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Abstract 
Title: When advertising steps into the public debate - a qualitative analysis of 

Åhléns campaign “Break clothing power structure” 

The purpose of this study is to examine how Åhléns challenge existing gender norms 

and stereotypes in their campaign Bryt klädmaktsordningen. The study also wish to 

highlight the reactions that the campaign has received on Åhléns Facebook-page. The 

theoretical starting point is based on theories concerning representation and 

stereotypes and specifically how these theories can be seen in the context of 

advertising campaigns. The concepts of norms and norms criticism has been 

established and the concept of sex and gender has been discussed within the 

theoretical framework. Theories of semiotics has also been presented to provide a 

basis to the two qualitative methods in the study. First, a semiotic picture analysis is 

used to analyze the visual elements of the material. Then, a thematic text analysis is 

used to analyze the textual material consisted of comments from the Facebook-page. 

The result of the semiotic analysis shows that Åhléns challenge gender norms and 

stereotypes by presenting women and men in contrary to what is expected of them. A 

part of the result that was found a bit surprising is that the analysis also shows that the 

presentation is not entirely equitable between the men and women. The result of the 

thematic text analysis is first categorised into five different themes: “shouts of 

encouragement”, “keep politics away!”, “threats of boycott”, “great, but…” and 

“campaign defender”. The result shows that the reactions largely stands for or against 

Åhléns, this campaign or norm critical advertising. A surprising result was those who 

both praised and condemned Åhléns or campaign in the same comment. Based on the 

result, the conclusion is that Åhléns can participate and highlight social problems 

through their marketing communication and that they have done so by challenging the 

previling norms in the camaign. The fact that Åhléns has chosen to take a stand on 

gender norms through this campaign also shows that a norm critical advertising 

campaign can lead to a community discussion regarding prevailing gender norms.  

 

Keywords: Norm, norm criticism, stereotypes, representation, semiotics, Åhléns, 

advertising campaign  
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1 Inledning 
“Vem får synas i svensk reklam?”. Så hette den normkritiska Guldäggskampanj från 

2015 som genom en fotoutställning på Hötorgets tunnelbana i Stockholm satte 

representationer i fokus. Kampanjen ville uppmärksamma mångfald och rätten att 

synas men även ifrågasätta de normer som finns i vårt samhälle (Rågsjö Thorell, 

2015) Att ha ett normkritiskt förhållningssätt handlar med andra ord inte om att 

försöka uppnå ett normfritt samhälle utan om att synliggöra och ifrågasätta de normer 

som finns idag (Samuelsson 2016, 18, 43). I samband med kampanjen skrev 

jämställdhetsministern Åsa Regnér och konsumentministern Per Bolund en 

debattartikel där de framförde sin glädje över att det fanns ett intresse inom 

reklambranschen att lyfta frågor kring normer och stereotyper. De menade att vi 

behöver mer mångfald i reklam eftersom reklamens budskap och bilder bidrar till att 

förstärka skönhetsideal, roller och normer som får människor att känna sig 

otillräckliga (Regnér och Bolund, 2015). De skrev bland annat: 

 

 

 

 

 

Ett av Sveriges största och mest väletablerade varuhus Åhléns har inte heller varit 

sena med att försöka arbeta mot en förändring inom reklambranschen och i vårt 

samhälle. De beskriver sig vara ett varuhus för alla och menar att kärnan i den 

betydelsen handlar om ett sätt att tänka samt ett medvetet ställningstagande som 

genomsyrar allt dem gör. Åhléns startade som ett postorderföretag 1899 och är idag 

ett av Sveriges mest kända varumärken och idag finns ett 70-tal varuhus runt om i 

landet (Åhléns 2016). Under 2015 tillträdde Lina Söderqvist som marknadschef på 

Åhléns och sedan dess har en rad av deras kampanjer uppmärksammats. I en intervju 

med Resumé (Lundin, 2015) berättade Söderqvist att varuhuset vill motverka 

fördomar och bryta olika normer och stereotyper som finns i idag och de väljer att 

visa det genom att skapa normbrytande kampanjer.  

 

“För en feministisk regering och som vet att mångfald och jämställdhet är några av 
landets viktigaste tillgångar är detta ett samtal vi gärna deltar i. Reklamen påverkas i 
allra högsta grad av våra gemensamma värderingar och vice versa. Reklamens kraft 
som normgivare går inte att underskatta, speciellt med tanke på den stora plats som 
reklambilder tar i det offentliga rummet.” 
(Regnér och Bolund, 2015). 
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Normer kan beskrivas som allmänna sedvanor eller oskrivna regler. De personer som 

inte följer dessa normer blir en avvikelse från normen, just eftersom det finns 

förväntningar och ideal som anses vara fördelaktigt och positivt önskvärt (Fiske 1997, 

137). Vad som anses vara normen i ett sammanhang behöver inte vara det i ett annat 

sammanhang och normer är med andra ord situationsberoende och kan förändras över 

tiden eller utifrån situation (Samuelsson 2016, 16). Åhléns senaste höstkampanj 

släpptes i september 2016, där visar de upp hösten klädtrender samtidigt som de lyfter 

problematiken kring att vi idag i stor utsträckning klär oss efter könsnormer. Genom 

ett normkritiskt perspektiv granskas de normer som finns för att man ska kunna belysa 

de normer som behöver förändras, samtidigt som det är möjligt att lyfta nya normer vi 

önskar skapa (Samuelsson 2016, 43).  

 

Att Åhléns valt att kliva in samhällsdebatten och lyfta olika samhällsproblem genom 

sina normkritiska kampanjer har mottagits med blandade reaktioner på bland annat 

sociala medier. I det medielandskap vi idag befinner oss i kan vi med ett enkelt klick 

på datorn eller i telefonen publicera och kommentera innehåll, dela material. På så vis 

deltar dagens konsumenter i allt större utsträckning genom att vara med och skapa ett 

medialt innehåll (Jenkins 2003, 286). Vi har idag möjlighet att uttrycka våra åsikter 

genom dessa digitala och sociala medier och på samma sätt kan företag uttrycka sina 

åsikter i exempelvis deras marknadsföring. Att fler företag och varumärken idag 

väljer att uttrycka sina åsikter och ställningstaganden genom sin 

marknadskommunikation blir därför intressant att studera. Denna studie görs med en 

förhoppning att få en ökad förståelse för hur ett företag kan kliva in i 

samhällsdebatten, vad som händer när dem gör det och vilka konsekvenser det kan 

tänkas få. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Åhléns försöker utmana rådande normer 

och stereotyper i kampanjen Bryt klädmaktsordningen samt lyfta vilka reaktioner 

kampanjen väckt på Åhléns Facebook-sida. 

 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar utformats: 

• Hur utmanar kampanjen rådande normer och stereotyper? 

• Vilka teman går att utläsa i de reaktioner kampanjen fått på Facebook? 

• Vad genererar det för diskussion kring att en reklamkampanj försöker utmana 

rådande normer och stereotyper? 

 

 

2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt belyser tidigare forskning som på olika sätt varit relevanta och gått att 

anknyta till denna studie.  

 

2.1 Hur företag blir förespråkare (för samhällsproblem) genom 
marknadsföring 
Klädföretaget United Colors of Benetton är sedan 1980-talet bland annat känt för att 

belysa olika samhällsproblem i sin marknadsföring. Fotografen Oliviero Toscani 

skapade då en serie kampanjer åt Benetton som syftade till att “öppna människors 

ögon” genom att låta marknadsföringen passera de kulturella, religiösa och rasifierade 

gränser som finns. Mark J. Barela (2003) har i sin studie bland annat granska olika 

konsumenters respons till Benettons kampanjer, med avseende på förändringar som 

skett inom den globala politiken eftersom dessa kampanjer genom åren blivit bemötta 

med extrema känslor och reaktioner, där människor berömt eller fördömt Benetton 

och deras reklamkampanjer (Barela 2003, 114). Målet med kampanjerna var att nå ut 

och åberopa en diskussion kring kontroversiella ämnen men med en förhoppning att 

människor skulle komma till insikt att även ett klädföretag kan visa sitt stöd till 

globala samhällsfrågor (Barela 2003, 117). För denna studie blir det intressant att se 

om och i så fall hur Åhléns kan åberopa denna typ av diskussion och på vilket sätt 
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dem väljer att lyfta olika samhällsfrågor. Benettons kampanjer utgjorde inte tydliga 

uttalanden om ett ämne eftersom de ville fånga människors uppmärksamhet och få 

dem att överväga och konfrontera deras egna åsikter (Barela 2003, 119). Genom att 

undersöka Åhléns kampanj samt de reaktioner den fått blir det intressant att se om 

Åhléns, likt Benetton, fångar människors uppmärksamhet och om reaktionerna visar 

på ett övervägande och en konfrontation av respondenternas åsikter. Barela (2003, 

119) menar även att Benettons kontroversiella reklam har erbjudit konsumenterna en 

variation i deras egen uppfattning av olika samhällsfrågor, delvis baserat på kulturella 

skillnader. En del konsumenter har sagt att de kontroversiella bilderna avskräckt dem 

att köpa Benettons produkter medan andra lovordat deras unika annonser som främjar 

budskap kring likabehandling oavsett ras (Barela 2003, 118). Han lyfter även att 

Benettons strategi är ett exempel på hur ett klädföretag kan vara förespråkare för 

diskussioner kring olika samhällsproblem genom kreativa marknadsföringsstrategier 

(Barela 2003, 121). För denna studie blir det därför intressant att se hur Åhléns 

kampanj kan bidra till en diskussion kring olika samhällsproblem, om reaktionerna 

leder till en polarisering kring för och emot normkritik och om Åhléns också kan ses 

som förespråkare för olika typer av samhällsproblem, på samma sätt som Benetton 

beskrevs göra för ca 15 år sedan. 

