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ABSTRACT

 

Title: Is SJ on the right track? - A qualitative study about SJs normbreaking advertising 

campaign and how it is being received among two generations 

 

For companies and organizations there's an ongoing battle to maintain reputation, by actively 

taking a stance in the public debate companies and organizations maintain their position on 

the market. SJ, Statens Järnvägar, is a Swedish train operating company owned by the 

Swedish state. In 2017 SJ released the first commercial from their advertising campaign 

‘Vem du än är, vart du än ska’ that portray norm-breaking people on their rail travel. The 

purpose of this essay is to analyze, on the basis of three commercials that are part of SJ's 

advertising campaign ‘Vem du än är, vart du än ska’ how norms are maintained and 

challenged through the campaign. The study also aims to investigate how the commercials 

are being received among younger (22-25 years) and older (58-72 years) age groups, with 

particular focus on the group's perception of the campaign in relation to norms and corporate 

responsibility in society.  

 

Using tools based in the multimodal analysis we analyzed the commercials and through focus 

group interviews we gathered thoughts about the commercials from the older and the younger 

age groups. The theoretical framework based on representation, stereotypes, myths, norms 

and Corporate Social Responsibility has helped us analyze the commercials and distinguish 

the respondents thoughts about norms and corporate responsibility.   

 

The analysis showed that the respondents understood the message that everyone is welcome 

to travel with SJ, but they thought the shape of the commercials were weak. Although SJ 

wants to break norms and stereotypes, we could see that they consolidate certain stereotypes.  

The respondents stated that they saw a ‘designation’ and meant that by allowing a person to 

represent a whole group, others within the group may feel designated. The two age groups 

had similar opinions and we could not determine any major difference based on age. The two 

age groups did however differ in which subject they discussed most. All respondents 

expressed how important it was that everyone got a place in the media and that companies 

have a great responsibility over our social development.  
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1. INLEDNING 

 
Pelle sitter på ett tåg och tittar på landskapet som susar förbi utanför. Hen sätter på sig ett par 

örhängen för att sedan måla naglarna i en klar rosa färg. Därefter applicerar hen ett mörkt lila 

läppstift med van hand. I nästa sekvens kliver Pelle ut från toaletten som Pia, iklädd en rödlila 

klänning och klackar. Detta är en av filmerna från SJs normbrytande kommunikationsprojekt 

‘Vem du än är, vart du än ska’ som lanserades för första gången i mars 2017. Kampanjen kan 

ses som ett steg SJ tar för att kliva in i samhällsdebatten.  

 

För företag och organisationer pågår en ständig kamp för att upprätthålla sitt anseende.  

Genom att aktivt ta ställning i samhällsdebatten upprätthåller företag och organisationer sin 

position på marknaden. Forskarna Grafström et al (2015: 129) skriver om strävan efter ett 

gott anseende. Corporate Social Responsibility (CSR) har därför blivit en viktig del för 

företag att lägga fokus på. De ökade möjligheterna att sprida information om företags 

handlingar leder till att företag måste tänka igenom sin kommunikation och produktion samt 

kartlägga samhällsattityder för att bemöta sina intressenter (Grafström, Göthberg och 

Windell, 2008: 36).             

 

Tråkiga klicheartade budskap har tappat styrka och drar inte längre till sig samma 

uppmärksamhet. Annonsörer har därför börjat använda teman som tidigare har betraktats som 

sociala tabuer och sådant som uppfattats pinsamt, intimt eller inte diskuteras öppet. 

Małgorzata Koszembar-Wiklik (2016: 23), Doktor vid University of Silesia institute of 

sociology i Polen, har skrivit artikeln Controversial themes in advertisements: on 

manipulating the emotions of audiences and extending the boundaries of the social ‘taboo’ 

om hur annonsvärlden inte längre är intressant för konsumenterna och hur företag kan 

använda tabuer för att överraska publiken och på så sätt dra nytta av uppmärksamheten. 

   

Hur socialt ansvarstagande och normkritisk reklam värderas av publiken eller mottagarna kan 

skilja sig åt beroende på personens kulturella bakgrund, personliga övertygelser och 

generationstillhörighet. Den sociala kontexten en generation utvecklas inom har en påverkan 

på deras personlighet, värderingar och övertygelser om organisationer (Wong et al., 2008: 
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879). I denna studie har två åldersgrupper valts ut för att få ett bredare perspektiv av 

resonemang. En grupp människor födda mellan mitten av 1940-talet till mitten av 1960-talet 

som i denna studie benämns som de äldre och en grupp människor födda mellan 1980 till 

mitten av 1990-talet som benämns som de yngre. 

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod i form av en fallstudie vilket i denna 

studie innebär fokus på tre reklamfilmer ur SJs reklamkampanj ’Vem du än är, vart du än 

ska’. En fallstudie är en mer detaljerad undersökning av ett fall vilket gör att en djupare 

förståelse kan utvinnas om ett fenomen (Yin, 2009: 5). Med utgångspunkt i en fallstudie 

genomförs fokusgruppsintervjuer för att få en ökad förståelse för hur olika åldersgrupper 

resonerar kring normer och socialt ansvarstagande.    

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att med utgångspunkt i tre reklamfilmer som ingår i SJs reklamkampanj 

‘Vem du än är, vart du än ska’, analysera hur normer upprätthålls och utmanas genom 

kampanjen. Studien syftar även till att undersöka hur reklamfilmerna tas emot bland yngre 

respektive äldre åldersgrupper med särskilt fokus på gruppernas uppfattning om kampanjen i 

relation till normer och företags ansvar i samhället.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur upprättas och utmanas normer i SJs tre reklamfilmer? 

2. Hur tolkas reklamkampanjen av mottagarna?  

3. Vilka teman utifrån budskap, socialt ansvarstagande och normkritik går att utläsa ur 

mottagarnas reaktioner?  
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2. KAMPANJENS BAKGRUND 

 
SJ, Statens Järnvägar, grundades 1856. SJ knyter ihop hela Sverige, liksom skandinaviens 

huvudstäder genom tågtrafik och ägs av staten. Deras uppdrag är att driva lönsam 

persontrafik på järnväg och de erbjuder tågresor i egen regi och på uppdrag av nationella och 

regionala trafikmyndigheter (SJ, 2019). 

 

SJs reklamkoncept ‘Vem du än är, vart du än ska’ är ett omfattande varumärkesarbete som SJ 

gjort tillsammans med sin byråpartner TWBA. På TBWAs hemsida beskrivs hur SJ är till för 

alla och att “Hur konstigt det än må låta så var det viktigt att poängtera i dagens politiska 

klimat” (TBWA, 2018). SJ har genom deras reklamfilmer och kommunikationskoncept valt 

att kliva in i samhällsdebatten och ta ställning genom att låta normbrytande individer få 

huvudrollen i reklamfilmerna. Reklamfilmerna handlar om personliga berättelser och 

händelser som gett livet en ny riktning och om hur vardagspusslet går ihop. 
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 
I följande kapitel redogörs studiens teoretiska ramverk som har utgångspunkt i teori och 

tidigare forskning om normer, myter, stereotyper, representation och CSR (Corporate Social 

Responsibility).  

 

3.1 Teori 

3.1.1 Representation  

För att studera och förstå vår kultur och vilka normer och stereotyper som finns i samhället 

samt vilka normer det är SJ utmanar eller upprätthåller i sin reklam krävs en förståelse för 

begreppet representation. Hall (2013: xvii) skriver att kultur handlar om gemensamma 

uppfattningar och dessa tolkningar kan endast delas med hjälp av ett gemensamt språk.  

 

Fagerström och Nilson (2008: 30) menar att det är viktigt att utforska representation när 

medier studeras då representation enbart är en ”påhittad” konstruerad tolkning av det som 

gestaltas och inte den objektiva sanningen. Det är därför viktigt att tänka på att det som 

delges är en vinklad skildring.  

 

Via ljud, ord, bilder och objekt förs dialoger mellan människor, vilket skapar 

representationssystem (Hall, 2013: xvii). Att representera något görs genom att beskriva eller 

avbilda något, genom att “spela upp något i huvudet” som en beskrivning eller porträttering.  

