fyller en viss funktion över hur man ska vara som kvinna inte 

minst på stranden på sommaren (Hirdman 2001:12).   

    

Deltagare E - Dessa modeller skapar förväntningar på hur vi kvinnor ska se ut, vilket 

bidrar till att detta blir idealet som ska eftersträvas för att anses som feminin..   

    

Deltagarna ansåg att just detta val av modeller är vanligt. Just att detta utseende ska väcka 

något hos konsumenten eller locka till att köpa produkten. Om modellerna hade haft mer 

kurviga kroppar hade det passat in på deras syn av hur en normal kvinna ser ut. För att H&M 

ska lyckas med att placera in rätt känslor hos tittaren/målgruppen bör H&M vara mer 

medvetna om att dessa modeller inte representerar eller skapar en typ av samhörighet med 

hela målgruppen utan snarare bidrar till normaliseringen av hur kvinnor bör se ut och 

porträtteras i det samtida medielandskapet, därmed konstruktionerna av vad som är manligt 

och kvinnligt (Jarlbro 2006:147).   

    

Ett annat tema som uppmärksammades under intervjuns gång var hur filmen började och 

slutade. En av deltagarna ansåg att början innehöll action, det hände något spännande samt 

intressant som inte är vanligt vid användandet av kvinnliga modeller i reklam. Men vid 

kampanjens mitt ansåg deltagarna att den typiska framställningen av kvinnan återigen blev 

bekräftad och normaliserad. I hoppet om att få se något hårt och tufft blev det istället något 

feminint och mjukt, vilket är just typiska drag för att skilja på hur en kvinna ska framställas 

jämfört med en man i reklam för att locka tittaren hävdar van Zoonen (van Zoonen 

1994:1718). Påpekandet om att en av deltagarna hade kunnat tänka sig själv där på samma 

plats vid stranden var aktuell tills modellerna gick catwalk i havet istället för att t.ex. ha en 

glass i handen, vilket deltagarna mer associerar med en strand än en modevisning. Även här 

ansåg deltagarna att modellerna visade upp sig på stranden och blev därmed underlägsna 

framför kameran vilket anspelar på Mulveys resonemang om the male gaze, att granskas av 

mottagaren istället för i kampanjens början då deltagarna ansåg att modellerna uttryckte sig 

starka, självständiga och såg överlägsna ut (Mulvey 1975:307).   

   

Deltagare A - Den fångade faktiskt mitt intresse i början för att det hände något 

spännande, men sen insåg man att det bara var en typisk reklamkampanj. Modellerna såg 

självständiga ut i början men slutade upp som “underdogs”..   
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Därför ansåg deltagarna att modellerna hade kunnat fortsätta varit tuffa som i början, om det 

inte hade slutat som det gjorde. En av deltagarna kände att det hade kunnat vara hon som gick 

där på stranden om det hela hade varit mer avslappnat, vilket hade lett till att hon kände delvis 

identifikation med själva miljön som modellerna befann sig i men inte sättet som de betedde 

sig på. Kameravinklarna och inzoomningen på modellernas kroppsdelar betraktades från mina 

kvinnliga deltagare på ett nedvärderande sätt som att fokus enbart låg på modellernas 

kroppar. Deltagarna ansåg att kvinnorna enbart användes som ett medel i slutet av kampanjen 

eftersom reproduktionen av kvinnan som ett redskap bekräftades och var diskriminerande mot 

kvinnor i allmänhet (Dahlén & Lange 2009:396-397, Mulvey 1975:309).   

    

6.2.2 H&M som varumärke   

Eftersom att mina kvinnliga deltagare kritiserade valet av modeller ville jag få reda på om 

kampanjen ändrade deras syn på H&M som varumärke. Deltagarna tyckte inte att kampanjen 

påverkade deras syns på H&M som varumärke. H&M har redan etablerat sig som ett starkt 

varumärke, och därför känner mina deltagare en viss trygghet till H&M (www.svd.se, 

Bengtsson & Östberg 2011:35). I och med att mina kvinnliga deltagare kritiserade valet av 

kvinnliga modeller kan kampanjen anses som stötande enligt Dahlén och Lange. Trots 

kritiken deltagarna riktade mot kampanjen litar de fortfarande på H&M som varumärke för att 

H&M levererar kläder till ett bra och billigt pris (Dahlén & Lange 2009:397).   