 

2.2 Att taktiskt skapa politiska konsumenter genom 
kampanjer 
Philip Balsiger (2010, 312) ämnade i sin studie att analysera hur politisk inverkan och 

mobilisering formar politisk konsumtion inom klädbranschen. Han menade att 

tidigare undersökningar kring politisk konsumtion har underskattat vikten av 

kampanjer (det vill säga avsiktliga och samordnade kollektiva åtgärder och 

inramningsaktiviteter) som ett incitament, om inte avgörande, för den enskilda 

politiska konsumtionen. Studier har visat en ökning av politisk konsumtion och idag 

finns möjligheten att uttrycka sina politiska preferenser vid köp av dagligvaror som 

kaffe, frukt och kläder. Han förklarar att genom buycotts eller boycotts - det vill säga 

att man köper eller inte köper en produkt för dess politiska, sociala eller miljömässiga 

kvaliteter - fungerar vi idag som politiska konsumenter. Denna utveckling ses 

vanligen som en förändring av politiska åtgärdsformer mot en mer individualiserad 

deltagandeform och en tendens mot en ny typ av “politik i affärerna” (Balsiger 2010, 
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311). I sin studie fokuserar han på de offentliga handlingar som kännetecknar en 

kampanj och han menar att medborgare och konsumenter uppmanas att delta på tre 

olika sätt: med hjälp av protest-, konventionell- och konsumtionstaktiker. Dessa olika 

former involverar olika roller och åtaganden från individen, som antingen kan delta 

som aktivist eller volontär, som medborgare på marknaden, eller genom att använda 

sin konsumentmakt (Balsiger 2010, 319). För min studie kan dessa tre typer av 

uppmaningar vara bra att ha i åtanke när jag analyserar kampanjen och de 

uppmaningar som kan tänkas finnas i kampanjen. Hans studie visar nämligen på hur 

olika kontroversiella föreställningar kan mobilisera medborgare och konsumenter och 

därmed göra konsumtionen och produktionen av kläder till en offentlig och politisk 

fråga (Balsiger 2010, 312). Det blir med andra ord intressant att se om Åhléns 

mobiliserar medborgare till konsumtion eller ej genom att lyfta problematiken kring 

könsnormer och kläder och om dem gör klädkonsumtion till en politisk fråga.  

 

2.3 Är reklam ett hinder mot förändringar? 
James Gentry och Robert Harrison (2010) har i artikeln Is advertising a barrier to 

male movement toward gender change? undersökt hur mans (och faders-)roller 

porträtteras i reklam utifrån ett maskulint teoretiskt perspektiv och resultatet tyder på 

att skildringar av könsroller i reklam inte har blivit mer könsneutral. Medan kvinnor 

visas i mindre stereotypt traditionella roller speglar de manliga skildringarna 

fortfarande ett mycket traditionellt maskulint perspektiv (Gentry & Harrison 2010, 

74). I studien undersöker dem olika skildringar av män i annonser som är riktade till 

olika segment och resultatet visade att det är stora skillnader i hur män och kvinnor är 

representerade i reklam beroende på vem reklamen riktas till (Gentry & Harrison 

2010, 84,90). De menar att om forskning kring feminism endast fokuserar på kvinnor 

finns det en risk för att man förstärker uppfattningen om att männen är normen. 

Gentry och Harrison (2010, 91) diskuterar vidare att om könsroller ska kunna bli mer 

jämlika är det nödvändigt att förändring sker hos både män och kvinnor. För denna 

studie kan det vara hjälpsamt att ha dessa uppfattningar i åtanke för att 

uppmärksamma om representationerna av normkritik framställs jämlikt mellan 

männen och kvinnorna i kampanjen. Avslutningsvis nämner de i artikeln, på liknande 

sätt som Regnér och Bolund (2015) nämnde i sin debattartikel, att marknadsförare 

inte är ansvariga för att förändra de könsnormer som finns, men att dem bidrar till att 
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förstärka roller och normer som finns i och med att det är marknadsförarna som 

kontrollerar reklamen (Gentry & Harrison 2010, 92). För studien blir det intressant att 

se hur Åhléns försöker bidra till en förändring genom att skapa en normkritisk 

reklamkampanj som belyser könsnormer. Det blir även intressant att ta reda på om 

deras kampanj försöker visa på en förändring hos både kvinnor och män.  

 

 

3 Teori 
Detta avsnitt tar upp relevanta teorier som tillsammans bildar studiens teoretiska 

ramverk. 

 

3.1 Representation 
För att ta reda på vilka utmanande normer och stereotyper som konstrueras i 

kampanjen och undersöka hur Åhléns försöker utmana dessa, är det viktigt att ha en 

förståelse för begreppet representation och hur teorier kring representation kan vara 

till hjälp vid denna undersökning. Enligt kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall 

(2013, 1) kan representation kortfattat beskrivas som “produktionen av betydelse 

genom språk” och han menar att det finns två typer av representationssystem. Det 

första är de system där objekt, händelser och människor står i samband med de 

uppsättningar begrepp, föreställningar och mentala representationer vi har i våra egna 

tankar och han menar att vi inte skulle kunna tolka världen på ett meningsfullt sätt 

utan detta samband (Hall 2013, 3). Inom en kultur tolkas världen på ungefär samma 

sätt och man har därmed möjlighet att bygga en gemensam kultur av begrepp och 

betydelser genom att skapa en så kallad gemensam begreppskarta. För att vi ska 

kunna sätta samman våra begrepp och betydelser med ord, ljud och bilder behöver vi 

därför översätta denna begreppskarta till ett gemensamt språk, vilket även beskrivs 

som det andra representationssystem som är med i processen att skapa mening (Hall 

2013, 4). Med hjälp av dessa grundläggande tankar kring representation och 

representationssystem blir det intressant att se på hur och vilka normkritiska 

representationer Åhléns valt att konstruera och hur dessa konstruktioner kan tolkas 

och förstås. 
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3.1.1 Den manliga blicken och representation i reklam 
Representationer är en konstruerad version av det som framställs och inte en absolut 

återspegling som kräver objektivitet, och eftersom det så gott som aldrig går att ge 

fullständiga, objektiva återspeglingar av exempelvis kvinnor, män eller verkligheten 

är detta viktigt att ha i åtanke vid studier av reklam och medier (Jarlbro 2006, 120). 

Feministiska filmteoretikern Laura Mulveys (1975, 11) teori kring den manliga 

blicken (the male gaze) har visat att bilder på kvinnor ofta porträtteras med 

utgångspunkten att betraktaren av bilden är en heterosexuell man. Även journalisten 

och medieforskaren Maria Edström (2002) har undersökt hur medier skildrar kvinnor 

som befinner sig i en ledande position och hur dem framställs i bild. Hon konstaterade 

att det tycks finnas förväntningar att kvinnor ska le på bild för att bekräfta deras 

kvinnlighet medan det inte finns samma typ av förväntningar att männen ska le. Även 

sättet att bli fotograferad på visade sig skilja sig åt mellan kvinnor och män. Kvinnor 

fotades oftare ovanifrån så betraktaren får ett visst övertag genom att “titta ner” på 

kvinnan i bilden. Dessa bildval och vinklar visade att männen ofta framställs som 

kraftfulla i deras positioner medan kvinnor framställs i positioner och miljöer som 

tonar ner deras makt (Edström 2002, 25).  

 

Reklam är en form av övertalning och all form av övertalning bygger på att vissa 

attribut framhävs framför andra och reklam kan därmed visa eller dölja exempelvis 

aktuella samhällsförhållanden (Jarlbro 2006, 120). Mulvey (1975, 12) menade att i en 

värld ordnad av en sexuell obalans har nöjet “att titta” på något delats upp mellan 

aktiv/manliga och passiv/kvinnliga. Hon förklarar detta genom att visa på att 

kvinnliga karaktärer som visas i filmer representeras som passiva objekt för en aktivt 

manlig sexuell lust. Det hon menar är att enligt den härskande ideologins princip (och 

en psykisk struktur som backar upp denna ideologi) kan inte “den manliga figuren” 

bära bördan av en sexuell objektifiering och denna uppdelning stödjer därmed 

mannen i hans roll som den aktiva som får saker att ske (Mulvey 1975, 12). För 

studien blir det intressant att se om Åhléns utmanar dessa förväntade framställningar 

hos kvinnorna och männen genom att se till sättet de porträtteras och vad de 

representerar i kampanjen. 
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3.2 Stereotyper 
Eftersom Åhléns kampanj syftar till att bryta rådande normer och stereotyper som 

finns i vårt samhälle är det även viktigt att belysa den teoretiska aspekten kring 

stereotyper. Filosofen Walter Lippmann (1946, 71) introducerade begreppet stereotyp 

i boken Public Opinion och han menade att stereotyper inte är kompletta bilder av 

världen men en möjlig världsbild vi är anpassade att leva i. Vidare beskrev han att:  

Representationer är väldigt komplex och speciellt när det inkluderar det som anses 

vara annorlunda eller olika. Olikheter och representationer av olikheter engagerar och 

väcker känslor hos mottagaren samtidigt som det kan framkalla oro och rädsla (Hall 

2013, 216). När det handlar om representationer kring olika dimensioner av olikhet 

som exempelvis kön, sexualitet, klass och etnicitet är just stereotyper en central och 

betydande praktik (Hall 2013, 215). Lippmann (1946, 88) menade att när ett system 

av stereotyper är väl fixerade leds vår uppmärksamhet till de omständigheter som 

stödjer detta, samtidigt som vi avleds från de omständigheter som motsätter sig det. 

Hall (2013, 247) menar på samma sätt att stereotyper kan beskrivas som ett sätt att 

förminska individer till endast ett fåtal kännetecken som ses som de mest utmärkande 

egenskaperna som representeras som det redan bestämda.   

 

3.2.1 Könsstereotyper och könsnormer i reklam 
Kön beskrivs av genusforskare som en social och kulturell konstruktion och inom 

vetenskapliga sammanhang används ofta begreppet genus (Fagerström & Nilson 

2008, 7). Den ursprungliga skillnaden mellan kön och genus som begrepp utgick från 

att genus betraktas som något socialt och kulturellt betingat och att kön betraktas som 

biologiskt. Kön kopplas alltså till det biologiska medan genus är det socialt och 

kulturellt konstituerade (Fagerström & Nilson 2008, 7). Denna studie kommer dock 

endast använda sig av ordet och begreppet kön, eftersom jag i likhet med 

genusforskaren Lena Gemzöe (2002, 80) upplever att det ibland är svårt att ersätta 

svenskans ”kön” med ”genus” på ett korrekt och konsekvent sätt. Genusforskare 

använder ofta begreppen femininitet och maskulinitet för att framhäva synen på att 

genus ses som något som är konstruerat och inte något som är grundläggande. Detta 

“Vår stereotypa värld är inte nödvändigtvis den värld vi vill att det ska vara.  
Det är helt enkelt den typ av värld vi förväntar oss att den ska vara”  
(Lippmann 1946, 77).  
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eftersom termerna kvinnligt och manligt lättare kopplas ihop med redan självklara 

egenskaper hos en individ, det vill säga att något är typiskt kvinnligt eller typiskt 

manligt (Fagerström & Nilson 2008, 7). I och med att Åhléns i sin kampanj använder 

termerna manlig och kvinnlig kommer även denna studie i stor utsträckning använda 

dessa begrepp vid beskrivningen av något som uppfattas som typiskt manligt eller 

kvinnligt.  