Bilden av en snötäckt bergstopp representerar till exempel skidåkning. Stuart Hall (2013: 1) 

beskriver representation som “resultatet av betydelsen genom språket”. Han menar att språket 

blir en viktig beståndsdel i meningsskapandet eftersom att meningar enbart kan ersättas vid 

en ömsesidig tillgång till språk. Hall förklarar vidare att det finns två olika system inom 

representation. Den första handlar om att alla sorters objekt, människor och händelser 

överensstämmer med den mentala bild som finns i människors egna tankar. Utan dessa 

mentala bilder skulle människor inte uppfatta världen som meningsfull. Den uppfattning som 

skapas beror på den översikt av de begrepp och bilder som formas i våra huvuden som då står 

för representationen av världen. Det andra systemet bygger på att en viss kultur tolkar världen 

på ett visst sätt och en annan kultur på sitt sätt. Därför skapas möjligheten att bygga en 
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gemensam begreppskarta som bygger på gemensam kultur av betydelser och begrepp. För att 

det ska finnas möjlighet till ett utbyte av meningar, koncept, bilder och ljud behöver de 

inblandade förstå varandras språk, deras gemensamma begreppskartor måste översättas till ett 

gemensamt språk. (Hall, 2013: 3-4). Representation i medier handlar om vilka grupper som 

syns. Syns du inte, finns du inte (Roosvall, Widestedt, 2015: 49).  

 

3.1.2 Stereotypen och myten som skapar normen 

Enligt Connell och Pearse (2015: 18) är genus något som vi tar för givet i vardagslivet. Vid 

första syn på en person går det ofta att utläsa om det är en man eller kvinna. Två olika kön 

som förväntas agera olika. Connell och Pearse ger Super Bowl som ett typiskt genuspräglat 

evenemang där muskulösa män slåss om en boll och smala kvinnor i korta kjolar hejar på. 

Det arrangemanget är vanligt och välkänt på grund av att genusskillnaderna är “naturliga”. 

Däremot väcker det uppmärksamhet när någon inte följer mönstret.  

 

Begreppet genus introducerades under 1970-talet och är en översättning av engelskans 

gender. Det kan också härledas till ordet “att producera” vars synonym är generera. Genus är 

en social konstruktion (Connell, Pearse, 2015: 18). Hirdman (2003: 12) menar att genus 

betonar de feministiska credot och påtalar att det ligger fostran, tvång och underordning 

bakom män och kvinnor.  

 

Idag har genusforskningen fått en bredare arena och fokus ligger på hur olika samhälleliga 

maktstrukturer fungerar med varandra, vilket kallas intersektionalitet. Det har sin grund i 

debatten bland genusforskare om den uteslutning som har existerat i genusforskningen 

(Fagerström, Nilson, 2008: 21). Litteraturvetaren Nina Lykke beskriver intersektionalitet som 

ett vägskäl där de olika vägarna problematiserar olika aspekter av en persons identitet. En väg 

handlar om sexualitet, en annan om genus, etnicitet, klasstillhörighet etcetera (Fagerström, 

Nilson, 2008: 22).    

 

I sin reklamkampanj vill SJ bryta och ifrågasätta rådande normer i samhället, för att detta ska 

kunna analyseras krävs en kartläggning av de teoretiska aspekterna kring stereotyper, myter 

och normer. Richard Dyer (2013: 275) menar att människor behöver ”typer” för att kunna 

tolka världen, Dyer menar vidare att människor alltid tolkar saker i världen genom bredare 

kategorier. Stereotyper är de enkla och lättgreppade egenskaperna hos personer. Stereotyper 
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skapas genom att reducera allt runt omkring en person förutom dessa egenskaper och istället 

överdriva dem. Det skapar i sin tur skillnader mellan människor, vad som anses normalt och 

onormalt samt accepterat och oaccepterat. Enligt Stier (2009: 125) är stereotyper 

slentrianmässiga, förenklade och nedvärderande bilder av en social grupp som bottnar i 

fördomar. Stereotypiseringsprocessen innebär att människor drar omedvetna slutsatser om 

deras personliga karaktär och egenskaper utifrån iakttagelser av andra människors beteende 

och yttre egenskaper (Stier, 2009: 126). I mötet med en person går tankarna genast till tal, 

gester och kläder som i sin tur skapar en bild av hur människor ”ska” vara utifrån det som 

syns. Representationer är komplicerade och det innefattar även det som uppfattas annorlunda 

och olika. Hall (2013: 216) menar att representationer av olikheter engagerar och väcker 

känslor samtidigt som det kan orsaka oro och rädsla. Olikheter berör sexualitet, klass, 

etnicitet och kön och har genom historien ofta representerats i form av stereotyper (Hall, 

2013: 215).  

 

Stereotyper består av systematiska förvrängningar av hur personer är (Hebdige, 2012: 126). 

En annan viktig komponent är myter. Barthes (2007: 201-202) beskriver myten som ett 

kommunikationssystem eller ett meddelande, ett yttrande som ett sätt att ge betydelse för 

något. Myten bestäms inte av meddelandets innehåll utan av hur det uttrycks. Meddelandet 

kan vara allt från skriftligt innehåll, filmer, fotografier, reklam och så vidare. Olika material 

ger olika påverkan på medvetandet och myter är föränderliga över tid. Myten förnekar eller 

undanhåller fakta, den omvandlar faktan för att den ska överensstämma med ett specifikt 

syfte. Fiske (1997: 121) förklarar att Barthes menar att myter är ett av kulturens sätt att 

konceptualisera, tänka och förstå något, att myten är en kedja av begrepp som relaterar till 

varandra. Två typiska myter är att kvinnor anses vara de mer vårdande, husliga och 

omhändertagande av män och barn medan män ska “försörja”, dessa myter framställs sedan i 

roller i den sociala enheten “familjen”. Kvinnorna lämpar sig därför till att vara hemma 

medan mannen ska försörja familjen. Den förändrade familjestrukturen och förändrade roll 

kvinnor fått i samhället innebär att myter ifrågasätts. Därför måste medier hänvisa till de nya 

myterna som passar in på den “känsliga” mannen, ensamstående föräldern och karriärkvinnan 

(Fiske, 1997: 121-124). Detta gör myten till ett rättfärdigande av fakta (Barthes, 2007: 58). 

Myten skapas av den tolkning vi gör av det meddelande som skickas ut till allmänheten.  
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Utöver stereotyper och myter är normer nödvändigt att ta i beaktning. Begreppet norm 

kommer från det grekiska ordet nomos som betyder lag. Vidare fungerar normer som “regler” 

för hur människan förväntas handla och uppföra sig i vissa sammanhang och anger vad som 

anses “normalt” av majoritet i samhället (Östnäs, 2007: 63). Fiske (1997: 137) beskriver 

norm som den allmänna synen på hur människor förväntas bete sig. Normen kommer från 

den dominerade världsbild som styr en kultur. Vidare kan normer ses som konkretiseringar av 

värderingar och värden. Precis som stereotyper är det normer som avgör vad som är 

accepterat och normalt samt oaccepterat och onormalt. Dock är normer flytande och kan 

ändras. Till exempel var längre hår på män avvikande förut men är idag “normalt”.  

 

3.1.3 CSR: Corporate Social Responsibility  

För att undersöka företag/organisationers sociala ansvarstagande och de effekter reklam har 

utifrån ett samhällsperspektiv bör begreppet CSR: Corporate Social Responsibility, även 

kallat organisations samhällsansvar, belysas. Carroll & Buchholtz (2000: 27) beskriver CSR 

som ett område som har vuxit under de senaste 30 åren i takt med att företag har granskats 

allt mer av samhället. 

 

EU-kommissionen definierar CSR som företagens ansvar för deras inverkan på samhället. 

Enligt EU-kommissionen bidrar företag till att skapa ökad medvetenhet kring mänskliga 

rättigheter och miljö samt till den sociala utvecklingen genom att ta ett socialt ansvar 

(Europeiska kommissionen, 2019). De nya kraven på socialt ansvarstagande presenterades 

under mitten på 1990-talet i takt med att kritik mot västerländska storföretag ökade. Kritiken 

väckte debatt kring företagens ansvar vid utnyttjande av billig arbetskraft i utvecklingsländer 

(Grafström, Göthberg, Windell, 2015: 40). 

 

Raymond Bauer beskriver CSR “Corporate Social Responsibility is seriously considering the 

impact of the company's actions on society”. Carrolls och Buchholtz (2000: 35-37) skriver att 

begreppet CSR har fyra olika aspekter. (1) Den ekonomiska aspekten, vilket innebär att 

företaget gör vinst genom sitt CSR-arbetet. (2) Den juridiska aspekten, som innebär att 

företag förväntas följa lagar. (3) Den etiska aspekten som betyder att företag förväntas att 

göra det som är rätt och veta vad som är fel. (4) Den filantropiska aspekten som betyder att 

företag ska bidra till ett bättre samhälle genom att vara en bättre företagsmedborgare.   
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En stark relation till konsumenterna leder till ett bättre anseende på marknaden. Larsson 

(2014: 128-129) skriver hur ett företags CSR har fått allt starkare betydelse för företag 

eftersom det påverkar deras image, identitet och varumärke. Borglund et al. (2012: 258- 271) 

menar att en av de viktigare faktorerna för att skapa värde och starkare anseende är 

kommunikation av CSR-arbetet. Dock menar de vidare att det är risk att övermarknadsföra 

CSR eftersom det i sin tur kan leda till misstroende och att man inte tror på budskapet. Det 

gäller att företag kommunicerar ut en bild av företaget som är genuin och utgår från de 

verkliga värden som finns i företaget.  