    

Deltagare D - Jag kommer fortsätta gå till H&M så klart, H&M har lyckats sälja in sig på 

mig på grund av sin prisklass och utbud av fina kläder. Men deras kampanjer är kanske inte 

det som berör mig mest.   

    

Denna kampanj ändrade som sagt inte mina kvinnliga deltagares syn på H&M som varumärke 

beroende på valet av modeller. Dock är frågan om dessa typer av kampanjer där man 

framställer kvinnor på dessa sätt är för standardiserade. Vissa av mina deltagare blev inte 

förvånade av hur kvinnorna såg ut eftersom att hon påpekade hur vanligt det är. Det är 

bekräftat att synen på kvinnor och könsstereotyper reproduceras i dagens reklam som vi 

samtidigt låter fortsätta ske då deltagarna väljer att fortsätta konsumera kläderna som H&M 

säljer och därmed glöms kampanjen bort.    

   

Det mina deltagare var mest överens om under hela intervjuns gång vad hur framställandet av 

kvinnan ser ut. Deltagarna diskuterade tillsammans och kom fram till att kvinnan som 

http://www.svd.se/
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människa och levande varelse blir utnyttjad i kommersiella sammanhang. Kvinnan är ett 

lockbete för att dra till sig uppmärksamhet av både män och kvinnor. Det uppstår därför ett 

ideal över hur man ska se ut för att kunna anses som snygg eller kvinnlig, för att i sin tur 

kunna behaga eller locka en manlig åskådare eftersom att en av deltagarna förklarade att hon 

alltid har press på sig för att se bra ut framför killar och män vilket är ett tecken på att the 

male gaze är aktuellt än idag vid användandet av dessa kvinnliga modeller. Deltagarna kunde 

inte identifiera sig med valet av just dessa modeller som ska representera H&M och kvinnor i 

stort vilket är viktigt för att reklamen ska kännas äkta, men kommer fortsätta vara 

konsumenter av H&M (Melin, 1999).   

    

Deltagare C - När män ser reklamen och får en förutfattad bild av hur tjejer ska se ut, och 

detta skapar ett ideal över hur den snygga tjejen ska se ut   

Deltagare B - Ja, och jag känner att jag ibland enbart väljer vissa kläder för att se snygg ut 

inför män   

    

Deltagarna förklarade även hur det uppstått en slags jämförelse mellan kvinnor i sig. I och 

med att denna reklam visas i offentligheten har vi alla tillgång till den. Kvinnorna blir därför 

utsatta, för det helt enkelt inte går att undvika innehållet i reklam idag. Det blir begripligt i 

denna analys att vissa mönstren blir tydliga vid tolkandet av denna kampanj i representationen 

av modellerna. Kvinnorna avbildas generellt som lättillgängliga med avklädda kroppar, fixat 

utseende, passiva eller som ett föremål för betraktelse. Just denna ensidighet i porträtteringen 

av kvinnors roll i reklam är ett tecken på att kvinnan förenklas och reduceras till stereotyper 

som normaliseras (van Zoonen 1994:16-18). Mina kvinnliga deltagares åsikter stämde 

överens om hur Jarlbro anser att reklam ger en missvisande bild över hur samhället ser ut, 

eftersom att tolkningen av kampanjen fokuserade mest på kvinnornas representation än själva 

produkterna som skulle säljas. Dessa modeller speglade inte hur kvinnan generellt ser ut, utan 

modellerna i kampanjen skapade ett ideal över hur kvinnor ska se ut för att anses som 

kvinnliga (Jarlbro 2006:120).   

    

Grupp 2: Männen   

        

6.2.3 Synliggörandet av genus   

Jämfört med mina kvinnliga deltagare kom det fram andra tolkningar vid intervjun med mina 

manliga deltagare. Jag valde att ställa samma frågor till männen efter kampanjen och fick 
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olika reaktioner. Mina manliga deltagare var delvis överens att modellerna såg snygga och 

tilltalande ut, och kommenterade hur deras kroppar samt utseende var perfekta. En av 

deltagarna höll inte med då han tyckte att modellerna var för smala, och förklarade hur han 

ansåg att kvinnor idag har en stor press på sig när dessa kampanjer finns riktade till dem. I 

och med att mannen utgör normen i samhället enligt Hirdmans (2001) isärhållandeprincip blir 

detta ett tydligt exempel på hur fyra av mina deltagare underordnade kvinnan, och fokuserar 

mer på hennes utseende än vad kampanjen försökte sälja i sig då deras fokus låg på kropparna 