 

Reklam och reklamkampanjer arbetar ofta på ett stereotypt vis genom att framställa 

exempelvis hur en man eller kvinna är, på ett väldigt generaliserande sätt och dessa 

stereotypa generaliseringar blir det som representerar det reklamen vill förmedla 

(Fagerström & Nilson 2008, 70). Stereotyper delar upp det normala och accepterade 

från det onormala och icke accepterade och utesluter därmed det som inte passar in 

och som skiljer sig från det normala (Hall 2013, 247). Stereotyper kring just kön är 

ofta kopplade till traditionella sociala roller som män och kvinnor anses ha, 

exempelvis den omhändertagande kvinnan och den aggressiva mannen (Hinton 2003, 

92-93). I kampanjens fall kan könsnormer antas innebära att det finns vissa oskrivna 

regler och förväntningar kring hur vi ska klä oss beroende på vårt kön. I en stor del av 

den västerländska kulturen förväntas män bära funktionella och bekväma plagg som i 

stor utsträckning består av byxor och tröjor. Kvinnor förväntas, utöver byxor och 

tröjor, även bära kjol eller klänning. Kvinnor förväntas i större utsträckning att bära 

tighta kläder för att framhäva deras former och koppar och många kvinnliga plagg kan 

upplevas obekväma och inte så funktionella. Att kjol och klänning är ett plagg som 

endast ska bära kan ses som en sådan oskriven regel som finns i den västerländska 

kulturen. Skulle en man klä sig i kjol skulle det innebära en avvikelse från den 

förväntade normen kring manlig klädsel (Fiske 1997, 137).  

 

I Åhléns kampanj syftar ordet klädmaktsordning till “sättet vi medvetet eller 

omedvetet klär oss efter könsnormer”. Utifrån ett feministiskt perspektiv är 

könsmaktsordning uttrycket för en grundläggande maktordning som utgår från att 

män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och denna könsmaktsordning 

betraktas som något som är ordnat i hela vårt samhälle (Fagerström & Nilson 2008, 

7). Ordet klädmaktsordning kan ses som ett uttryck för att manlig klädsel är 

överordnad kvinnlig klädsel. För denna studie blir det intressant att undersöka hur 
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Åhléns försöker utmana rådande könsnormer i kampanjen. Därefter kan det vara 

möjligt att utläsa hur dem konstruerat representationer kring just könsnormer. 

 

3.3 Semiotik 
Gällande hur representationer kopplar samman mening och språk till det kulturella 

finns det olika teoretiska perspektiv kring hur språk används för att representera 

världen (Hall 2013, 11). Denna studie utgår från det konstruktionistiska 

förhållningssättet genom att belysa teorier kring semiotik. Detta förhållningssätt har 

haft störst inflytande på kulturstudier eftersom det erkänner den allmänna, sociala 

karaktären av språk. Hall (2013, 11) menar att det inte är den materiella världen, där 

saker och människor existerar, som förmedlar betydelse, utan det är det språksystem 

som används för att representera våra idéer och begrepp som förmedlar denna 

betydelse.  

 

Språkforskaren Ferdinand de Saussure brukar ofta ses som ”fadern” till den moderna 

språkvetenskapen och hans huvudsakliga bidrag är att han betraktade språket som ett 

system av tecken (Hansson, Karlsson & Nordström 2006, 10). Han avfärdade tanken 

att språk speglar verkligheten och föreslog istället att språket verkar inom sitt eget 

system som i sin tur konstruerar mening och betydelser inom språk (Laughey 2007, 

55). Det verbala tecknet kan beskrivas bestå av två komponenter; det betecknande och 

det betecknade (Hansson, Karlsson & Nordström 2006, 10). Det betecknande är den 

faktiska formen, såsom ord, ljud och bilder och det betecknade är den mentala 

föreställningen som finns i ens huvud och som man associerar till formen. Vad som i 

sin tur upprätthåller representation är relationen mellan det betecknande och det 

betecknade, något som fastställs av våra kulturella och språkliga koder (Hall 2013, 

16). Den mentala föreställningen är rätt lika hos de medlemmar som kommer från 

samma kultur och använder samma språk och av den anledningen är det viktigt att 

komma ihåg att det betecknade och betecknande är en produkt av en viss kultur (Fiske 

1997, 65-67). Saussure intresserade sig för det lingvistiska systemet och han betonade 

texten men inte på vilket sätt tecken i texten samverkar med användarens kulturella 

och sociala erfarenheter. Han intresserade sig inte så mycket för att en mening kan 

förmedla olika betydelser till olika personer i olika situationer (Fiske 1997, 117 & 

Hansson, Karlsson & Nordström 2006, 11). 
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Långt senare började andra forskare tillämpa hans strukturalistiska syn på tecknet 

inom mer visuella områden som bild och film (Hansson, Karlsson & Nordström 2006, 

11). Sedan 1990-talet har studier kring visuell kommunikation ökat och satt fokus på 

den visuella kommunikationens roll i meningsskapandet men också dess roll i 

samhället. Vad som beskrivs som något centralt är just vetskapen om att en bild inte 

bara är en avbildning eller en illustration av något (Fogde 2010, 180). En bild 

produceras och tolkas genom en viss inramning och genom ett visst perspektiv. Det 

visuella analyseras ofta utifrån teorier som handlar om hur representationer av 

exempelvis kvinnligt och manligt konstrueras i ett visst sammanhang. Vilket betyder 

att det går att relatera den visuella kommunikationen till politiska, sociala och 

kulturella betydelser som ingår i ett visst historiskt sammanhang (Fogde 2010, 180). I 

studiens fall handlar det om att se hur Åhléns konstruerat rådande normer och 

stereotyper på ett utmanande sätt och hur kvinnorna och männen representerar detta. 

Intresset för att studera visuell kommunikation kan ha olika utgångspunkter, men 

sammanfattningsvis kan man hävda att kunskapsintresset är kritiskt för vilka 

representationer som kommer till uttryck i de texter som vi omges av i olika 

sammanhang (Fogde 2010, 180).  

 

3.3.1 Denotation och konnotation 
En av Saussures efterföljare utvecklade en modell för att kunna analysera den 

samverkande uppfattningen kring betydelser. Denna efterföljare var semiotikern 

Roland Barthes och kärnan i hans utvecklade teori är föreställningen om två ordningar 

eller nivåer av beteckning, där den första nivån kallas denotation och den andra nivån 

kallas konnotation. Han menar att genom denotation beskrivs förhållandet mellan det 

betecknande och det betecknade inom tecknet, samt förhållandet mellan tecknet och 

referenten i den externa verkligheten (Fiske 1997, 117). Denotation syftar till att 

beskriva tecknets uppenbara betydelse, det som faktiskt går att se, exempelvis det som 

syns i kampanjbilderna. Det är genom konnotation som betydelsen av tecknet närmar 

sig det subjektiva och eftersom man arbetar på en subjektiv nivå är vi ofta inte 

medvetna om den. Med hjälp av konnotation är det sedan möjligt att beskriva det 

samspel som sker när tecknet möter användarens uppfattningar eller känslor och de 

värderingar som gäller i kulturen (Fiske 1997, 118-120). Genom att analysera bilderna 

med hjälp av denna konnotativa nivå blir det möjligt att få en djupare förståelse för 
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hur Åhléns försöker utmana rådande normer och stereotyper i kampanjen och hur dem 

att konstruerar detta.   

 

3.3.2 Myter och förankring 
Ett annat sätt som tecken fungerar är genom myter. Barthes kortfattade beskrivning av 

vad en myt är lyder: “myten är ett yttrande” och med det menade han att myter kan 

ses som ett meddelande eller kommunikationssystem (Barthes 1969, 205). Hans 

användning av begreppet myt syftade till hur en kultur genom berättelse förklarar 

eller uppfattar aspekter av verkligheten eller naturen och att en myt är en kulturs sätt 

att tänka, förstå eller begreppsliggöra något (Fiske 1997, 121). Myt kan även 

beskrivas som en allmän föreställning som blir ansedd som en slags sanning och 

myter kan på så vis även kopplas ihop med rådande stereotyper, eftersom stereotyper 

är ett sätt att förenkla uppfattningar om en viss grupp och något som till stor del är 

“givna” av kulturen (Hinton 2003, 148). Att kvinnan är bättre lämpad för vård och 

uppfostran och därmed har en naturlig plats i det privata hemmet medan mannen bär 

rollen som den försörjande som tar plats i det offentliga kan ses som två typiska 

exempel på myter som finns gällande kvinnor och män (Fiske 1997, 122). För denna 

studie blir det intressant att se vilka myter Åhléns kan tänkas lyfta fram och om de 

försöker bryta eller skapa “nya” myter genom att utmana rådande normer och 

stereotyper.  

 

För att beskriva funktionen av hur ord används som förklarande text till en bild kan 

begreppet förankring användas och i de fall då skriften förankrar bildens betydelse 

sker det genom förankringsrelationer (Fiske 1997, 149 & Björkvall 2009, 24). 

Skriften visar läsaren de betydelser som ska uppfattas som centrala i bilden och det 

blir på så sätt en typ av specificering av bildbetydelserna. På samma sätt kan bilden 

vara med och bidra till att skriftens betydelse blir mer specifik (Björkvall 2009, 25). I 

studiens fall blir dessa två begrepp hjälpsamma att använda som verktyg vid analys av 

text och bild i kampanjen. 
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4 Urval, material och avgränsning  
Åhléns senaste vår- och höstkampanjer belyser olika samhällsfrågor och de försöker 

bryta normer på olika sätt i varje enskild kampanj. I denna studie har Åhléns 

normkritiska kampanj Bryt klädmaktsordningen valts ut och den släpptes i september 

2016. I och med att en specifik kampanj valts ut har urvalet varit ändamålsenligt. Vid 

ändamålsenliga urval väljs det material som kan ge den information studien vill finna 

ett svar på och man söker en mer bestämd kunskap kring ett problem eller en fråga 

(Hartman 2004, 284). Vad som är viktigt när ett ändamålsenligt urval görs är att 

urvalet är genomtänkt och att det görs för att det finns ett antagande att ens fråga kan 

bli besvarad med hjälp av urvalet (Hartman 2004, 286). 

 

För att kunna besvara studiens huvudsakliga syfte var det viktigt att materialet bestod 

av bilder från kampanjen samt kommentarer och reaktioner riktade till kampanjen. 

Det material som använts i studien har samlats in via Åhléns Facebook-sida eftersom 

det är en kanal som möjliggör för personer att kommentera bilder och inlägg som 

publicerats. Deras Facebook-sida valdes även som insamligskanal eftersom det var på 

Facebook Åhléns publicerat flest bilder som rörde kampanjen samt att det var den 

kanal som fått flest kommentarer. Totalt hade 16 bilder publicerats under perioden 

2016-09-20 och 2016-09-28 och samtliga samlades in. Fem bilder hade en tillhörande 

bildtext som beskrev kampanjen och dess budskap samt hänvisade mottagaren till 

hemsidan för att läsa mer. Av dessa valdes tre texter ut att analyseras tillsammans 

med bilderna för att se om textens budskap förankrades med det bilden visade. Det två 

bildtexter som valdes bort bestod endast av en kort fråga samt en beskrivning av vad 

personen på bilden hade på sig och de upplevdes därför inte relevanta för studien. Till 

en början samlades samtliga kommentarer in från de fem bilderna med bildtexter. 