 

Borglund et al. (2012: 162) skriver om hur konsumenter har utvecklats som aktivister på 

marknaden. Studier om etiska konsumentstrategier, konsumtion som politiska handlingar och 

konsumentaktivism har tagits fram där begrepp som ‘buycotting’ och ‘bojkotting’ används. 

Buycotting innebär att konsumenterna främjar det företag som uppfyller de etiska och sociala 

krav som konsumenter har på företag. Medan bojkotting är när konsumenten avstår från att 

köpa produkter från företag som anses bryta mot ansvarstagandet. Borglund et al. (2012: 268) 

menar vidare att individen avgör om företaget och varumärket matchar med individens egen 

identitet. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Normkritisk reklam blir ett allt mer populärt området att studera, dock saknas det en del 

forskning i området. Det är svårt att hitta forskning kring reklam som är normkritisk, däremot 

har många studerat reklam ur ett normkritiskt perspektiv. Forskningsfältet innehåller en 

mängd studier gällande stereotyp reklam och reklam som befäster normer. Fältet är inte lika 

brett gällande normkritisk reklam och reklam som utmanar stereotyper.  

 

3.2.1 Är reklam en spegel av samhället  

Vår symboliska omgivning och våra dagliga referensramar när det gäller våra uppfattningar 

av omvärlden grundar sig i medierna (Jarlbro, 2006: 8). Jarlbro menar vidare att om 

medieinnehållet till stor del handlar om mäns tyckande och görande finns det en fara med att 

de referensramar vi har är ur ett manligt perspektiv. Mannens opinion blir “allmänhetens 

opinion” och mannens intresse blir “allmänhetens” intresse. Hon menar vidare att det är 

viktigt att lägga ett genusperspektiv på medier om man vill upprätthålla ett demokratiskt 
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samhälle. Det är dessutom viktigt att inkludera människor från alla samhällsklasser, 

åldersgrupper och bakgrunder för att ge en realistisk bild av hur samhället ser ut.  

 

Reklam är en typ av kommunikation där syftet är tydlig. I första hand handlar det om att sälja 

produkter, och det görs genom att knyta varumärken och produkter till idéer, värderingar och 

identiteter för att göra dem attraktiva. Det handlar om att skapa en bild om en bättre tillvaro 

som produkten eller tjänsten kan hjälpa att skapa (Eriksson, Machin, 2019: 266). 

 

Medieforskaren Gunilla Jarlbro (2006: 120) skriver i ett kapitel i sin bok ‘Medier, genus och 

makt’ om hur det ofta sägs att reklam är en spegel av hur det ser ut i samhället. Den 

bakomliggande meningen är att reklam spelar en ren passiv roll i samhällsutvecklingen. Dock 

menar hon att det inte stämmer, självklart avbildar reklam hur samhället är. Men Jarlbro 

menar att reklamens verksamhet inte strävar efter samhällsförändring. Reklam är en sorts 

övertalning som handlar om att få kunden att köpa något den inte köpt tidigare. Vidare 

skriver hon att övertalning bygger på att vissa saker framhävs och andra döljs. Därför kan det 

här synsättet bibehålla vissa förhållanden i samhället. Hur mycket människor påverkas av 

reklam är svårt att yttra sig om. Medieforskarna Nowak och Andrén (1981) genomförde en 

studie där de studerade populärpress-annonser publicerade mellan 1950-1975. Den 

huvudsakliga frågeställningen handlade om att studera om det fanns ett samband mellan 

förändringar i samhället och förändringar i reklamens innehåll. Nowak och Andrén studerade 

framställningen av män respektive kvinnor och resultatet från studien handlar om huruvida 

framställningen förändrades under tid. Resultatet visade att den vanemässiga framställningen 

av könen blev lite mindre vanlig men ändå påtaglig.  

 

3.2.2 Stereotypa och icke-stereotypa porträtteringar i reklam 

Domstolsansvarige Mark J. Barela genomförde en studie av United Colors of Benettons 

kampanjer publicerad av SAGE publishing (2003: 114). Kampanjerna fotade av fotografen 

Oliviero Toscani syftade till att synliggöra samhällsproblem genom att låta kampanjerna 

passera kulturella, religiösa och rasifierade gränser. Benetton har sedan 1980- talet varit 

kända för att använda sig av sociala samhällsproblem i sin marknadsföring. I sin studie 

granskade Barela konsumenternas respons till kampanjerna. Den “ögonöppnande” metoden 

har väckt mycket känslor, positiva som negativa. Barela diskuterar i sin studie de 
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affärsmässiga, etiska och juridiska konsekvenserna av Benettons marknadsföring (Barela, 

2003: 114).  

 

För att fånga konsumenternas uppmärksamhet valde fotografen Toscani att använda sig av 

bilder som utmanade de värden som ignorerades i detaljhandeln och ta upp samhällsproblem 

(Barela, 2003: 118). Toscani utmanade bland annat samhällsproblem genom att låta en 

mörkhyad kvinna amma ett vitt barn och genom att fotografera tre identiska mänskliga 

hjärtan och skriva vit, gult och svart över för att visa att alla är lika oavsett hudfärg. Att 

annonserna har orsakar många olika känslor runt omkring i världen är på grund av skilda 

kulturella uppfattningar. Vad som är accepterat i vissa länder är inte accepterat i andra 

(Barela, 2003: 118-119). I sin studie lyfter Barela hur Benettons strategi kring normkritisk 

reklam kan ses som ett exempel på företag som vågar lyfta samhällsproblem genom kreativ 

marknadsföring, vilket öppnar upp för diskussion (Barela, 2003: 121). 
 

3.2.3 Understanding Advertising Stereotypes 

Nina Åkestam, fil.Dr i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (2017: 5) har 

undersökt effekten av stereotypa kontra icke-stereotypa skildringar i termer av kön, etnicitet 

och sexuell läggning. Åkestam (2017: 3) menar att reklamforskning sällan har jämfört 

effekterna av stereotypa och icke-stereotypa skildringar samt att studierna ofta fokuserat på 

antingen sociala effekter eller varumärkesrelaterade effekter. Åkestam visar att det är möjligt 

för icke-stereotypa reklambilder att generera sociala effekter i termer av social tillhörighet 

och empati, som i sin tur har en positiv påverkan på varumärkesrelaterade effekter. Även om 

reklam kan generera negativa sociala effekter, visar Åkestam att detta är ett resultat av de 

beskrivningar som presenteras i reklam, och inte annonseringen i sig. När porträtteringarna 

ändras, följer effekterna åtminstone under vissa omständigheter med. Åkestams resultat 

föreslår därför att annonsörer bör sondera icke-stereotypa beskrivningar i ett försök att gynna 

sina kunder såväl som sitt varumärke (Åkestam, 2017: 51). Resultatet visar också att 

stereotypa bilder kan få negativ inverkan på sociala effekter och varumärkesrelaterade 

effekter. Åkestam menar att detta resultat tyder på att annonsörer bör vara uppmärksamma på 

de stereotyper som deras skildringar kan innehålla (Åkestam, 2017: 52).  

 

Åkestam pekar i sin avhandling också på att annonsörer bör vara medvetna om skiftade 

konsumentvärden. Då konsumenter blir mer utbildade om reklam och dess effekter kan deras 
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resonemang gällande ämnet, och därefter deras attityder, förändras. Konsumenterna blir inte 

bara medvetna om reklamens övertygande agenda, utan också av dess potentiella 

samhälleliga inverkan och kan ta hänsyn till detta vid utvärderingen av annonser. Reklam 

måste också anpassas till samhälleliga värden i förändring för att tilltala konsumenterna. 

Konsumentpreferenser speglar förändringar i samhället i stort. När samhället förändras gör 

reklamen det också, men förändringsprocessen är ofta långsam. Det kan leda till reklam som 

saknar en verklig kontakt med samhälleliga värden (Åkestam, 2017: 52). 

 

3.2.4 The Gay Family in the Ad 

Fil. Dr i filosofi Janet L. Borgerson, Professor Jonathan E. Schroeder, Britta Blomberg och 

Erika Thorssén, båda med en master i International Business Administration publicerade 

2006 studien ‘The Gay Family in the Ad: Consumer Responses to Non-traditional Families in 

Marketing Communications’. Studien undersöker hur homosexuella familjer skildras i reklam 

och hur konsumenterna förstår dessa skildringar. Studien är baserad på 20 annonser från 

magasin 25 intervjuer jämnt fördelat mellan män och kvinnor (Borgerson et al., 2006: 961). 