(Hirdman 2001:59). Hirdmans teori om isärhållandeprincipen stärks då majoriteten av 

deltagarna förklarade tydligt hur detta var typiska kvinnor som oftast syns i reklam, men 

kritiserade samtidigt inte kampanjen vilket innebar att kvinnan underordnades av deltagarna 

då de inte ansåg att reklamen var diskriminerande eller annorlunda utan diskuterade huruvida 

modellerna om de inte hade varit sminkade eller haft dessa kroppar ansetts som mer 

maskulina (Hirdman 2001:77-78).    

   

Deltagare B - Vilka snygga modeller! Jag tycker att modellerna ser ut som kvinnor bör 

göra, enligt min smak. Annars blir det för manligt ju?   

Deltagare D - Jag tycker att modellerna är för smala och alla kvinnor är inte heller 

lika “perfekta” i dagens samhälle som kvinnorna i kampanjen..   

    

I och med att fyra av mina manliga deltagare förhöll sig till kvinnorna som om de vore objekt 

fortsätter föreställningarna av vad som anses vara kvinnligt och manligt existera, och den 

enda deltagaren som tyckte att dessa kampanjer satte press på dagens kvinnor ville att kvinnan 

inte skulle framställas på det sätt som i kampanjen med de egenskaperna som modellerna 

hade för att just då uppstår dessa konstruktioner och framställningar om kvinnligt och 

manligt, vilket både Hirdman och Jarlbro poängterar (Hirdman 2001, Jarlbro 2006:147).   

   

Ett annat tema som uppstod under intervjuns gång var hur kvinnorna rörde sig framför 

kameran, och vilken funktion kvinnorna egentligen hade i kampanjen. Männen bedömde vad 

de såg, och diskuterade hur kvinnorna poserade framför kameran underifrån (van Zoonen 

1994:87). Männens sätt att tolka kampanjen stämde bra in på the male gaze eftersom att 

fokuset låg på kvinnornas kroppar istället för på själva produkten. Samtidigt påbjuder 

kampanjen att blicken ska falla just på kropparna vid valet av dessa modeller samt kläder. I 

och med att modellerna tolkades på detta sätt av männen blir kvinnan underordnad, att hon 

ska behaga istället för att vara självständig vilket stärker den patriarkala viljan att reglera makt 
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kring kön och att våra uppfattningar om kön därmed förstärks (van Zoonen 1994:103). The 

malze gaze går att jämföra med den här kampanjen då mina manliga deltagare var överens om 

att kvinnorna skulle se snygga ut men undrade för vem då kampanjen riktar sig främst till 

kvinnor och inte män, eftersom att dessa män aldrig skulle köpa kläderna eller produkterna 

som kvinnorna bär i kampanjen till sig själva. Deltagarna kom fram till att det oftast är 

kvinnor som visar sig avklädda i reklam jämfört med män, vilket innebär att det inte enbart är 

kläderna som står i fokus (van Zoonen 1994:97). I och med att kvinnorna tittar in i kameran 

ansåg deltagarna att kvinnorna anspelar på att de vill bli betraktade och uppmärksammade vid 

stranden och därmed fyller en funktion över hur man ska agera som kvinna i liknande 

sammanhang för att kunna bli betraktad samt uppmärksammad av män på ett positivt sätt (van 

Zoonen 1994:98).   

    

Deltagare E - Det är oftast kvinnor som går avklädda i reklam.. Men det gör mig inte 

upprörd eller så..   

     

6.2.4 H&M som varumärke   

Jag frågade mina manliga deltagare om de ansåg att H&M skulle påverkas positivt eller 

negativt på grund av denna kampanj, men ingen av männen trodde negativt. I och med att 

H&M är ett sådant stort etablerat företag kommer inte en sådan här kampanj påverka deras 

siffror negativt, men däremot skapar kampanjen förväntningar på hur H&M skulle vilja att 

deras målgrupp ska se ut vilket Jarlbro poängterar om hur normer och värderingar lärs in samt 

accepteras med hjälp av bland annat denna kampanj (www.svd.se, Jarlbro 2006:130).   