Eftersom det är möjligt att svara på en kommentar, och bilda en så kallad svarstråd, 

räknades även dessa in och totalt var det 380 kommentarer, reaktioner och svar som 

analyserades övergripande. För att kunna analysera kommentarerna mer ingående 

valdes de kommentarer som tillhörde den bild som publicerats först och som 

presenterade kampanjens budskap tydligast. Kommentarernas omfång och innehåll 

var väldigt varierande och de kommentarer som endast bestod av en “persontagg”, det 

vill säga när någon skriver en annan persons namn för att denne ska se bilden eller 

inlägget, har inte analyserats eftersom dessa inte upplevdes relevanta för studiens 
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syfte. Likaså har kommentarer som varit skrivna på andra språk valts bort då det inte 

varit möjligt att förstå och analysera dem korrekt. Däremot har kommentarer 

bestående av endast emojis analyserats eftersom dessa symboler ofta används för att 

uttrycka en åsikt. Intressant att nämna är även att av de analyserade kommentarerna 

hade Åhléns endast svarat en gång. Materialet inhämtades den 2 februari 2017 och 

bestod av 16 bilder, 3 bildtexter och 150 kommentarer och reaktioner. 

 

 

5 Metod  
Då denna studie ämnade undersöka hur Åhléns försöker utmana rådande normer och 

stereotyper genom kampanjen Bryt klädmaktsordningen samt lyfta vilka reaktioner 

kampanjen väckt på Åhléns Facebook-sida har en fallstudie använts som metod. 

Fallstudier ses som ett lämpligt metodval då man önskar nå en djupare och mer 

detaljerad kunskap kring en fråga eller ett fenomen och metoden kännetecknas genom 

att fokus läggs på en eller ett fåtal specifika fall (Heide & Simonsson 2014, 215-216). 

Ofta när man vill nå en förståelse för hur något upplevs eller hur processer och 

praktiker inom en viss kontext går till och varför dessa fungerar som de gör, är 

kvalitativa fallstudier lämpliga för att kunna besvara denna typ av frågeställningar 

(Heide & Simonsson 2014, 218). Vid kvalitativa studier söker man förståelse för hur 

människor ser på omvärlden och vilken mening de tillskriver den och det görs genom 

att tolka och förstå snarare än att räkna och mäta något (Hartman 2004, 273). Vid en 

kvalitativ fallstudie är det även vanligt att fallen studeras med hjälp av flera olika 

analytiska metoder för att nå en holistisk och kontextuell kunskap om ett fenomen 

(Heide & Simonsson 2014, 218). Utifrån studiens huvudsakliga syfte har det varit 

mest lämpligt att använda två kvalitativa metoder för att analysera materialet. De 

metoder som använts är en semiotisk bildanalys samt en tematisk textanalys och dessa 

två beskrivs nedan. 

 

5.1 Semiotisk bildanalys 
För att få svar på hur Åhléns försöker utmana rådande normer och stereotyper 

behövde kampanjens visuella delar analyseras med hjälp av en semiotisk bildanalys. 
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Det som går att tolka i en bild kan ses som tecken och något som är utmärkande för en 

semiotisk analysmetod är att alla tecken har en betydelse (Fogde 2010, 181). Idag är 

bilder sällan ensamma eller avgränsade utan de syns nästan alltid i kombination med 

ljud, text eller musik och trots att vi dagligen möter dessa kombinationer av bilder och 

andra visuella uttryck, behöver inte det betyda att vi alltid reflekterar över bildernas 

betydelse på en djupare nivå (Fogde 2010, 179). Bilderna i Åhléns kampanj är inget 

undantag gällande detta eftersom det finns beskrivande texter på eller intill bilderna, 

som tillsammans utgör en helhetsbild. 

 

Ett sätt att påbörja en bildanalys är genom att ställa sig frågan vilken typ av text som 

finns framför en, för att se vilken genre och i vilket sammanhang bilden förekommer 

(Fogde 2010, 181). I studiens fall bestod materialet av bilder som ingick i en 

reklamkampanj som publicerats på Åhléns Facebook-sida. Dessa bilder in i tre 

utmärkande teman och därefter har samtliga bilder inom varje tema analyserats 

gemensamt. För att kunna göra en tolkning av det vi ser finns det sociala och 

kulturella konventioner och symboler i vår kultur som vi använder oss när vi läser av 

en bild. En bild kan tillskrivas olika betydelser beroende på betraktaren, något som är 

avhängigt av såväl kulturella koder som de individuella föreställningar och 

erfarenheter vi bär med oss (Fogde 2010, 179). För att inte missa detaljer är det till en 

början nödvändigt att gå igenom och beskriva de olika betydelsebärande element som 

går att utläsa i bilden med hjälp av olika nivåer av analys.   

 

5.1.1 Analytiska nivåer  
Den första analytiska nivån syftar till att beskriva tecknets uppenbara betydelse, det 

som faktiskt går att se, och den kallas för denotativ nivå (Fiske 1997, 118). Hansson, 

Karlsson och Nordström (2006, 14-15) beskriver att man vid en analys av tecken har 

helt fria händer till att peka ut eller avgränsa de tecken eller teckenkombinationer som 

upplevs viktiga och intressanta i ett budskap. Vad som är viktigt är att de tecken eller 

teckenkedjor som analyseras på något sätt ringas in och att det betecknande och det 

betecknade måste beskrivas och kopplas samman i analysen (Hansson, Karlsson & 

Nordström 2006, 14-15). Det har därför varit viktigt att koppla samman och styrka det 

som lyfts fram i analysen till studiens teoretiska ramverk och den tidigare forskning 

som presenterats. Kampanjens bilder analyserades först övergripande och det som var 
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uppenbart och som tydligt gick att se i bilderna sammanställdes i en gemensam 

denotativ beskrivning. De kulturella associationer som kan utläsas i en bild kallas för 

den konnotativa nivån (Fogde 2010, 182) och är med hjälp av konnotation som 

betydelsen av tecknet närmar sig det subjektiva och eftersom arbetet sker på en 

subjektiv nivå är vi inte alltid medvetna om den (Fiske 1997, 118-120). Även de 

semiotiska resurserna som exempelvis linjer färger och typsnitt kan analyseras genom 

begreppet gestaltning. Eftersom det även var viktigt att studera relationen mellan bild 

och tillhörande text var det möjligt att genom gestaltning se hur detaljer så som färger 

och typsnitt förhåller sig till varandra och hur olika elementet binds samman (Fogde 

2010, 181). På en konnotativ nivå var det även viktigt att bryta ned och analysera 

bildtexterna inom respektive tema, för att se hur texten förankrar det bilden visar och 

hur bild och text samverkar med varandra (Björkvall 2009, 24). Bildtexten plockades 

isär och varje mening analyserades i förhållande till det som gått att utläsa i bilderna.  

Vid en bildanalys handlar det alltså om att bryta ned de olika element som är 

betydelsebärande i en text, för att sedan sätta ihop dem igen och Fogde (2010, 183) 

menar att detta är ett grundläggande led i den tolkningsprocess som görs och en viktig 

del av det analytiska arbetet. 

 

5.1.2 Myter och förankring  
För att se om det funnits en djupare underliggande mening i kampanjens bilder kring 

normer och stereotyper har analysen även presentera de myter som gått att utläsa i 

kampanjen. Detta har gjorts för att få en förståelse för vad det kan tänkas finnas för 

föreställningar kring kvinnor och män i vårt samhälle, samt se om Åhléns försökt 

skapa “nya” myter utifrån hur kampanjen konstruerats. Genom hela analysen har även 

relationen mellan bild och bildtext uppmärksammats, för att se på vilket sätt dessa 

förankrats och bidragit till en mer specifik betydelse av kampanjen och dess syfte.  

 

5.2 Tematisk textanalys    
För att lyfta de reaktioner kampanjen fått och analysera vilka diskussioner kampanjen 

genererat har en textanalys används. Eftersom det var viktigt att även studera 

relationen mellan bild och text har även de semiotiska resurserna som finns i texten 

studeras. Texter består, på samma sätt som bilder, av olika system av tecken. Med 
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dessa tecken skapar vi betydelse och konstruerar en textvärld och texten är därmed 

också en representation av något och aldrig en direkt avspegling av något (Ledin & 

Moberg 2010, 153). Att framställa världen i en språklig form menar Ledin och 

Moberg (2010, 153) är en aktiv handling och ett sätt att ta ställning till något samt att 

den som skapar en text gör det utifrån ett visst perspektiv och med en viss inramning 

som tillsammans bildar ett sammanhang. Utifrån sina egna referensramar skapar 

sedan den som läser en text en bild av texten. Den betydelse som då skapas av läsaren 

är konsekvensen av vilka tecken, ord och former skribenten valt och hur något 

representeras (Ledin & Moberg 2010, 153). För denna studie har det alltså handlat om 

att först se till de tecken, ord och former Åhléns valt att använda samt de 

representationer kring normer och stereotyper som gått att utläsa för att sedan 

analysera de kommentarer bilderna fått. Genom textanalysen har det varit möjligt att 

se vilka reaktioner kampanjen väckt samt lyfta dessa, men också vilken typ av bild 

kampanjen skapat kring att utmana normer och stereotyper. 

 

5.2.1 Urskiljandet av teman 
Vid en kvalitativ analys av bild och text är det även viktigt att tänka på att egna 

historiska och kulturella erfarenheter spelar in. Det är viktigt att se till ens egen roll i 

förhållande till den bild eller text som analyseras, eftersom det inte går att frigöra sig 

helt från den förförståelse eller de fördomar som omedvetet tas med vid en analys 

(Østbye et al. 2004, 71). Vi står alltid i relation till texter och interagerar med dem så 

gott som konstant. Genom att analysera och tolka texter lär vi oss mer om oss själva 

och hur samhället ser ut och fungerar och genom att studera samhället förstår man 

bättre varför en text ser ut som den gör (Ledin & Moberg 2010, 153). 

 

Sociologen Karin Widerberg (2002, 144) beskriver olika tillvägagångssätt för att välja 

ut analysteman och denna studie har dels utgått från det empirinära förhållningssättet. 

Detta förhållningssätt innebär att teman väljs ut från det empiriska materialet och 

Widerberg menar att detta sätt är att rekommendera vid de flesta kvalitativa 

undersökningarna (Widerberg 2002, 144). Teman kan då plockas fram och 

exemplifieras med hjälp av citat från det insamlade materialet som analyseras. Vissa 

teman uttrycks emellertid i mer teoretiska termer, och Widerberg (2002, 145) 

förklarar det som att materialet filtreras genom det intresse och det teoretiska 
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perspektiv som finns. Detta benämner hon som det teorinära förhållningssättet, och 

det innebär att man utifrån en eller flera teorier eller begrepp ställer upp de teman som 

önskas belysa via empirin. I studiens fall har det handlat om teman som berört 

representationer, normer och stereotyper. Avslutningsvis förklarar hon att dessa två 

förhållningssätt är givande vid en analys och bör gärna kombineras (Widerberg 2002, 

145), något även denna studie gjort i analysen.  