Studiens huvudsakliga resultat introducerar begreppet “straightening up” för att fånga en 

provokativ tolkningsram som tillåter konsumenten att undvika potentiellt obekväma 

avläsningar som i denna studie innebär att normalisera det annonsörerna avser vara 

homosexuella avbildningar. Konsumenterna ramar in öppet homosexuella annonser med 

heterosexuella normer. Avbildningar av homosexuella par tolkades av vissa respondenter 

som vänner eller släktingar och inte som personer i en kärleksrelation. (Borgerson et al., 

2006: 973). Att ignorera normbrytande teman i reklam är ett sätt för mottagaren att ta emot 

reklamen utan att behöva acceptera, för mottagaren, obekväma budskap.  
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4. METOD OCH MATERIAL  

 
Följande kapitel beskriver studiens metoddel som har utgångspunkt i multimodal analys och 

fokusgruppsintervjuer. Kapitlet innehåller en beskrivning och presentation av de verktyg som 

används i genomförandet samt en diskussion om metodernas för- och nackdelar där termer 

som reliabilitet och validitet tas i beaktning.   

 

4.1 Material  

4.1.1 Reklamfilmer  

Studien baseras på reklamfilmer från SJs kampanj ‘Vem du än är, vart du än ska’. De tre 

reklamfilmerna som behandlas i denna uppsats är ‘Pelle Pias resa’ som handlar om Pelle Pia 

som är transvestit, ‘Niklas resa’ som handlar om Niklas som har Downs syndrom och 

‘Hannahs resa’ som handlar om Hannah, tre år som reser till sina två pappor. De 

medverkande i reklamfilmerna gestaltar sig själva. Valet av de tre reklamfilmerna var ett 

strategiskt urval med hänsyn till den tid som fanns för att undersöka materialet, vidare är 

filmerna stimulusmaterial för fokusgruppsintervjuerna och objekt för analys.  

 

4.1.2 Fokusgrupper 

I kombination med reklamfilmerna är studien baserad på fokusgruppsintervjuer bestående av 

fyra olika grupper med tre-fyra respondenter i varje grupp. Intervjupersonerna valdes ut 

genom ett strategiskt urval i termer av ålder i samband med ett snöbollsurval. Vid tillämpning 

av snöbollsurval kontaktas en eller några få personer som i sin tur förmedlar kontakt med 

ytterligare personer som fyller kriteriet för gruppens åldersspann (Ekström, Larsson 2019: 

114). 

 

Trots att det finns karaktäristiska drag för hur olika åldersgrupper förhåller sig till olika 

ämnen är varje individ unik. Det går alltså inte att dra några egentliga slutsatser för vad en hel 

åldersgrupp tycker. Personliga erfarenheter och övertygelser, kulturell eller social tillhörighet 

och andra individuella karaktärsdrag gör att en fullständig generalisering av åldersgrupper 

inte är möjlig. Det finns däremot allmänna karaktärsdrag för olika generationer. Den äldre 

gruppen består av personer födda mellan mitten av 1940-talet till mitten av 1960-talet, de 
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kallas även för ‘baby boomers’. Det är den generation som är mest troliga att förbli lojala och 

knutna till en organisation. De är generellt idealistiska, optimistiska och drivna. Den yngre 

gruppen består av personer födda mellan 1980 till mitten av 1990-talet även kallat 

‘generation Y’. Det är den generation som är uppväxta med att teknologin är en stor del av 

livet. De är generellt även intresserade av nya trender, hävdar sig själva och värdesätter 

kompetensutveckling (Wong et al., 2008: 880). De två generationerna har vuxit upp med 

olika ideal och normer samt i olika sociala sammanhang, vilket kan spela en roll i hur 

personerna förhåller sig till normbrytande reklam och företags samhällsansvar.    

 

4.1.3 Presentation av intervjupersoner 

I Tabell 1 framgår fördelningen av intervjupersonerna och en redogörelse för deras ålder, 

sysselsättning och eftergymnasial utbildning. Varje respondent har tilldelats ett nytt fiktivt 

namn för att inte röja personens identitet i enlighet med anonymitets- och 

konfidentialitetskravet.  

 
 

Intervjupersoner Datum  Plats  Längd 

Frida är snart 

förtidspensionär 58 år. 

Ingen eftergymnasial 

utbildning.  

Inez är pensionär och aktiv 

lokalpolitiker 69 år.  

Eftergymnasial utbildning 

inom arbetsrätt, 

organisationskunskap, 

management och ledarskap. 

Viktor arbetar som jurist 61 

år. Juristutbildning vid 

universitet.  

Carl är pensionär 73 år.  

Civilingenjörsutbildning. 

2019-02-24 Café i Umeå 42. 32 

Signe är pensionär 66 år.  

Diverse kurser inom 

ekonomi och 

chefssekreterare.  

Vera är pensionär 66 år. 

2019-02-26 Hemma hos en 
respondent 

48. 53 
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Juristutbildning vid 

universitet.  

Hugo är snart pensionär 67 

år. Läkarutbildning och 

vidare specialutbildningar.  

Ester studerar 

Sociologiprogrammet, 23 år  

Majken studerar 

Personalvetarprogrammet, 

24 år  

Greta studerar 

Sociologiprogrammet, 22 år  

Cornelia studerar  

Strategisk kommunikation, 

22 år  

2019-02-27 Umeå Universitet 39. 14 

William studerar 

International Business 

Programme, 25 år  

Maja studerar International 

Business Programme, 25 år  

Olivia studerar 

Personalvetarprogrammet, 

24 år 

2019-02-27 Umeå Universitet 35. 28 

Tabell 1. Presentation av intervjupersoner  
 

Som framgår av Tabell 1 innehåller fokusgrupperna deltagare från olika generationer med 

olika bakgrund för att få ett varierat urval av deltagare. De flesta av deltagarna har en 

pågående eller avslutad universitetsutbildning, responsen hade kunnat se annorlunda ut om 

intervjupersonerna hade befunnit sig på annan akademisk nivå. En akademisk bakgrund 

bidrar till ett kritiskt tänkande.  

 

4.2 Metod 

4.2.1 Multimodal analys 

I fokus för denna studie står film. För att kunna analysera rörlig bild krävs en metod med 

analysverktyg som behandlar bild, ljud, semiotik och text i sitt sammanband. Den 

multimodala analysen bygger på principen att både bild och verbalspråk skapar betydelser 
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eller versioner av världen (Björkvall, 2009: 11-12). Analysverktygen som nyttjas i denna 

studie är kameravinkel, distans, analytiska processer och händelseprocesser. 

 

Den multimodala analysmetoden behandlar inte bara språket utan också bilder och 

illustrationer spelar en central roll för tolkning (Björkvall, 2012: 307). I den multimodala 

analysmetoden behandlas bilder, illustrationer och skrift på ett liknande sätt. Fördelen med 

detta är att språkliga och andra visuella betydelser kan diskuteras med liknande terminologi. 

Språket berättar främst om världen medan bilder visar den och enligt vissa forskare har 

skillnaden mellan språk och bilder undervärderats av metodens skapare Gunther Kress och 

Theodoor Jacob van Leeuwen. Professorn David Machin menar att det är tveksamt om en 

bilds grammatik liknar språkets grammatik, då bilder främst skapar betydelse ikoniskt 

(Björkvall, 2012: 343).   

 

I alla typer av texter skapas och upprätthålls olika typer av mänskliga relationer. När 

människan kommunicerar vill den uträtta något, till exempel påverka någon annan (Björkvall, 

2009: 29). Blicken, och förhållandet till läsaren den skapar, fungerar som en semiotisk resurs. 

De människor som talar i multimodala texter kan presenteras som om de är på nära eller långt 

håll. Det kan upplevas som antingen påträngande, personligt eller mer distanserat beroende 

på avstånd  (Björkvall, 2009: 31). För att skapa attityder i bilder är kameravinkeln en viktig 

semiotisk resurs. Kameravinkeln skapar maktrelationer  (Björkvall, 2009: 32).  