   

Enligt mina deltagare ser inte alla kvinnor ut som modellerna i kampanjen idag, utan detta är 

ett exempel på hur kvinnor bör se ut för att fånga uppmärksamhet och intresse. Männen tyckte 

därför att denna kampanj inte kändes äkta utan enbart målade upp en bild av ett ideal, men 

som samtidigt bekräftades vara snyggt och attraktiv. Fokus låg som sagt mest på modellerna 

och inte produkterna i kampanjen (Dahlén & Lange 2009:398). Därför förmedlar denna 

kampanj ett budskap som skapar förväntningar på hur målgruppen ska vara eller se ut för att 

passa in på varumärkets kriterier, men detta resonemang av Dahlén och Lange blir kritiserat 

eftersom att mina manliga deltagare inte är den direkta potentiella målgruppen som själva 

poängterade hur kropparna var i deras fokus under hela kampanjens gång (Dahlén & Lange 

2009:229).   

    

http://www.svd.se/
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Deltagare C - Det första jag ser och lägger fokus på är kvinnorna.. Det spelar ingen direkt 

roll att H&M:s logga finns i det högra nedre hörnet eller att miljön tydligen förändras under 

kampanjens gång.   

Deltagare A - Jag tror inte H&M påverkas negativt av denna kampanj. Människor kommer 

fortsätta handla på H&M.   

     

6.3 Jämförelse mellan grupperna   

Efter att ha analyserat materialet från intervjuerna kopplat till studiens teorier insåg jag att det 

både fanns skillnader och likheter mellan fokusgruppernas tolkningar. Nedanför delas 

analysen upp i skillnader respektive likheter mellan gruppernas tolkningar för att kunna få en 

klar bild av vad som var gemensamt eller inte vid tolkandet av kampanjen mellan grupperna.   

    

6.3.1 Skillnader   

Det som skiljde mina fokusgrupper åt mest var hur kvinnorna poängterade hur kampanjen var 

nedvärderande mot kvinnor i allmänhet, sättet som kvinnan presenteras och vilken funktion 

kvinnan fyllde i kampanjen. Kvinnans roll i kampanjen var enbart till för att underhålla och 

tillfredsställa män, och riktade sig inte till den tänkta målgruppen som faktiskt var dem själva. 

Kampanjen var provocerande i och med sättet modellerna betedde sig på i kampanjen, hur 

deras kroppar blev exploaterade av kameravinklarna och att detta är sättet man blir accepterad 

på som kvinna i dagens samhälle. Det var en större hetsig dynamik i diskussionen med mina 

kvinnliga deltagare som var betydligt mer upprörda av kampanjen jämfört med mina manliga 

deltagare som enbart ansåg den som rolig och underhållande. Mina kvinnliga deltagare kände 

press på sig själva och det skapades en jämförelse mellan hur de själva såg ut och modellerna 

i kampanjen. En av kvinnorna förklarade även hur hon medvetet ibland väljer att se ut för att 

imponera på män, enbart för att få en slags egen typ av bekräftelse. Jämfört med männen var 

det ingen av männen som kände likadant fast mot kvinnor. Kvinnorna kände därför mer press 

på hur man ska se ut som kvinna för att anses som attraktiv av män, på grund av modellerna i 

kampanjen. Samtidigt förklarade kvinnorna hur det uppstår en typ av konkurrens mellan 

kvinnor för att se bäst eller snyggast ut framför män, vilket också påverkar deras medvetenhet 

över hur de själva ser ut. Kvinnorna blev mer upprörda över kampanjen jämfört med männen 

eftersom att männen inte blev berörda eller uppmärksammade samma saker som kvinnorna 

tänkte/uttryckte sig över. Det skapades inga direkta känslor om gemenskap, inkludering eller 

identifikation av kampanjen för kvinnorna, snarare en exkludering och jämförelse.   

 Kvinnorna diskuterade och la mer fokus på kampanjens innehåll från början till slut, hur den 
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generellt var utformad. För kvinnorna spelade detaljerna och omgivning en större roll för hur 

trovärdig kampanjen var, hur äkta innehållet kändes och hur relaterat det var. I och med att 

kvinnorna är den främsta målgruppen för denna kampanj fanns det mer intresse av att 

observera och diskutera hela kampanjen, istället för några enstaka delar då hela kampanjen 

riktar sig till kvinnor. Kvinnorna var därför mer detaljerade och det blev därmed lättare att få 

fram mer empiriskt material av hela kampanjen jämfört med männen. Min roll som kvinna 

och intervjuare kan ha påverkat detta men jag kände aldrig att männen hade några direkta 

svårigheter under intervjun att uttrycka sina åsikter eller tankar framför mig eller de andra 

gruppmedlemmarna.   