 

5.3 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur Åhléns försöker utmana rådande normer och 

stereotyper i kampanjen Bryt klädmaktsordningen samt lyfta vilka reaktioner 

kampanjen väckt på Åhléns Facebook-sida. Den metod som upplevdes mest lämplig 

att utgå från, sett till studiens syfte, var en så kallad fallstudie. Inom hermeneutisk 

vetenskap strävar man efter förståelse för hur världen uppfattas av människan och 

dessa uppfattningar går inte att mäta, de ska snarare tolkas (Hartman 2004, 107). En 

fördel med en kvalitativ fallstudie som metod är att det kan ge en ökad förståelse för 

ett visst fenomen genom att kritiskt analysera och tolka det. Metoden möjliggör också 

att man kan gå mer på djupet för att nå denna förståelse. Etiska aspekter kring 

forskarens roll kan därför vara bra att ha i beaktning vid kvalitativa studier och Kvale 

och Brinkmann (2014, 111) nämner att ett etiskt krav som kan ställas på forskaren är 

att den kunskap som tillslut publiceras bör uppnå en hög vetenskaplig kvalitet.  

 

Inom vetenskapliga studier talas det ofta om att studie bör uppnå kraven på reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet innebär att studien ska kunna ge samma resultat oavsett hur 

många gånger studien upprepas och det ska även vara möjligt för någon annan att 

göra samma studie och uppnå samma resultat (Hartman 2004, 146). När kvalitativa 

metoder används, och i studiens fall semiotisk bildanalys och tematisk textanalys, kan 

det vara svårt att uppnå reliabilitet eftersom det material som analyseras kan tolkas på 

ett annat sätt av någon annan. Det har därför viktigt att sträva efter genomskinlighet. 

För att uppnå genomskinlighet behöver analys och slutsatser läggas fram så att läsaren 

kan bedöma forskarens tolkningar (Trost 2000, 123). Vad som kan vara en nackdel 

med denna metod är att reliabiliteten kan vara svår att uppnå om man inte lyckas nå 

den genomskinlighet som krävs (Trost 2010, 131). En annan nackdel kan vara att ens 

egna föreställningar och erfarenheter kring undersökningen kan påverka hur man 
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väljer att tolka och analysera materialet. Tolkningsaspekten är därmed också en 

reliabilitetsfråga vid de flesta textanalyser och i förhållande till det syfte studien har 

behöver textläsningen därför vara noggrann. Validitet handlar om hur korrekt studien 

är och validitet kan sägas finnas om en metod undersöker det metoden påstås 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2014, 296, Hartman 2004, 146). Det har därför varit 

viktigt att hela tiden se till studiens syfte och frågeställningar under analysen, för att 

besvara dem på ett så korrekt sätt som möjligt.   

 

För att dra slutsatser kring att ett resultat från ett urval kan gälla hela populationen 

försöker man ofta se till att urvalet är representativt för den totala populationen 

(Hartman 2004, 241). För att få representativitet behöver urvalet göras med eftertanke 

och det bör finnas goda skäl att tro att det resultat man får genom att undersöka 

urvalet kan rättfärdiga en hypotes som gäller den totala populationen (Hartman 2004, 

242). Vid ett ändamålsenligt urval överger man dock kravet på representativitet för att 

ge studiens hypotes stöd och det är därför viktigt att ha en idé bakom det urval man 

gör (Hartman 2004, 245). I studiens fall var det en specifik kampanj som skulle 

undersökas och det urval som gjorts kan därför ses som representativt i förhållande till 

det studien ämnat undersöka.  

 

 

6 Analys och resultat 
För att kunna besvara studiens huvudsakliga syfte har analysen genomförts i två delar. 

I den första delen har en semiotisk bildanalys genomförts på samtliga bilder som 

ingick i kampanjen. I den andra delen har kommentarer och reaktioner analyserats. 

Övergripande teman har exemplifierats och diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning, studiens teoretiska ramverk samt det bildanalysen visat. 

 

6.1 Semiotisk bildanalys 
På en övergripande denotativ nivå är det möjligt att se att samtliga 16 kampanjbilder 

är fotade i samma avskalade miljö med rosa bakgrund. Det är tio män och fem 

kvinnor som är fotade enskilt och en bild består av fyra personer, två män och två 
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kvinnor. Gemensamt för elva av bilderna är att namn och yrkestitel på personen står 

beskrivet med vit text i det nedre vänstra hörnet i bilden. De tre bildtexter som 

analyserats avslutas med meningen “Läs mer om klädmaktsordningen och köp 

höstens nyheter här: (länk)”. Eftersom texten är densamma och återkommande har 

den endast lyfts i den första analysen av bilderna. Genom att se olika mönster kring 

hur normer och stereotyper representeras och konstrueras i bilderna tillsammans med 

en förankring i bildtexterna preciserades tre huvudsakliga teman som presenteras 

nedan.   

 

6.1.1 ”Vem bär makten?” 

   
Bildtext: “Vår frihet att klä oss som vi själva vill har sedan länge begränsats av könsnormer. En man 
som klär sig mer kvinnligt klär av sig sin makt och en kvinna som klär sig mer manligt klär på sig den. 
Är det inte dags att bryta klädmaktsordningen? Läs mer och köp höstens nyheter här: bit.ly/2cBymK7” 
 

Den första meningen i bildtexten presenterar ett påstående: “Vår frihet att klä oss 

som vi själva vill har sedan länge begränsats av könsnormer.” Det finns vissa 

förväntningar och ideal som anses vara positivt önskvärt och skulle man inte följa 

normen ses man som något avvikande och man faller utanför det som är socialt och 

kulturellt accepterat (Fiske 1997, 137). Vad gäller könsnormer innebär detta att det 

finns oskrivna regler om vad som är normalt och positivt önskvärt i förhållande till 

vårt kön. Meningen går därför att tolka som att Åhléns vill lyfta att vi idag inte alltid 

kan vara och se ut som vi vill på grund av dessa förväntningar som finns i förhållande 

till vårt kön. Att det idag finns vissa oskrivna regler i vårt samhälle gällande 

klädesplagg och att dessa hör ihop med ett visst kön. Som exempelvis normen att det 

är kvinnor som kan klä sig i kjol och klänning, medan männen inte upplevs kunna 

göra det. I bilderna väljer Åhléns att gå emot detta påstående och de har till stor del 

valt att klä personerna i vad som kan anses vara typiskt manliga och typiskt kvinnliga 
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plagg och färger, men på ett normbrytande sätt genom att byta plats på vem som 

förväntas bära vad. På så sätt gör Åhléns ett försök att belysa vilka normer som 

behöver förändras (Samuelsson 2016, 43).  

 

Vidare förklarar texten: “En man som klär sig mer kvinnligt klär av sig sin makt 

och en kvinna som klär sig mer manligt klär på sig den.” Texten gör det möjligt 

att anta att anta att det finns idag kläder som är typiskt manliga och kläder som är 

typiskt kvinnliga, och om en person av ett kön klär sig i ett plagg som är typiskt för ett 

annat kön innebär detta att man inte klär sig efter normen. Vad som kan antas utifrån 

textens betydelse är att de kläder som män bär är skapta för att utstråla makt och att 

manliga kläder är överordnad kvinnliga kläder. I likhet med genusforskare vill Åhléns 

därmed belysa att könsmaktsordning är något som är ordnat i hela vårt samhälle, 

eftersom det även inom ett område som berör om kläder och mode finns en 

maktordning där grundläggande antagandet är att män som grupp är överordnade 

kvinnor som grupp (Fagerström & Nilson 2008, 7). Vad som blir intressant är att 

dessa påståenden kring att kvinnlig klädsel innebär mindre makt förstärks och 

förankras i männens framställning genom att dem är mer kvinnligt klädda och har 

även en “kvinnligare” hållning. Exempelvis mannen med kjol i den vänstra bilden 

representerar attribut som i vanliga fall kopplas ihop med något som anses vara 

typiskt kvinnliga framställningar. Han ler på bilden och hållningen får honom att se 

mindre ut. På samma sätt förstärks påståendet att en kvinna klär på sig makt med 

hjälp av manligare kläder. Kvinnorna i den vänstra bilden visar upp en kaxig attityd 

och deras kroppar är placerade så att de ser ut att bli större. Intressant är även att ena 

kvinnan i den vänstra bilden täcker en bit av mannen och tar en bit av hans plats. Den 

andra kvinnan hamnar lite bakom en man men genom att lägga sin arm på hans axel 

blir det ett tecken på att hon trycker ned honom och har en sorts makt eller ägande 

över honom. Ingen av kvinnorna ler på bilderna, vilket innebär att Åhléns därmed 

bryter mot de förväntningar kvinnor vanligtvis har på sig när de porträtteras (Edström 

2002, 25) och sammantaget utstrålar kvinnorna på bilden mer makt än männen. 

 

Sedan ställer texten en fråga: “Är det inte dags att bryta klädmaktsordningen?” 

Detta går att tolka som att Åhléns tycker att vi ska sluta klä oss efter könsnormer och 

samtidigt sluta se på kläder som något som kan ge en person mer eller mindre makt. 

Denna mening kan även ses som en uppmaning till deltagande genom protest, som 



 22 

Balsiger (2010) beskrev var ett av de sätt en kampanj kan uppmana medborgare att 

delta. Den vita texten framför personerna i bilden går att associera med hur ett ord 

beskrivs i en ordbok. Texten förklarar vad Åhléns syftar till med ordet 

klädmaktsordning, men för att betraktaren ska förstå ordet är det nödvändigt att veta 

vad normer och könsnormer har för innebörd. Genom den förklarande bildtexten och 

hur den förankras med den vita texten i bilden blir det däremot möjligt för betraktaren 

att tolka den vita textens betydelse. Bildtexten förankrar även det platsbyte som skett i 

bilden, eftersom det än tydligare går att se att personerna är klädda i motsats till de 

normer som idag antas finns. Med hjälp av begreppet könsmaktsordning och att det 

syftar till att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp (Fagerström & Nilson 

2008, 7), är det möjligt att dra en koppling till Åhléns användning av ordet 

klädmaktsordning, som alltså kan syfta till att vissa typer av kläder är överordnad 

andra typer av kläder. För att uppnå jämlikhet mellan de könsroller som finns menar 

Gentry och Harrison (2010) att det är nödvändigt att en förändring sker hos både 

kvinnor och män i exempelvis hur de representeras i reklam. Vad som dock är tydligt 

i dessa bilder är att kvinnorna på bilderna utstrålar mer makt medan männen utstrålar 

mindre makt, mycket tack vare deras hållning, ansiktsuttryck, placering och hur de är 

porträtterade i bilderna. Det är med andra ord inte en helt jämlik framställning mellan 

männen och kvinnorna i dessa bilder trots att Åhléns utmanar rådande normer och 

stereotyper.  