 

Antropologen Edward T. Hall (1966: 126) menar att det finns tydliga normer för hur nära 

människor kan vara rent fysiskt, det handlar om distans. Cirka 1,2 meter är avståndet som 

avgör gränsen för vad som känns bekvämt för mer formella relationer och personliga 

relationer. I multimodala texter handlar det om en sorts symbolisk distans då den som tittar på 

en bild inte fysiskt är nära de avbildade personerna (Björkvall, 2009: 39). Extrema närbilder 

klassas som personlig distans på ett nästan intimt plan. Vanliga närbilder klassas också som 

nära personlig, men inte intim (Björkvall, 2009: 41). Medelavståndsbilder delas in i nära 

medelavstånd, medelavstånd och långt medelavstånd som innefattar bilder beskärda vid knän, 

vid midjan och helbild. Distansen i kombination med andra interaktiva semiotiska resurser 

som blick och perspektiv avgör den sociala interaktionen. Bilder tagna på långt medelavstånd 

kan alltså i kombination med andra interaktiva semiotiska resurser ändå skapa personlig 

distans (Björkvall, 2009: 44).  
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Konceptuella processer representerar olika former av statiska tillstånd. Konceptuella 

processer kan uttrycka tungt ideologiskt laddade betydelser (Björkvall, 2012: 328). En del av 

de konceptuella processerna är analytiska processer. I analytiska processer kallas attribut för 

deltagare. I analytiska processer är helhet-del den avgörande betydelserelationen. Deltagare 

är alltid en bärare som utgör en helhet medan attributen utgör delar av denna helhet 

(Björkvall, 2012: 328). Till exempel kan betydelsen vara “detta är en läkare”. Bäraren i 

processen kan vara kvinna men det är de framträdande attributen, stetoskop och läkarrock,   

som tillsammans med andra attribut som hår och smycken etcetera hjälper till att skapa 

betydelser knutna till identiteter och till vad de avbildade personerna “är” (Björkvall, 2012: 

328). Genom konceptuella processer går det att utläsa om de avbildade tillskrivs identiteter 

genom olika attribut och symboler som kan stereotypisera, exotifiera och diskriminera 

människor, eller tvärtom.  

 

Händelseprocesser är händelser som sker fysiskt. De identifieras genom att se vem eller vad 

som gör något med eller mot någon eller reagerar på något, till exempel en person som 

klappar (aktiv) på en annan person (passiv). Om två personer skakar hand eller byter blicker 

är de interaktörer och båda är aktiva. Händelseprocesser kan också vara passiva, exempelvis 

genom att någon sover eller tänker (Kress, Van Leeuwen, 2006: 64). 

 

4.2.2 Fokusgruppsintervjuer 

För att kunna redogöra för olika åldersgruppers resonemang kring normkritisk reklam och 

socialt ansvarstagande krävs applicering av en kvalitativ metod, detta för att få tillgång till 

empiri bestående av ett brett urval av nyanser och perspektiv. Fokusgrupper, i förhållande till 

enskilda intervjuer, gör det lättare för intervjuaren att göra mindre inverkan på 

intervjupersonerna (Wibeck, 2010: 149). Med fokusgrupper som metod är det också möjligt 

att tillgå information som annars nästan är omöjlig att komma åt (Wibeck, 2010: 49). I 

fokusgruppsintervjuer kommer en bredare skala av idéer fram än i individuella intervjuer 

(Wibeck, 2010: 51).  

 

Syftet med fokusgruppsstudier är inte att dra generella slutsatser om hela grupper, metoden 

används för att få en djupare förståelse av människors tolkning av ett område (Wibeck, 2010: 

147). Fokusgrupper används för att försöka säga någonting om de underliggande värderingar 
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som argumentationerna utgår från. Värderingarna är ofta specifika för exempelvis en viss 

grupp i samhället, och att visa på hur argumentationen i olika grupper utgår från samma 

förutsättning kan sägas vara en typ av generalisering som kan göras utifrån fokusgruppsdata 

(Wibeck, 2010: 147).  

 

Vid användning av fokusgrupper som forskningsmetod avgörs om fokusgruppsintervjuerna 

ska vara strukturerade eller ostrukturerade. För denna studie lämpar sig strukturerade 

fokusgruppsintervjuer bäst, eftersom moderatorn då har möjlighet att vid behov avbryta en 

diskussion som avviker från ämnet eller den ställda frågan. Det gör det möjligt att försäkra 

sig om att de önskade ämnena berörs (Wibeck, 2010: 57). Även om den strukturerade 

intervjumetoden appliceras i stort så finns möjlighet att vid behov introducera ostrukturerade 

element under intervjutillfällena. Wibeck (2010: 58) menar att det går att introducera delar 

från de ostrukturerade fokusgrupperna till de strukturerade och vice versa. Fokusgrupper 

fungerar till exempel ofta bäst när medlemmarna tillåts diskutera med varandra och tillåts 

introducera nya ämnen även under mer strukturerade intervjuformer. Att använda 

fokusgrupper som metod ger en fördjupad inblick i människors tankar och erfarenheter 

(Wibeck, 2010: 150). Målet med fokusgrupper är att få en inblick i vardagsdiskussioner och 

hur samtalet kring ett givet ämne ser ut (Wibeck, 2010: 149).     

 

Intervjuerna utfördes på platser som var lättillgängliga för respondenterna. Då de yngre 

grupperna alla var studenter bestämdes i samråd med respondenterna en neutral plats vid 

Umeå Universitet. I samråd med de äldre grupperna bestämdes en plats där respondenterna 

kände sig bekväma. Båda uppsatsförfattarna deltog vid intervjutillfällena, den ena ansvarade 

för att läsa upp intervjufrågorna och leda intervjun. Den andra satt med och lyssnade och 

kompletterade med följdfrågor och såg till att intervjupersonerna besvarade de ställda 

frågorna. Uppsatsförfattarnas roller var samma vid samtliga intervjutillfällen för att 

upprätthålla en genomgående struktur. Vid samtliga intervjutillfällen placerades 

respondenterna och uppsatsförfattarna gemensamt runt ett bord för att reducera 

maktordningen. Samtliga intervjutillfällen inleddes med en presentation av uppsatsförfattarna 

och uppsatsämnet för att ge respondenterna en inblick i studiens syfte. Innan intervjun 

startade redogjordes för respondenternas sekretess och de tillfrågades om tillstånd till 

inspelning av intervjutillfället.    
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När materialet från fokusgruppsintervjuerna samlats in påbörjades bearbetningen av 

materialet. Det insamlade materialet tolkades genom att utläsa teman ur respondenternas 

uttalanden. De teman som tagits ut är inte enbart teman som passar den teoretiska ramen utan 

också nya teman som respondenterna själva navigerat sig till. Vidare sorterades materialet 

utifrån likheter och skillnader mellan de två åldersgrupperna.         

 

4.3 Metoddiskussion 

Reliabilitet innebär att en mätning vid en tidpunkt ska ge samma resultat vid en annan 

tidpunkt, men en kvalitativ studie är en process och resultaten förväntas därmed skiljas sig åt 

vid olika tidpunkter (Trost, 2010: 131). Då transparens är av stor vikt vid kvalitativa studier 

är vi i analysen och slutsatsen tydliga för att läsaren ska kunna bedöma våra tolkningar och 

bifogar även intervjuguiden (se avsnitt 8.1). Validitet handlar om hur korrekt studien är och 

huruvida studien undersöker det den avser att undersöka (Trost, 2010, 133), det har därför 

varit viktigt för oss att genomgående gå tillbaka till studiens syfte och frågeställningar för att 

öka studiens validitet.   

 

Vid urvalet av respondenter tillämpades ett snöbollsurval vilket till viss del eliminerar risken 

att respondenterna inte vågar ta plats då de är bekanta och därmed bekväma med minst en 

annan respondent i den egna fokusgruppen. Å ena sidan kan snöbollsurvalet bidra till att 

respondenten censurerar sin egentliga åsikt för att upprätthålla en fasad inför sina bekanta å 

andra sidan kan respondenten tvärtom våga uttrycka sin faktiska åsikt då de känner sig 

bekväma i sällskap med en bekant. Vid tillämpning av ett snöbollsurval finns en risk att 

fokusgrupperna i slutändan består av personer från samma socialgrupp, i ett försök att 

undvika detta tillfrågades två personer som inte kände varandra och de två personerna tog i 

sin tur med sig en person var till intervjutillfället. Snöbollsurvalet resulterade dock i att 

samtliga av de yngre intervjupersonerna tillhörde socialgruppen universitetsstudenter. 

Universitetsstudenterna läste dock vid olika fakulteter och olika program vilket kan bidra till 

en skillnad i perspektiv. Majoriteten av respondenterna i de äldre grupperna hade även de 

eftergymnasial utbildning. Hade fokusgrupperna bestått av personer från andra socialgrupper 

hade resultatet kunnat bli ett annat.     

 

En diskussion om etik är av relevans vid fokusgruppsintervjuer. Till skillnad från enskilda 

intervjuer kan sekretess aldrig garanteras i fokusgruppsintervjuer. Det är inte säkert att 
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gruppmedlemmarna håller sitt löfte om sekretess gentemot varandra. (Barbour, Kitzinger 

1999: 17). För att upprätthålla intervjupersonernas anonymitet redogjordes vid inledandet av 

intervjuerna att namn fingeras i studien och att intervjupersonerna själva bär ett ansvar att inte 

sprida information om de andra deltagarna.      
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5. ANALYS & RESULTAT 

 
I följande kapitel presenteras analysen av de tre reklamfilmerna och analysen av 

fokusgruppsintervjuerna. Kapitlets första del är uppdelat efter reklamfilmerna och kapitlets 

andra del är uppdelat i teman utifrån intervjusvaren. Reklamfilmerna och resultatet från 

intervjuerna analyseras i löpande text med hjälp av studiens metodverktyg, utvalda teorier 

och tidigare forskning. 