    

Jämfört med kvinnorna kommenterade männen mest modellernas utseende och kroppar, att 

modellerna var snygga och såg intressanta ut. En av mina manliga deltagare tyckte 

annorlunda och höll med kvinnorna om modellerna var för smala, men övriga manliga 

deltagare höll inte med. Därför låg majoriteten av männens fokus mer på hur en kvinna ska se 

ut för att anses som snygg och intressant än vad som är sunt för kvinnans egen självbild. 

Männen kommenterade aldrig att modellerna var för smala, utan snarare att andra kvinnor inte 

ser exakt ut på det sättet idag och hur dessa modeller föll dem i smaken. Männen påpekade 

hur kvinnorna blev filmade men inte på något negativt eller provocerande sätt, utan på ett 

positivt sätt vilket innebär att den här kampanjen är ett exempel på hur kvinnor kan fånga 

mäns uppmärksamhet. Männen tog inte åt sig av kampanjens innehåll och blev därför inte 

berörda eller påverkade på samma sätt som mina kvinnliga deltagare.   

   

Det som männen diskuterade och uppmärksammade mest var valet av modeller. Miljön eller 

andra delar i kampanjen blev inte något aktuellt eller uppmärksammat ämne. Männen 

kritiserade aldrig kampanjen, bortsett från en av deltagarna som tyckte den satte press på 

kvinnor idag över ett ideal som kvinnor ska leva upp till. Därför har kvinnans presentation i 

kampanjen varit det framträdande i männens tolkningar av kampanjen då det kretsade kring 

hur kvinnan såg ut, hur hon rörde sig framför kameran samt vad de själva ansåg att skulle ha 

för egenskaper för att anses som kvinnlig. Männen ansåg att kvinnorna var attraktiva och 

snygga, vilket leder till att kvinnorna tilldelas den rollen av männen vad/hur en snygg eller 

attraktiv kvinna ska göra/se ut. Männen gav exemplen på egenskaper som modellerna hade 

för att anses som just kvinnor, vilket är ett steg i kampen mot att försöka stoppa 

förväntningarna på könsrollerna i samhället om vad som anses vara kvinnliga och manliga 

egenskaper. Männen ansåg inte att valet av kvinnliga modeller påverkar H&M negativt 
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eftersom att de själva inte reagerade negativt eller kritiskt till H&M:s reklamutformning med 

valet av dessa kvinnor. H&M lyckades fånga männens uppmärksamhet på ett mer positivt sätt 

på grund av att de inte blev berörda för att de själva inte ansåg sig vara målgruppen som 

kampanjen riktade sig till.   

   

6.3.2 Likheter   

I det individuella tolkandet bland varje deltagare fanns det även likheter mellan båda 

grupperna. Både kvinnorna och männen ansåg att kampanjen inte var realistisk eller speglade 

hur samhället ser ut idag. Kampanjen representerar inte kvinnor i allmänhet hur populationen 

av kvinnor generellt ser ut. Istället var kampanjen vilseledande och satte fokus på andra saker 

än själva produkten som skulle säljas, då båda grupperna kommenterade det mesta utom 

själva kläderna som modellerna bar. Båda grupperna ansåg att det skapades ett slags ideal 

över hur en kvinna ska se ut för att vara kvinnlig i denna kampanj, vad man ska eftersträva 

som kvinna och hur man ska se ut för att anses som attraktiv eller snygg. Ingen av deltagarna 

kände några känslor eller någon typ av gemenskap i slutet av kampanjen, att den kändes äkta 

då de inte kunde identifiera sig med innehållet. Konstruktionerna och kriterierna som fanns 

där av vad som ansågs vara kvinnligt passade inte in på hur kvinnorna själva kände var 

kvinnligt, och männen hade svårt att identifiera sig eller känna någon typ av gemenskap på 

grund av att kampanjen som sagt inte riktade sig direkt till dem.   