 

Till sist kommer texten med en uppmaning: “Läs mer om klädmaktsordningen och 

köp höstens nyheter här: (länk)” Denna avslutande mening kan i samtliga bildtexter 

tolkas som en konsumtionstaktik som Balsiger (2010) nämnde i sin studie. Här 

uppmanas konsumenten dels att läsa mer om klädmaktsordningen men också att köpa 

de kläder som bilderna visar. Att köpa ett plagg som skulle bryta mot rådande normer 

och stereotyper kan därmed ses som ett sätt för konsumenten att använda sin 

konsumentmakt.  

 

Vad som kan ses som grundläggande myter kring dessa bilder är myten om att män 

som klär sig kvinnligt klär av sig sin makt och kvinnor som klär sig manligt klär på 

sig den. Det Åhléns valt att konstruera genom dessa bilder kan kopplas till rådande 

normer och stereotyper som idag finns i vårt samhälle kring att män som grupp är 

överordnade kvinnor som grupp (Fagerström & Nilson 2008, 7). Genom att klä 
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kvinnorna och männen i motsatsen till det som normalt sett ses som typisk kvinnlig 

och manlig klädsel synliggör Åhléns något som de menar behöver förändras och de 

visar genom dessa bilder även vilka nya normer de önskar skapa i vårt samhälle 

(Samuelsson 2016, 43), det vill säga att vi ska kunna klä oss som vi själva vill utan att 

vinna eller förlora vår makt. 

 

6.1.2 ”Den rosa mannen”  

  

  

   
Bildtext: ”En kvinnlig advokat kan ha en kostym. Däremot tror jag att det skulle bli mycket märklig 
stämning i rättssalen om jag kom in i en dräkt.” 
 
Den analyserade bildtext under detta tema är citerad från advokaten och författaren 

Jens Lapidus som syns på bilden längst ned till höger. Första meningen presenterar ett 

påstående: ”En kvinnlig advokat kan ha en kostym.” Det är möjligt att antas att 
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meningen syftar till att kostymen i grunden är ett typiskt manligt plagg, men att det 

numera även är möjligt för kvinnor att bära kostym. Detta kan därmed tolkas som ett 

tecken på att det är mer accepterat att kvinnor klär sig i typiskt manlig klädsel.  

 

Därefter kommer texten med ett antagande: “Däremot tror jag att det skulle bli 

mycket märklig stämning i rättssalen om jag kom in i en dräkt.” Denna mening 

kan beskrivas som mannens uppfattning kring hur det skulle upplevas om han klädde 

sig mer kvinnligt i vad som kan antas vara hans yrkesroll. Det han säger kan tolkas 

som ett bekräftande på att det inte är lika accepterat för män att klä sig i kläder som 

anses vara typiskt kvinnliga, och att en yrkesroll också kan påverka hur du upplever 

att du “får” klä dig och inte. Deras position och hur deras kroppar framställs kan 

beskrivas som representationer som utgått från idén att betraktaren är en heterosexuell 

man, som Mulvey (1975, 11-12) beskrev det i sin teori kring den manliga blicken. 

Detta eftersom de har handen lätt på höften, ler eller tittar försiktigt och oskyldigt in i 

kameran. I samtliga av de manliga framställningarna i kampanjen går det att finna 

färgen rosa, antingen på ett klädesplagg eller en accessoar och kläderna består till stor 

del av över- och underdelar i form av byxor och tröjor, men samtliga av dessa har 

även en färg eller accessoar som kan tolkas vara typisk kvinnlig. Exempelvis rosetter, 

broscher och halsband. Även mer typiskt kvinnliga plagg såsom kjol, långa tunikor 

och koftor samt byxdress går att finna bland männens plagg. Dessa typer av plagg och 

attribut är sådant som vanligtvis associeras som något kvinnligt. Det går tydligt att se 

att männen i stort konstruerats i motsats till vad som förväntas av dem, både sett till 

kläderna, färgerna, formerna och deras positioner.  

 

Vad som kan vara intressant att fundera över är varför Åhléns på nästan alla bilder 

valt att visa vilken yrkesroll eller position inom ett företag männen har. Ett antagande 

kan vara att Åhléns vill att det ska vara tydligt att en persons yrke eller yrkesroll, 

oavsett hur prestigefull den anses vara eller hur högt uppsatt man är på sin arbetsplats, 

inte ska hindra någon från att klä sig som man själv vill. I sådant fall utmanar 

männens kläder därmed till stor del det som förväntas av dem inom de olika 

yrkeskategorier de befinner sig. Det som lyfts som det normala och accepterade samt 

det onormala och avvikande i förhållande till texten är dock till viss del 

situationsbunden till just dessa yrkeskategorier. I ett annat sammanhang skulle en man 

klädd i dräkt kanske ses som det normala och en kvinna iklädd kostym ses som något 



 25 

väldigt avvikande, detta eftersom normer kan förändras över tid eller utifrån 

sammanhang (Samuelsson 2016, 16). Med det sagt är det ändå möjligt att göra 

antaganden kring att många situationer ser ut på just detta sätt.  

 

Vad som kan ses som grundläggande myter utifrån dessa framställningar är myten om 

den allvarsamma, starka mannen som har en maktfull position i samhället. Genom 

dessa bilder har Åhléns däremot konstruerat männen i motsats till dessa myter kring 

män. Deras framställningar har konstruerats på ett sådant sätt som dels kan anknytas 

till teorier kring den manliga blicken. Vad som går att utläsa är att Åhléns utmanat det 

Mulvey (1975) fastställde i sin teori, genom att männen till viss del framställts som 

mer passiva och i viss mån som objekt för någon annan att se på. Att de “manliga 

figurerna” inte klarar av att bära bördan av sexuell objektifiering är också något som 

Åhléns har utmanat genom sättet männen är framställda på samtidigt som de utmanar 

rådande normer kring hur män ska framställas i bild.  

 

6.1.3 ”Den manliga kvinnan” 

  

 
Bildtext: ”Hur kvinnlig respektive manlig klädsel värderas går att förändra. Vi lever inte i ett helt 
jämställt samhälle än, men jag tror att vi är på rätt väg.” 
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Den analyserade bildtext under detta tema är citerad från artisten och rapparen Joy 

M’Bhata som syns i den högra bilden. Första meningen är ett påstående: ”Hur 

kvinnlig respektive manlig klädsel värderas går att förändra.” Detta påstående 

går till en början att tolka som en bekräftelse på att det finns en skillnad mellan hur 

manliga och kvinnliga kläder värderas. Värdering i detta sammanhang kan antas ha att 

göra med den beskrivna klädmaktsordningen, som på samma sätt som 

könsmaktsordning, kan antas syfta till att manlig klädsel är överordnad kvinnlig 

klädsel och därmed värderas högre (Fagerström & Nilson 2008, 7). Vad de två 

bilderna till vänster visar är dels kläder som normalt sett kan anses vara typiskt 

manliga, såsom hängslen, hatt, väst, skjorta och slips. De två bilderna till höger består 

delvis av plagg som normalt sett kan anses vara typiskt kvinnliga, såsom kjol och 

stora smycken. De två bilderna består dessutom av typiskt manliga attribut, såsom löst 

sittande kläder och hatt. Att värderingen av manlig och kvinnlig klädsel är något som 

går att förändra kan också antas syfta till att även kvinnlig klädsel ska kunna ses som 

något som representerar makt. Samt att den person som bär ett plagg, oavsett om det 

anses vara typiskt manligt eller kvinnligt, ska värderas på ett likvärdigt sätt som om 

en person av ett annat kön hade burit samma plagg. Bilderna försöker därmed utmana 

rådande normer kring hur kläder kan tänkas bli värderade genom att visa på att både 

typiskt manliga och typiskt kvinnliga plagg kan värderas lika och utstråla makt 

samma sätt. Samtliga av kvinnorna visar i viss mån en kaxig attityd. De breder ut sig i 

bilden, tar plats och sättet de har handen på höften kan mer tolkas som en trotsig och 

bestämd ställning snarare än en försiktig förförande ställning, något som vanligtvis är 

det som brukar utmärkas när kvinnor porträtteras (Edström 2002, 25). Utifrån 

Mulveys teori (1975, 11-12) kring att kvinnor framställs för att åtrå den 

heterosexuella mannen går det även att dra slutsatsen att Åhléns genom dessa bilder 

valt att bryta denna typ av framställning genom att kvinnorna representerat typiskt 

manliga attribut.  

 

Vidare påstår texten: “Vi lever inte i ett helt jämställt samhälle än, men jag tror 

att vi är på rätt väg.” Detta kan tolkas som att den typ av kampanj Åhléns väljer att 

göra, som belyser samhällsproblem som exempelvis att vi klär oss efter könsnormer 

kan vara ett slags steg i rätt riktning för att uppnå ett jämställt samhälle. För att uppnå 

jämlikhet mellan könen är det, som Gentry och Harrison (2010) även visade på, 

viktigt att det sker en förändring hos både män och kvinnor. Åhléns väljer i sin 
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kampanj att belysa de problem som finns gällande rådande könsnormer och mer 

specifikt könsnormer kring kläder, hos både män och kvinnor. Vad som varit 

förvånande och som därmed blir intressant att ha i åtanke gällande just jämställdhet är 

att av de totalt 15 enskilda bilderna i kampanjen är det fem bilder på kvinnor och tio 

bilder på män. Ett antagande kan vara att Åhléns inte upplevde att det hade någon 

betydelse att fler män än kvinnor är representerade i kampanjen. Ett annat antagande 

kan vara att det i detta fall upplevts “viktigare” att lyfta just problematiken kring att 

män som klär sig i kvinnliga kläder är mindre accepterat än kvinnor som klär sig i 

manliga kläder. Något som går att koppla till det Gentry och Harrison (2010) beskrev 

gällande att kvinnor framställs i mindre stereotypt traditionella roller medan männen 

fortfarande framställs väldigt traditionellt maskulint. Det är såklart inte möjligt att dra 

några absoluta slutsatser kring varför Åhléns gjort som de gjort, men vad det dock 

tydligt visar vid en överblick av samtliga bilder är att männen får mer plats genom att 

de får synas i fler enskilda bilder än vad kvinnorna får. 

 

Vad som kan ses som grundläggande myter kring dessa bilder är myten om den svaga, 

maktlösa kvinnan vars naturliga plats är i det privata hemmet. I dessa bilder är det 

möjligt att se hur dessa myter utmanas genom att samtliga kvinnor är framställda på 

ett sätt som representerar makt. Att Åhléns valt att belysa kvinnornas yrkesroll i 

hörnet på två av bilderna kan också ses som ett sätt att belysa att kvinnor också har en 

plats i det offentliga. Bilderna visar även att kvinnor som bär kjol kan utstråla lika 

mycket makt som en kvinna som bär byxor och skjorta och utmanar därför de 

grundläggande myterna. Hur kvinnorna porträtteras har också framställs i motsats till 

det Edström (2002) presenterade. Det vill säga att bilderna utmanar genom att dem är 

fotade med allvarliga ansiktsuttryck och kroppar som breder ut sig och tar plats i 

bilden.  