 

5.1 Analys av reklamfilmer 

5.1.1 Pelle Pias resa 

I Pelle Pias resa följer tittaren med en man som sitter på ett tåg. Pelle Pia har grått/blont hår 

som räcker ned till öronen, hen är iklädd en mörkblå klassisk fritidsjacka med rött foder. 

Under jackan bär hen en brun tunn stickad tröja med en vit piketröja under. Efter en stund 

plockar hen upp ett par örhängen ur väskan, tar på sig dessa och målar sedan naglarna i en 

klar rosa färg. Därefter applicerar hen ett mörkt lila läppstift med van hand. I nästa sekvens 

kliver Pelle ut från toaletten som Pia, iklädd en rödlila klänning och klackar. Klippet avslutas 

med en scen där Pia kliver in på stationen från perrongen. 

Figur 1. Pelle Pias resa 
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Figur 2. Pelle Pias resa 

Pelle Pia har under filmen inte kontakt med någon medpassagerare, inte heller med tittaren då 

hens blick aldrig möter kameran. Pelle Pia avbildas i början av filmen i närbild och extrem 

närbild, snett framifrån eller rakt framifrån. En person avbildad i närbild och extrem närbild 

håller en personlig och intim distans till tittaren. Trots att Pelle Pia inte möter tittarens blick 

visas en närhet och personlig relation i och med distansen och de intima närbilderna på både 

hens ansikte och trevande händer. Senare i filmen kliver Pelle ut från toaletten som Pia, i 

resterande del av filmen avbildas Pelle Pia på medelavstånd och långt medelavstånd. Hen 

filmas rakt framifrån fram till sista scenen där hen går in på stationen från perrongen, där 

filmas hen på långt medelavstånd lätt underifrån.   

 

I Pelle Pias resa förändras de analytiska processerna över tid. Inledningsvis är betydelsen att 

den avbildade personen är en man. Den bruna tunnstickade tröjan med vit piké under och den 

klassiska mörkblå fritidsjackan är de framträdande attributen för att bäraren är man. Klädseln 

tillsammans med andra attribut som frisyr och ansiktsform skapar betydelser knutna till 

identitet. I den analytiska processen tillskrivs den avbildade personen identiteten man. Den 

tillskrivna identiteten förändras gradvis då personen som tidigare tillskrivits identiteten man 

tar på sig örhängen, glasögon med rosa båge och applicerar nagellack och läppstift, som är 

stereotypt kvinnliga attribut. När Pelle sedan kliver ut från toaletten som Pia har identiteten 

förändrats. Betydelsen är nu kvinna och de framträdande attributen är den rödlila klänningen, 

sjalen, klackskorna och sminket. Dessa betydelser är knutna till identiteten kvinna.  
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När Pelle Pia är iklädd stereotypt manligt kodade kläder visas närbilder och extrema närbilder 

på hens trevande händer och funderande blick som riktas ut genom fönsterrutan vilket kan 

indikera en osäkerhet och att hen känner sig obekväm. Vad som gör Pelle Pia osäker och 

obekväm går med enbart dessa scener inte att utläsa men i kontext med kommande scener ur 

reklamfilmen går det att anta att det är Pelle Pias stereotypt manliga attribut som gör hen 

obekväm då dessa attribut inte går i linje med hens identitet. När Pelle Pia sedan byter om till 

stereotypt kvinnligt kodade kläder filmas hen på medelavstånd, långt medelavstånd och även 

lätt underifrån då hen med självsäker blick och stora kliv spatserar genom tåget och in på 

stationen. Nu visas Pelle Pia upp leende med en självsäker blick, hen är aktiv och rör sig 

genom tåget och ut på perrongen vilket kan indikera att Pelle Pia känner sig mer bekväm och 

självsäker i stereotypt kvinnligt kodade kläder än vad hen gör i stereotypt manligt kodade 

kläder vilket i sin tur tyder på att Pelle Pia är stolt transvestit.  

 

Det finns stereotyper kopplade till hur män och kvinnor ska klä sig och hur de ska se ut. Stier 

(2009:126) skriver om hur människor drar omedvetna slutsatser om deras personliga karaktär 

och egenskaper utifrån iakttagelser av andra människors beteende och yttre egenskaper. I 

mötet med en person går tankarna genast till tal, gester och kläder som i sin tur skapar en bild 

av hur människor ”ska” vara utifrån det som syns. I Pelle Pias resa bekräftas på ett sätt 

stereotypen om hur män och kvinnor klär sig. Den manliga porträtteringen avbildas i blått, 

grått och brunt etcetera medan den kvinnliga porträtteringen avbildas i röd och lila klänning 

och klackskor. Det kan antas att SJ genom att klä Pelle Pia i stereotypiskt kodade kläder för 

både män och kvinnor vill tydliggöra att hen är transvestit, då hen inte har en talande roll är 

hens kläder de attribut som talar för vem Pelle Pia är. Pelle Pias klädsel används som ett 

redskap för att nå ut med ett budskap. Utan klädseln hade budskapet om Pelle Pia som 

transvestit kunnat gå förlorat och inte uppfattas av mottagarna.    

 

Genom analysen går det att utläsa att Pelle Pia känner sig obekväm iklädd manligt kodade 

kläder och att hen uppvisar en självsäkerhet när hen är iklädd kvinnligt kodade kläder vilket 

tyder på att Pelle Pia är stolt transvestit. SJ använder i sina reklamfilmer stereotypt manliga 

och kvinnliga attribut med avsikt att förstärka budskapet om Pelle Pia som transvestit. SJ 

utmanar könsnormer genom att låta en transvestit agera huvudkaraktär i sin reklamfilm. 

  



 

 

25 

5.1.2 Niklas resa 

I Niklas resa får tittaren följa med en man med Downs syndrom som sitter på ett tåg. Niklas 

har på sig blå jeans, en blå tröja med två vita knappar vid halsen och en grå baseballjacka. 

Han dricker ur en to go-mugg och lutar sig sedan mot fönstret med hakan i handen. Här 

påbörjas en monolog som fortlöper under resten av reklamfilmen. Det är Niklas själv som 

håller monologen och det går att anta att monologen ska föreställa Niklas tankar då Niklas 

inte syns tala i bild. ”Jag är stark som en björn, men är inte så modig. En dag kommer jag bli 

modig, som ett lejon. Jag är ett lejon”. Klippet avslutas med en scen med Niklas utklädd till 

ett lejon när han står på en teaterscen. Han dansar och uppträder med fem andra personer. 

Figur 3. Niklas resa 

 

Figur 4. Niklas resa 
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Niklas avbildas i extrem närbild, närbild och nära medelavstånd under filmens första del när 

Niklas sitter på ett tåg. Niklas har, under tågresans gång, inte kontakt med någon. Hans blick 

möter aldrig kameran eller någon medpassagerares blick. Niklas filmas snett framifrån, rakt 

framifrån och i profil. I klippets avslutande del syns Niklas på en teaterscen i nära 

medelavstånd, medelavstånd och långt medelavstånd, han är filmad rakt framifrån och i 

rörelse där han också filmas bakifrån. 

 

Genom Niklas ansiktsdrag kan vi utläsa att Niklas har Downs syndrom. Niklas representerar 

en framgångsrik karriärsman. Stier (2009: 125) talar om stereotyper som slentrianmässiga 

och nedvärderande bilder av sociala grupper som bottnar i fördomar. Niklas presenteras som 

yrkesman vilket utmanar de kvarlevande föreställningar om att individer med Downs 

syndrom inte är förmögna att göra framgångsrik karriär. Vidare utmanar Niklas även 

fördomar om att personer med Downs syndrom alltid är glada genom att skildra en 

tillbakadragen och eftertänksam individ. Fiske (1997: 137) skriver om normen som den 

allmänna synen på hur människor förväntas bete sig. Niklas bryter i reklamfilmen normer om 

att personer med Downs syndrom genom att gestalta en lugn och tillbakadragen kärriärsman. 