   

För H&M som företag och varumärke ansåg mina deltagare i fokusgrupperna att kampanjen 

inte skadar deras varumärke på ett negativt sätt. I och med att H&M redan är ett sådant stort 

etablerat varumärke är detta enbart en liten bit av det stora hela, och därför är det lätt att 

komma undan med liknande kampanjer där kvinnor blir tilldelade denna rollen som mina 

fokusgrupper tolkade/uppfattade kvinnan (www.svd.se). Kvinnans roll i kampanjen är enligt 

deltagarna att tillfredsställa genom att hon existerar/finns där. Hennes roll exploateras och blir 

utnyttjad utan några konsekvenser då mina grupper påpekade att dessa kampanjer är 

utformade på samma sätt där könsstereotyper reproduceras, och kvinnan respektive mannen 

sätts in i separata fack då det finns tydliga uppdelningar mellan vad som är kvinnliga och 

manliga egenskaper. Samtidigt kommer mina deltagare fortsätta handla på H&M, och därför 

ansåg och tolkade mina fokusgrupper inte kampanjen som ett hot för H&M:s existens. H&M 

kommer alltid vara ett aktuellt varumärke för mina deltagare och ändrade därför inte deras 

generella uppfattning av H&M som varumärke på grund av denna kampanj samt val av 

kvinnliga modeller.   

http://www.svd.se/
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7. Slutsats/diskussion   

Studiens syfte var att få fram hur individer bestående av kvinnor respektive män tolkade samt 

uppfattade reklamkampanjen “Summer starts now”. Det som jag främst kan se beroende på 

min tolkning och mina fokusgruppers tolkningar är hur jag och mina kvinnliga deltagare 

resonerade på samma sätt. Jag och mina kvinnliga deltagare var mer kritiska mot hur 

kampanjen såg ut samt generellt över hur reklamutformningar väljer att representera kvinnor 

jämfört med männen. I och med att mitt urval enbart var ett stickprov och inte representerar 

en hel population kan jag enbart komma fram till att de kvinnliga individer som deltog i 

intervjun delade samma åsikter med mig om att reklam påverkar sättet hur kvinnan framställs 

idag i offentligheten, vilket stämmer överens med hur Jarlbro beskriver det (Jarlbro 2006:17-

18). Det skapas konstruktioner över vad som anses vara kvinnligt och manligt med bland 

annat hjälp av reklam, vilket mina manliga deltagare kunde stödja. Argumentet om att 

könsstereotyper produceras och reproduceras i medier stärks av mina deltagare i 

fokusgrupperna eftersom att mina manliga deltagare förklarade hur en kvinna ska se ut eller 

vara för att anses som en kvinna och attraktiv (van Zoonen 1994:17-18). Det skapas därför en 

bild och förväntningar på kvinnan hur hon ska vara som kvinna. För att denna bild av kvinnan 

som hon blir presenterad på i reklam ska förändras bör problemet kring hur presentationen är 

för standardiserad förändras/brytas, inte minst i reklamsammanhang. Innehållet syns alltid och 

finns tillgängligt bland oss både i det offentliga och privata samt att det är i just 

reklamsammanhang kvinnan används som medel för säljande syfte (Dahlén & Lange 

2009:147-148, Jarlbro 2006:147, van Zoonen 1994:87). Kvinnan blir tilldelad en roll som vi 

själva ger henne utifrån våra egna tankar och erfarenheter.    

   

I och med att urvalet ansåg annorlunda spelade kvinnan olika roller och uppfattades på 

varierande sätt i tolkandet av kampanjen vilket är ett tecken på att sättet att framställa och se 

på kvinnan börjar förändras men det lär samtidigt vara omöjligt att bli observerad utan 

föreställningar. Därför blir kvinnan framställd i denna kampanj på ett visst sätt som kan 

kopplas till the male gaze, men kan samtidigt tolkas på olika (positiva och negativa) sätt 

beroende på vad man själv som individ har för individuella erfarenheter och tankar beroende 

på vad man själv anser som kvinnligt eller manligt (Jarlbro, 2006).   