 

6.2 Analys av Facebook-kommentarer 
De kommentarer och reaktioner som analyserats är hämtade från den första 

kampanjbild, med tillhörande bildtext, som publicerades: 
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Bildtext: “Vår frihet att klä oss som vi själva vill har sedan länge begränsats av könsnormer. En man 
som klär sig mer kvinnligt klär av sig sin makt och en kvinna som klär sig mer manligt klär på sig den. 
Är det inte dags att bryta klädmaktsordningen?” 
 

Vid en övergripande analys av de kommentarer som bilden fått har det först och 

främst varit möjligt att utläsa att kommentarerna till största del varit riktade till 

Åhléns eller kampanjen. Vid en mer ingående analys har fem utmärkande teman gått 

att urskilja och dessa presenteras och diskuteras nedan. 

 

6.2.1 ”Uppmuntrande tillrop” 
Det första temat som utmärkt sig är det som benämns som uppmuntrande tillrop och 

dessa kommentarer har uppfattats som positiva till Åhléns eller 

kampanjen.  Kommentarerna har dels varit hyllande med hjälp av ord, emojis 

(symboler) och/eller korta meningar och några exempel har lyfts fram nedan. 

 

” ” 

“ ” 

“Heja!! ” 

“Snyggt gillar grejen ” 

“[...] Så coolt.. och future  ” 

 

Dessa kommentarer har i sig inte lett till någon diskussion men att kort och tydligt 

visa sin åsikt kan tolkas vara ett sätt att visa sitt stöd till Åhléns och deras försök att 

skapa en förändring. Vad som är intressant gällande dessa korta kommentarer är att 

många valt att förstärka sin åsikt och sina känslor kring kampanjen med emojis. Dessa 
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bildliga tecken i ett kommentarsfält blir därmed också ett tydligt sätt för personer att 

visa sina positiva upplevelser och känslor utan att använda ord. På samma sätt som 

Barela (2003, 118) presenterade gällande att personer lovordar en kampanj som 

främjar ett budskap kring exempelvis lika behandling, kan dessa kommentarer ses 

som ett sätt att lovorda och hylla Åhléns och deras arbete med att försöka bryta 

rådande normer och stereotyper. Kommentarer öppnar dock delvis upp för en 

tolkningsfråga, eftersom dem inte är så specifika i vad de faktiskt är positiva till. Om 

det är kampanjen, det Åhléns väljer att lyfta, kläderna de visar eller något helt annat. 

Det finns även positiva kommentarer som mer specifikt hyllar Åhléns i deras arbeta 

att lyfta och ta ställning mot förtryckande könsnormer och kommentarerna lovordar 

då mer specifikt denna kampanj. Några exempel på mer specificerade hyllningar och 

uppmuntrande tillrop som gått att finna är: 

 
“Heja er ” 

 

“Älskar att Åhléns lyfter fram könsnormer! ” 
 

“Way att ta lite ställning mot förtryckande könsnormer Åhléns! Bra där! ” 
 

“Heja Åhléns!” 
 

“Tack  Detta och att ni tagit bort könsindelningen på barnavdelningen  
betyder verkligen enormt mycket för mig som mamma. Och det är inget jag  
glömmer när jag handlar [...]” 

 

Dessa kommentarer bekräftar att det är uppskattat och viktigt att Åhléns valt att lyfta 

och ta ställning till frågor som rör könsnormer som idag tycks råda i vårt samhälle. I 

den sista av kommentarerna går det att utläsa att personen uppskattar att Åhléns väljer 

att belysa könsnormer. Att det betyder mycket i förhållande till rollen som mamma 

kan tolkas som att personen önskar se en förändring i samhället, så att dennes barn får 

växa upp i ett samhälle som inte är ordnat efter könsnormer. Att Åhléns 

ställningstagande även är något personen har i åtanke när denne handlar kan ses som 

att personen aktivt väljer att vara en konsument hos Åhléns på grund av deras 

politiska ställningstagande i denna typ av fråga. Detta kan därmed ses som en 

bekräftelse på det Balsiger (2010, 312) visade på, det vill säga att Åhléns lyckats 

mobilisera medborgare och gjort konsumtionen av varor, och i detta fall kläder, till en 

offentlig och politisk fråga.  
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6.2.2 ”Håll politiken borta” 
Av de kommentarer som uppfattats negativa bestod en stor del av reaktionerna av 

åsikter som skribenten kopplade ihop med någon form av partipolitik eller politisk 

ideologi. Även ordet trams benämns i flera av kommentarerna och genom korta 

meningar har åsikter framfört att denna kampanj är något som bör ses som 

“dumheter” eller “struntprat”. En stor del av reaktionerna är dessutom ett svar på 

specifika ord som Åhléns nämner i texten och den tydligaste kopplingen går att finna 

kring orden makt, kön, norm(al).  

 
“Att göra det onormala normalt och det normala onormalt  
är ju kulturmarxisternas våra dröm” 

 

“Gud vad tramsigt  Åhléns har tydligen joinat det marxistiska tåget.” 
 

“PK-trams!” 
 

“Har Feministiskt initiativ hackat er facebook sida ^^?” 
 

Dessa typer av reaktioner bekräftar det Hall (2013, 216) förklarade, nämligen att 

olikheter väcker känslor och reaktioner samtidigt som det kan framkalla en oro och 

rädsla. I och med att kampanjen utmanar rådande normer och stereotyper 

representerar kvinnorna och männen i bilderna något som kan uppfattas som olika 

eller annorlunda och detta har fått personer att reagera och kommentera detta “trams”. 

Det var även möjligt att urskilja kommentarer som uttrycker sig mer ilsket kring 

uppfattningen att det numera blivit en upplevd trend även hos aktörer som inte tillhör 

den politiska sfären att uttrycka sina åsikter, i detta fall ett varuhus som kliver in i en 

politisk diskussion. 

 
“[...] Jag håller med dig. Det hat blivit en politisk trend att driva  
igenom allt som är utom normalt. I USA har man redan förbjudit namnge  
barn i skolorna efter deras kön. Dom ska lära sig identifieras utifrån hen-rollen 
vilket endast gynnar LGBT-rörelsen. Jag är inte ett “hen”. Jag föddes inte  
med en kuk och jag behöver inte klä mig som en “man” för att poängtera  
min styrka som kvinna” 

 
“Att ansluta sig till tramshypotesen om “könsmaktsordning” är  
ungefär världens mest effektiva sätt att basunera ut en total avsaknad av  
tankeverksamhet. Allt för att passa in, eh? Människor med ett sådant mått av 
konformitet är ett jävligt bra kontraargument till demokrati i alla dess former” 
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Vad som går att urskilja genom en analys av denna typ av kommentarer och 

reaktioner är att normer till stor kan kopplas till något som upplevs politiskt, vilket 

utmärkte sig i många av de kommentarer kampanjen fått. När någon, i detta fall 

Åhléns, försöker utmana rådande normer genom att vara normkritisk blir det för 

många politiskt laddat och till exempel genom att benämna könsnormer väcks 

reaktioner kring ett feministiskt parti. På samma sätt väcks reaktioner kring en 

marxistisk ideologi genom att benämna maktordning. Dessa reaktioner, tillsammans 

med de uppmuntrande tillropen, visar på att det blir en slags polarisering kring 

normkritik och mer specifikt könsnormer. Likt Benettons kampanjer har en diskussion 

väckts och reaktionerna har visat på en konfrontation av mottagarnas åsikter kring 

könsnormer genom Åhléns kampanj.   

 

6.2.3 ”Hot om bojkott” 
Ett annat sätt att uttrycka sig negativt till Åhléns eller kampanjen har varit genom att 

visa på att ens personliga och politiska preferenser och det kampanjen belyser inte går 

hand i hand. Balsiger (2010) förklarade i sin studie att vi idag fungerar som politiska 

konsumenter i större utsträckning än förut, eftersom vi idag kan välja att köpa eller 

inte köpa en produkt utifrån exempelvis dess politiska kvaliteter. Det budskap Åhléns 

vill nå ut med genom sin kampanj kan antas vara det politiska som får vissa personer 

att hota med att sluta handla hos dem. Det går att finna ett mönster av reaktioner som 

är aktivt hotade eller bekräftande till att de nu kommer sluta handla på Åhléns på 

grund av denna kampanj. Några exempel på dessa typer av reaktioner av så kallad 

bojkott har exemplifierats: 
 

“Aldrig mer Åhlens” 
 

“Bojkotta Åhléns… Ingen snack om saken…”  
 

“[...] pallar inte. Könsneutralisera hur mycket ni vill - kvinnors  
kroppar har ändå oftast helt andra proportioner än mäns. Tack för att ni gör 
shopping ännu drygare. Blir ännu mer onlineshopping…!” 
 
 
“Det här är bland den mest korkade reklam jag sett. Åléns kidnappade  
av genusideologin. Jag tänker aldrig mer handla hos er.” 
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Likt målet med Benettons kampanjer (Barela 2003, 117) är det möjligt att anta att 

Åhléns lyckats fångat personers uppmärksamhet. Kommentarerna visar även på att 

det skapats en diskussion kring att politiska frågor ”inte hör hemma” i en 

reklamkampanj för kläder och ett sätt för personer att reagera på detta är genom att 

uppmana eller bekräfta en bojkott av Åhléns. Dessa aktiviteter kring hot och 

uppmaningar om bojkott visar att det skett ett ställningstagande kring att denna nya 

typ av “politik i affärerna” som Balsiger (2010) kallade det, inte är okej. Vad som 

även är möjligt att anta är att personerna har konfronterat och övervägt deras egna 

åsikter kring denna fråga och kommit fram till att deras åsikter är viktigare att yttra 

och stå fast vid än att handla på Åhléns. Vad som däremot är svårt att veta och få 

bekräftat är om dessa personer menar allvar och faktiskt slutar handla på Åhléns, eller 

om denna typ av reaktion används för att det uppfattas som ett effektivt sätt att 

uttrycka sin åsikt utan att egentligen behöva argumentera för den. Detta eftersom 

hotet om att bojkotta Åhléns gör det åt dem.  

 

6.2.4 ”Bra, men…” 
Hur kampanjen uppfattats och de reaktioner kampanjen fått har som förväntat varit 

både positiva och negativa. Däremot har även ett tredje tema visat sig tydligt i 

analysen där ett flertal av de kommentarer kampanjen fått har börjat positivt med 

beröm och för att sedan, med hjälp av ett men, övergå till något negativt. Nedan följer 

några utvalda exempel: 
 

“Fet kampanj, men vågar ni ta ännu ett steg i samma  
riktning å ta bort man/dam-kategorierna helt?  
Elr e ni ba intresserade av att göra lite mysig plakat-politik?” 