Å andra sidan bryter SJ mot samhällsnormer genom att låta Niklas med en funktionsvariation 

vara huvudkaraktär i reklamfilmen. Östnäs (2007: 63) skriver om hur normer fungerar som 

regler för hur människan förväntas handla och uppföra sig i vissa sammanhang, normer anger 

också vad som anses normalt av majoritet i samhället. Det är, och har alltid varit, en norm att 

fungera “normalt” som person. Majoriteten i samhället har inte någon funktionsvariation, 

personer med funktionsvariationer som på ett eller annat sätt fungerar annorlunda avviker 

därmed från normen. Genom att Niklas som har en funktionsvariation agerar huvudkaraktär, 

presenterar SJ en normbrytande karaktär som dels utmanar samhällsnormer genom att inte 

fungera “normalt”. Å andra sidan bryter han också mot den stereotypa bild av en person med 

Downs syndrom genom att han presenteras som en lugn och eftertänksam person. Det är 

motsatsen till den stereotypa bild som är allmänt känd om att de med Downs syndrom skulle 

vara glada och lättsamma.  

 

5.1.3 Hannahs resa 

I Hannahs resa får tittaren följa med en liten flicka som åker tåg med en äldre kvinna. Hannah 

har på sig en hängselklänning i jeanstyg och en blommig t-shirt, med håret uppsatt i 

pippilotter. Hannah lutar sig över sätet mot passageraren bakom och säger “Min pappa är 
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liten som en myra”. Genomgående i klippet förflyttar sig Hannah i tåget för att tala med 

diverse medpassagerare och yttrar motsägelsefulla påståenden om sin pappa. “Min pappa är 

jättelång”, “Min pappa har kort hår som en igelkott”, “Min pappa har jättelångt hår”, “Min 

pappa har jättelångt skägg”, “Min pappa har inget skägg alls”. Klippet avslutas med en scen 

då Hannah och hennes äldre kvinnliga medresenär springer mot två män på perrongen. 

Hannah slänger sig i armarna på en av männen och den andra lutar sig in som för att ge dem 

båda en kram.  

Figur 5. Hannahs resa   

Figur 6. Hannahs resa 
 

Hannah avbildas i närbild, extrem närbild, nära medelavstånd, medelavstånd och långt 

medelavstånd. Hannah har kontakt via blick och fysisk beröring med fem personer av vad 

som kan avläsas i bild, hon kan antas tala med fler men vid dessa tillfällen syns inte hennes 
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motpart i bild och kan därmed inte kopplas ihop med varken blick eller beröring. Hannah 

filmas framifrån, snett framifrån, bakifrån, snett bakifrån och lätt uppifrån. 

 

Hannah avbildas som som ett barn av det biologiska könet flicka och de framträdande 

attributen är en hängselklänning i jeanstyg, en blommig t-shirt och håret uppsatt i pippilotter. 

I händelseprocessen är Hannah aktiv och deltar i interaktionen med fem personer där båda 

anses aktiva på grund av utbyte av blick och interaktiv beröring som hållande av hand och 

omfamning. I slutet av filmen går hon av tåget med en äldre kvinna och möter upp två  män 

på perrongen vilka kan antas vara hennes två pappor eftersom hon kastar sig i deras famn och  

de passar in på beskrivningen av hur hennes pappor ser ut.  

 

Hannahs kläder och hår är stereotypa attribut för flickor vilket befäster den stereotypa bilden 

av att flickor gillar rosa kläder, klänning och pippilotter. Det är inte Hannah i sig som bryter 

normer i reklamfilmen. Det är hennes familjesituation, som inte avslöjas förens i slutet som 

avviker från normen och det är att Hannah har två pappor.  

 

Stereotyper är en av de viktiga beståndsdelarna för hur samhället består av systematiska 

förvrängningar av hur personer är (Hebdige, 2012: 126). Det finns kvarlevande uppfattningar 

om att homosexuella par är oförmögna att uppfostra och ta hand om ett barn då ett barn 

behöver en mamma och en pappa. Samhällsutvecklingen gör stereotypen om att samkönade 

föräldrar inte är “lämpliga” föräldrar flytande och det är en stereotyp som förändras. Hannah 

är som tidigare nämnt, avbildat som ett aktivt, lekfullt och nyfiket barn. Det faktum att 

Hannahs beteende kan liknas vid vilket barn som helst och genomgående håller hon 

monologer om sina pappor vilket kan tyda på att hennes uppväxt sker i en bra och trygg 

omgivning eftersom hon visar att hon är trygg och bekväm och rör sig i tåget och tar kontakt 

med medresenärerna. Barthes menar att myter är ett av kulturens sätt att förstå och 

begreppsliggöra något och att typiska myter är att kvinnor är vårdande och omhändertagande 

medan männen ska försörja familjen (Fiske, 1997: 121). De utmanar myten om mannen och 

kvinnan genom att använda sig av två män som föräldrar till barnet och familjen “saknar“ den 

omhändertagande kvinnan i familjen, vilket utmanar samhällsnormen. Å andra sidan befäster 

SJ vissa normer i filmen, gestaltningen av Hannah befäster den stereotypa bilden av en flicka 

med rosa kläder, klänning och pippilotter. Fiske (1997: 121- 124) menar att medierna måste 

hänvisa till de nya myterna som passar in på den ensamstående föräldern eller 
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karriärskvinnan. Genom att presentera en familj med två pappor och barn hänvisar SJ till en 

ny familjenorm och utmanar den om att en familj består av mamma, pappa, barn.  

 

5.1.4 Sammanfattning av reklamfilmsanalys 

I samtliga reklamfilmer får tittaren följa med huvudpersonerna på en resa. Anmärkningsvärt 

är att porträtteringen av karaktärerna sker på olika sätt i de tre reklamfilmerna. Pelle Pias 

attribut i form av accessoarer och klädesplagg hänvisar till hens transvestism och utmanar 

könsnormer för hur män förväntas vara. Niklas har Downs syndrom och utmanar därmed 

samhällets funktionsnorm, vidare utmanar Niklas även stereotyper om personer med Downs 

syndrom genom att vara lugn och tillbakadragen och en framgångsrik karriärsman. 

Reklamfilmen om Hannah är utformad på ett sätt som skiljer sig från de andra två 

reklamfilmerna. Hannah står som huvudperson i reklamfilmen men Hannah som person 

bryter i reklamfilmen inte några normer, hon befäster snarare normen om hur barn ska vara 

och befäster stereotypen om hur flickor ska klä sig. Det är Hannahs familjesituation som 

utmanar heteronormen då Hannah har två pappor vilket i reklamfilmen presenteras genom 

Hannahs monolog i kombination med hennes interaktion med de två männen som möter 

henne på perrongen. SJ utmanar i sina reklamfilmer normer och stereotyper genom att 

exponera dessa personer.   

 

5.2 Kampanjens mottagande hos de två åldersgrupperna 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av fokusgruppsintervjuerna. Kapitlet är uppdelat 

i fyra delkapitel som utgör de teman som påträffats under bearbetningen av materialet. 

Alla respondenter har någon gång rest med SJ och majoriteten har sett minst en av 

reklamfilmerna förut, det var ingen som hade sett alla tre filmerna.   

 

5.2.1 Inledande reaktioner  

Direkt efter att respondenterna tittat på filmerna var de spontana reaktionerna från de yngre 

grupperna övervägande positiva. De yngre respondenterna uttryckte åsikter om att budskapet 

var fint och bra, normbrytande och naturligt. 

 

Nej men det är bara bra att det görs en förändring och att man får en roll som en 
riktig människa eller vad ska man säga, att det inte är någon “specialroll” och du får 
hoppa in. Stjärnan i filmen eller huvudfokuset i filmen är den här personens 
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verklighet inte något annat. Att det inte är någon som försöker kommentera eller göra 
narr, utan det är bara så det är. Det är en kul förändring. (Maja, 25) 

 

Genom beskrivningen av reklamfilmerna definierade Maja (25) huvudpersonerna som 

naturligt inkluderade i sammanhanget. Hon använde ordet “specialroll” för att förklara vilket 

tyder på att Maja (25) har upplevt att marginaliserade grupper får “specialroller” när de 

porträtteras och inte roller som riktiga människor. Hon benämner även reklamfilmerna som 

en kul förändring vilket indikerar att hon anser reklamfilmerna nytänkande och något utöver 

det vanliga. Ester (23) beskriver, likt Maja (25), reklamfilmerna som naturliga och uttrycker 

liknande att SJ inte gör en stor grej av att de går emot normen. 

 
Jag kan tycka att när vissa företag ska gå emot normen och göra något gör det 
världens största grej av det och titta på oss liksom, de här gör det naturligt. Det 
tycker jag är bra! Annars blir det mer, vi inkluderar än att man bara... förstår ni, det 
går emot. Man gör det bara för att andra ska tänka aah dom tänker på det här. Det 
här är ett bättre sätt. (Ester, 23) 

 

Ester (23) fick inte medhåll av de andra respondenterna i sin fokusgrupp. Majken (24) 

menade snarare att SJ vill fånga tittarens uppmärksamhet genom att ta in någon som är 

annorlunda vilket är tvärtemot Esters (23) uppfattning.          