   

Genom denna studie har jag insett att vi individer tolkar/uppfattar en reklamkampanj på lika 

och olika sätt. Kvinnans roll i kampanjen stod i fokus under intervjuerna, och säljandet av 

själva produkten kom i andra hand. Vid reklamutformningar som presenterar kvinnor på sättet 
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i “Summer starts now” reproduceras idealet över hur en kvinna ska se ut. Dessa ideal bidrar 

till att t.ex. smala kvinnor automatiskt anses som snygga. Vi tilldelar kampanjen dess 

betydelse när vi tolkar den, och betydelsen är det som avgör hur porträtteringen av kvinnan 

ser ut. Vi ger kvinnan en roll som sedan blir normaliserad. Tack vare upprepningen av dessa 

kampanjer blir individer påverkade över hur representationen av kvinnor ser ut och anses vara 

sanningen. I och med att kvinnans kropp stod i fokus i intervjuerna lämnades andra delar av 

kampanjen åt sidan, därmed tolkades reklamen som en missvisande bild av hur samhället ser 

ut samt vad som anses vara det mest viktiga att poängtera i en kampanj men samtidigt 

påverkas inte H&M som varumärke negativt av denna kampanj eftersom deltagarna 

fortfarande är deras kunder (Jarlbro  2006:120-121). Därför bör det ske en förändring av 

innehållet i liknande kampanjen som “Summer starts now” för att kunna åstadkomma en mer 

neutral och vardaglig bild av kvinnan som kvinna.   

   

7.1 Fortsatt forskning   

För förslag till fortsatt forskning inom mitt ämnesområde skulle det vara intressant att 

undersöka hur mannen tidigare har framställts och även framställs idag i dagens reklam. 

Genom användandet av kvalitativ metod, t.ex. antingen ett antal fokusgrupper eller två 

djupintervjuer få fram hur män blir tolkade och uppfattade i reklam eller andra mediala 

sammanhang. Försöka få fram eller analysera hur framställningen av män och vilka 

egenskaper män har/har haft i reklam och om detta anses som naturligt eller inte av deltagarna 

som medverkar i intervjuerna.   

   

Det skulle även vara intressant att utföra en djupintervju med H&M som företag och 

varumärke, hur H&M uppfattas av konsumenterna samt hur H&M själva väljer att utforma sin 

reklam. Att få fram vilka delar som är viktiga i kommunikationsprocessen för att nå sin 

potentiella målgrupp och vilka medel som anses vara viktiga i deras reklamutformningar. 

Försöka få reda på hur H&M genom en djupare undersökning väljer att positionera sig på 

olika kommunikationskanaler, och ett klargörande av H&M:s marknadsföringsstrategier.   

   

   

8. Åtgärdsförslag   

På grund av omfattning av studien analyserades enbart en kampanj och två fokusgrupper. Det 

som studien hade kunnat bestå av istället var användandet av fler kampanjer från olika företag 

för att få en bredare bild över hur kvinnan porträtteras i reklam generellt samt för att få kunna 
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få fram ett mer jämförelsebart resultat.   
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9. Bilaga - INTERVJUGUIDE   

    

Intervjuguiden framställdes för att vägleda intervjuaren/forskaren i samtalet med deltagarna 

som medverkade i respektive intervju. Avsikten var att förhålla sig till syftet med studien och 

studiens frågeställningar. Frågorna delades upp i olika teman för att sedan kopplas till 

studiens teoretiska ramverk. Följande frågor utgick intervjuerna ifrån.     

   

Frågor:   

• Vad är er spontana tanke efter att ha sett denna kampanj?   

    

• Är det något speciellt som ni reagerar över/poängterar?   

    

• Varför tror ni innehållet ser ut som det gör?   

    

• Vad ligger fokus på i kampanjen/vad går kampanjen ut på?   

    

• Fångar kampanjen ert intresse?   

    

• Är det någon del i kampanjen som fångar ert intresse extra mycket?   

    

• Känns innehållet äkta/kan ni identifiera er med det? Varför/varför inte?   

    

• Speglar kampanjen hur samhället ser ut? Stämmer den överens med “verkligheten”?   

    

• Ändrar kampanjen ert sätt att se på H&M som varumärke?   

    

• Hur påverkas varumärket H&M av denna kampanj?   

    

• Spelar det någon roll att det är H&M som producerat denna kampanj?   

    

• Kommer ni sluta/fortsätta konsumera produkter från H&M på grund av denna kampanj?   

    

• Kan det uppstå några konsekvenser på grund av denna kampanj? I sådana fall vad för 

konsekvenser? 
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