 
“Kul! Men varför hänger ni fortfarande barnkläder i en  
“kill”sektion och en “tjej”sektion? För barn finns det som 
jag ser det inte en enda relevant anledning att dela upp  
kläderna efter kön?” 

 
“Jättefint. Men ni tar bort erat plussortiment och väljer att  
diskriminera en annan (stor) del av era kunder” 

 

 

Denna typ av kommentarer kan till viss del tolkas som en reaktion på att Åhléns gör 

något bra genom att lyfta könsnormer, men inte tillräckligt bra eftersom de 
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fortfarande gör en uppdelning i de fysiska butikerna utifrån kön. På samma sätt har 

andra reagerat på att dem exkluderar vissa grupper sett ur det sortiment de har i 

butikerna, och menar att detta går emot det Åhléns bland annat säger sig sträva efter, 

det vill säga jämlikhet och mångfald. Exempelvis bestod en stor del av diskussionen 

att Åhléns tagit bort det så kallade plussortimentet i många butiker, ett sortiment som 

riktar sig till personer med större kroppar och klädstorlekar. Många hade reagerat på 

att dem därmed inte kan handla på Åhléns längre på grund av deras kroppsstorlek och 

att Åhléns inte alls arbetar för jämlikhet och mångfald. Dessa reaktioner kan därmed 

tolkas som att Åhléns till viss del uppfattas som motsägelsefulla.  

 

Barela (2003, 114) lyfte att Benettons kampanjer antingen fått beröm eller blivit 

fördömda något som förväntats ha kunnat gå att utläsa även genom denna kampanjs 

reaktioner. Vad som däremot varit oväntat och intressant att utläsa genom dessa 

kommentarer är trots att Åhléns gör något bra, som att belysa och vara kritisk till de 

könsnormer vi agerar utefter idag, har det ”behövts” påpekas att dem ändå inte gör allt 

bra eller inte gjort kampanjen nog normbrytande. Dem har både hyllat och fördömt 

Åhléns eller kampanjen i samma kommentar och åsikten skulle kunna beskrivas som 

tudelad hos dem som skrivit kommentaren. Denna typ av kommentarer kan även 

tolkas som ett bekräftande på att Åhléns som varuhus har möjligheten att vara 

förespråkare för diskussioner kring olika samhällsproblem, genom deras 

marknadsstrategier, på samma sätt som Barela (2003) menade att Benettons strategier 

var. Att kommentarerna och reaktionerna trycker på att Åhléns borde kunna göra det 

“ännu bättre” kan alltså ses som ett bekräftande på att det är okej och även effektivt 

att genom en reklamkampanj nå ut och väcka känslor hos medborgare. Samtidigt som 

det kan bidra till en diskussion kring kontroversiella ämnen och i förlängningen 

kanske även en förändring i hur medborgare ser på olika samhällsproblem med hjälp 

av en reklamkampanj.  

 

6.2.5 ”Kampanjens försvarare” 
Vad som slutligen varit ett utmärkande tema bland reaktionerna var dem som 

försvarar kampanjen, det kampanjen vill förmedla eller Åhléns. Andra försökte även 

förklara hur de själva uppfattade, eller antog hur Åhléns vill att man ska uppfatta 

kampanjen. Några utvalda exempel är:  
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“Bättre ett första steg än inget steg alls!” 

 
“Damned if you do, damned if you don’t. Precis sånt här negativt  
bemötande som gör att många inte vågar försöka över huvud taget” 

 
“Allt kunde alltid ha varit bättre, eller hur? Men det är ett stort steg framåt! 
Jag tycker att kampanjen - och framförallt de faktiska förändringarna i butikerna - 

är fantastiska. Nej, de huvudsakligen manligt kodade personerna kanske inte har 
typiska kjolar på sig, men en kampanj med något mindre spets kan nå fler. Och att 
använda begrepp som maktordning är ändå rätt progressivt för en stor klädkedja 
tycker jag. Heja Åhléns!” 

 
“Det handlar ju också om att ta initiativ och visa att det är okej? De som inte  
vågade förut kanske vågar nu på grund av den här kampanjen! “Genustrams” som 
du kallar det är så mycket mer än vad du tror ” 

 

Kommentarerna har i stor utsträckning varit ett försvar mot de reaktionerna som 

analyserats ovan, det vill säga dem som kommenterat “bra men…”. Dessa 

kommentarer, tillsammans med de föregående som presenterats, kan också bekräfta 

att det väckts en diskussion för eller emot Åhléns sätt att försöka utmana rådande 

normer och stereotyper genom kampanjen, i och med att dem försöker försvara 

Åhléns eller kampanjen. Något som varit utmärkande kring dessa kommentarer är att 

många skriver om att våga eller inte våga, vilket kan antas betyda att Åhléns är en del 

av den typ av reklam som kan skapa en förändring. “Vågar” i detta sammanhang kan 

uppfattas som något positivt och som syftar till att denna typ av kampanj kan tänkas 

vara med och bidra till att fler företag väljer att följa Åhléns agerande och skapa mer 

normbrytande reklam. Det kan även tolkas som att fler kan våga klä sig som de själva 

vill utan att för den sakens skull känna att dem klär sig “fel” i förhållande till sitt kön, 

eftersom kampanjen uppmuntrar och belyser det faktum att alla bör få klä sig som 

dem själva vill. Kommentarerna redogör även i stor utsträckning för den kritik andra 

gett kampanjen, exempelvis “bättre ett första steg än inget steg alls”. Kommentarer 

som denna kan delvis tolkas som att de bekräftar att Åhléns “bara” lyckas till viss del, 

men att det trots allt är bättre för att någon gång uppnå en förändring i samhället, än 

att inte belysa problematiken alls.  
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7 Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur Åhléns försöker utmana rådande 

normer och stereotyper i kampanjen Bryt klädmaktsordningen samt lyfta vilka 

reaktioner kampanjen väckt på Åhléns Facebook-sida. Att normer är 

situationsberoende och något som kan förändras över tid eller utifrån situation är 

något jag ansett varit viktigt att ha i åtanke under arbetet med denna studie. De 

tolkningar som gjorts i analysen har dels varit utifrån de normer jag upplever finns 

idag men också utifrån den situation jag och det samhälle jag lever i befinner sig i just 

nu. Med andra ord hade denna analys kunnat ge en annan tolkning och ett annat 

resultat om personen hade haft en annan kulturell bakgrund eller kommit från en 

annan stad, ett annat land eller gjort analysen vid en annan tidpunkt.  

 

Kampanjen ville bryta en klädmaktsordning genom att utmana rådande könsnormer i 

förhållande till hur vi klär oss. Resultatet av bildanalysen visar att samtliga bilder har 

konstruerat kvinnorna och männen med attribut som vanligtvis brukar kopplas ihop 

med det motsatta könet. Deras ansiktsuttryck, kroppshållning och sätt att stå på har 

också framställts i motsats till det förväntade genom att männen i större utsträckning 

lett på bilderna medan kvinnorna har sett allvarliga och bestämda ut. Det som 

kvinnorna och männen representerar har därmed utmanat det Edström (2002) 

presenterade som typiska framställningar av kvinnor och män. Genom hela 

bildanalysen var det dock till viss del möjligt att skönja ett mönster att den feminina 

framställningen på männen visade på en generalisering kring hur kvinnor vanligtvis 

uppfattas och blir porträtterade. Att le på bild och fotas i positioner som utstrålar 

mindre makt är attribut som kan förminska en person. Denna typ av förminskning har 

till viss del skett på männen i kampanjen, en förminskning som både Edström (2002) 

och Mulvey (1975) visat vanligtvis sker på kvinnor.  

 

Det resultatet även visat är att kampanjen konstruerat männen med kvinnliga attribut 

som till viss del kan uppfattas som ett sätt att förminska en person, vilket är något jag 

förvånades över att det har skett. Vad som kan tänkas bli problematiskt med denna typ 

av förminskande framställning är att Åhléns fortfarande förstärker den rådande 

normen gällande att kvinnliga kläder klär av en person dennes makt. Jag anser att 

männen, i likhet med kvinnorna, skulle kunna framställas på ett sådant sätt som 
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tydligt visar att även kvinnliga kläder kan utstråla makt. Att resultatet visat att 

männen i större utsträckning än kvinnorna representerat normkritiska föreställningar 

kring vad som behöver förändras i vårt samhälle när det kommer till kläder och 

könsnormer kan bero på att det idag redan är accepterat för kvinnor att klä sig typiskt 

manligt. Kvinnor bär byxor, skjortor och kostymer skapade för dem medan män 

däremot inte kan köpa en kjol eller klänningar gjorda för dem. Gentry och Harrison 

(2010) diskuterade i sin studie att det är viktigt att det sker en förändring hos både 

män och kvinnor för att kunna uppnå en jämlik framställning mellan könsrollerna.  

 

Vad som varit möjligt att utläsa i de reaktioner kampanjen fått på Facebook är att de 

flesta kommentarerna i någon mån ger uttryck för politiska åsikter och preferenser, i 

både positiv och negativ bemärkelse. Vid en mer ingående analys av de olika temana 

som visade sig var det för det första möjligt att urskilja en slags polarisering kring de 

åsikter som yttrades gällande könsnormer och normkritik. Den diskussion kampanjen 

genererat kring normer och stereotyper har gått att dela in i positiva och negativa 

reaktioner som varit för eller mot kampanjen och Åhléns. De kommentarer som 

däremot var oväntade att finna i analysen var de så kallade “bra, men…”-

kommentarerna som dels berömde kampanjen för att sedan kritisera Åhléns för att 

vara motsägelsefulla eller inte göra det “bra nog”. Dessa kommentarer ledde till att 

andra valde att försvara kampanjen och lyfta det faktum att det är bättre att göra något 

än att inte göra något alls. Även dessa försvarande kommentarer uttryckte till stor del 

vikten av det kampanjen väljer att belysa är viktigt för samhället.  

 

Förhoppningen med denna studie var att få en ökad förståelse för hur ett företag kan 

kliva in i samhällsdebatten, vad som händer när dem gör det och vilka reaktioner det 

kan tänkas få. Att Åhléns väljer att ta ställning genom denna kampanj ser jag i det 

stora hela som något positiv eftersom kampanjen har lett till en diskussion gällande 

rådande könsnormer i vårt samhälle. Utifrån det resultatet visat upplever jag därför att 

det är möjligt att säga att Åhléns har visat att dem kan vara med och lyfta 

samhällsproblem genom sin marknadskommunikation, och därmed utmana rådande 

normer och stereotyper. Trots att resultatet ibland förvånat mig genom att visa att 

framställningen till viss del varit ojämlik mellan männen och kvinnorna, vill jag i 

likhet med kampanjens försvarare säga att det ändå är bättre med ett första steg än 

inget steg alls! 
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