 

Till skillnad från de yngre grupperna ställer sig de äldre grupperna lite mer tveksamma till 

reklamfilmerna till en början. Vera (66) menar att hon blir provocerad av reklamfilmen om 

Pelle Pia och att reklamfilmen känns utstuderad och fjanting, “Det är klart att såna där 

människor kan sitta där men jag har aldrig sett någon som målar naglarna sådär.” Inez (69) 

uttrycker likt Vera (66) åsikter av negativ karaktär. 

 

Jag tänker såhär, varför har de valt ut så udda människor. Jag känner inte igen mig i 
någon. Varför har de inte valt vanliga resenärer. Asså jag menar inte såhär. Du får 
inte missförstå mig. Åker inte vanliga människor tåg? (Inez, 69) 

 

Inez (69) känner inte igen sig i reklamfilmerna och ställer sig därmed frågande till 

reklamfilmernas budskap. Hon uttrycker under senare under intervjun att det är viktigt att alla 

grupper i samhället representeras så i detta uttalande går att anta att hon hade önskat att 

människor likt henne själv hade representerats i samband med reklamfilmernas 

huvudpersoner. 
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Vad respondenterna tycker om reklamfilmerna och huruvida de ställer sig positiva respektive 

negativa till konceptet är komplext. Det är ingen grupp som ställer sig enbart positiva, vissa 

grupper anser vissa fragment som positiva medan de i det stora hela förhåller sig rätt negativt 

till reklamfilmerna i stort.   

 
Sammanfattningsvis var de spontana inledande reaktionerna från majoriteten av de yngre 

respondenterna positiva och de ansåg att reklamen kändes naturlig och inkluderande. Den 

äldre generationen var mer kritisk och ansåg att reklamfilmerna kändes utstuderande och att 

de inte kunde relatera till reklamen, med grund i att reklamfilmerna var för övertydliga kom 

respondenterna in på nästa tema som handlar om budskapet.  

 

5.2.2 Hur budskapet uppfattades 

Samtliga respondenter uppfattar att budskapet med reklamfilmerna är att alla är välkomna att 

resa med SJ. Även om de kan identifiera det egentliga budskapet uttrycker ett flertal 

respondenter ur båda åldersgrupperna hur budskapet inte känns äkta.   

 

Jag tycker att det är så här att de försöker vara inne, det har blivit mer legitimt med 
allt. Både homosexuella, transvestiter, queer och allt vad det kallas. Man vill lyfta 
fram att man själv går i bräschen för att man låter dom här som är “annorlunda”, de 
som sticker ut från vårt normbegrepp, att SJ är till för alla. Det blir nästan lite 
fjantigt. Men det är kanske för att man själv har den... att man inte bryr sig vad folk 
är, det är var och ens ensak. Därför blir det lite larvigt. (Signe, 66) 
 

Genom att beskriva hur homosexuella, transvestiter och queer har blivit mer legitimt menade 

Signe (66) att SJ vill lyfta fram dessa personer för att visa att de går i bräschen för de 

personerna, detta ansågs inte positivt av Signe (66). Larsson (2014: 128-129) skriver hur ett 

företags CSR har fått allt starkare betydelse för företaget eftersom det påverkar deras image, 

identitet och varumärke. Ur Signes (66) citat kan tolkas att hon anser att SJ tar fasta på något 

som är “inne” för att framstå som ett företag i tiden och att de underliggande orsakerna 

bakom reklamen är att gagna SJ som företag.  

 

Flera respondenter tyckte att de hade sett reklam liknande SJs förut och att den inte är 

banbrytande och ny utan att den istället kommer för sent. “Jag tycker det känns som att 

många gör reklam åt det här hållet, så det känns inte som att det här sticker ut jättemycket. 
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Inte lika mycket som det hade gjort för 10 år sedan kanske.” sa William (25). Frida (58) 

uttryckte sig liknande William (25). 

 
Det positiva jag kan se är det som de kanske försöker nå ut med, eller alltså jag fattar 
ju men jag tycker att de är stela, gamla och antika. Att en transvestit får åka tåg eller 
ett barn med två pappor får åka tåg. Det är så jävla självklart, det känns som att det 
kom 20 år för sent. (Frida, 58)  

 

William (25) och Fridas (58) citat kan tolkas så att det inte är något större fel på 

reklamfilmerna i sig utan att det är tidpunkten de släpptes som underminerar budskapet. 

Reklamfilmerna visas i ett samhälle, vid en tidpunkt där de normer som utmanas i 

reklamfilmerna inte är lika starka eller befästa som de var för 10-20 år sedan. Att 

reklamfilmernas normbrytande huvudpersoner åker tåg menade Frida (58) var en självklarhet 

och att reklamfilmerna därmed blir stela och gamla. Det William och Frida uttrycket kan 

förklaras med hjälp av Nina Åkestam (2017: 52) som menar att reklamen förändras när 

samhället förändras men att processen är långsam, vilket i sin tur leder till att reklam kan 

sakna den verkliga kontakten med samhälleliga värden. Att SJ släppet normbrytande reklam 

just nu och inte för 10-20 år sedan kan alltså ha och göra med att reklamen inte har kommit 

ikapp samhällets förändring ännu.   

 

Anmärkningsvärt är att budskapet och handlingen i en av reklamfilmerna inte når fram hos 

den äldre gruppen. I reklamfilmen med Hannah pratar hon om sina två pappor på tåget och 

möter senare upp dem på perrongen. När vi upptäckte att de äldre respondenternas 

diskussioner enbart handlade om Hannahs i egenskap som barn tillfrågades respondenterna 

om de uppfattade vilka personer Hannah mötte upp på perrongen. Ingen av de äldre 

respondenterna hade uppfattat att männen på perrongen var Hannahs pappor utan antog att 

reklamfilmen handlade om att barn är välkomna att resa med SJ.  “Sen var det svårt att avläsa 

att hon hade två pappor. Skit samma hur många föräldrar man har” säger Signe (66). Alla 

yngre förutom en respondent förstod att det var Hannahs pappor som mötte henne på 

perrongen. Dock gav reklamfilmen om Hannah flera av respondenterna en tankeställare 

gällande underliggande normer om kärnfamiljen.   

 

Ester (23): Jag tycker det kan vara en tankeställare för vissa som inte har ett bredare 
perspektiv. Typ när hon säger min pappa är superlång och min pappa är superkort, 
vissa tänker säkert vad fan menar hon. Jag kände så första gången jag såg den, vad 
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menar hon. Har hon imaginary friends? Sen tänkte jag ba oj, va fan det där tänkte 
jag inte ens på. 
 
Majken (24): Jag trodde från början att det var flera flickor.  
 
Ester (23): På så sätt blir det en tankeställare till en själv att SJ försöker förmedla, 
inte fördomar men den undermedvetna grejen att man inte spontant tänker mamma 
och pappa, förstår ni vad jag menar. Men vadå hon kan inte ha två pappor för att det 
är normen. Även fast man är medveten så faller man tillbaka i det själv. 

 

Ur Esters (23) citat kan tolkas att hon uppfattar sig själv som medveten och accepterande av 

personer som befinner sig utanför samhällets normer men att när hon såg reklamfilmen om 

Hannah för första gången tvingades ifrågasätta sina egna underliggande antaganden. Ester 

(23) drog inte slutsatsen att Hannah hade två pappor utifrån Hannahs dialog utan antog 

snarare att Hannah talade med eller om låtsaskompisar. Majken (24) känner igen sig i Esters 

(23) tankegång och trodde från början att reklamfilmen innehöll flera flickor.         

 

I studien ‘The Gay Family in the Ad: Consumer Responses to Non-traditional Families in 

Marketing Communications’ (2006) introducerades begreppet “straightening up” som syftar 

till att fånga en provokativ tolkningsram som tillåter konsumenten att undvika potentiellt 

obekväma avläsningar som innebär att normalisera det annonsörerna avser med homosexuella 

avbildningar. Konsumenterna ramar in öppet homosexuella annonser med heterosexuella 

normer (Borgerson et al., 2006: 973). Att ingen ur den äldre gruppen uppfattade att de två 

männen på perrongen var Hannahs pappor kan tolkas på så sätt att de ramar in den 

homosexuella avbildningen med heterosexuella normer alltså att deras tolkningar faller in 

under begreppet “straightening up”. För flera av de äldre respondenterna blir denna förklaring 

dock motsägelsefull då de under andra delar av intervjun uttryckt åsikter som är av 

inkluderande och accepterande karaktär. Hall (2013, 3-4) beskriver hur ett av systemet för 

representation bygger på att man inom en viss kultur tolkar världen på ett visst sätt, vilket 

skapar möjligheten att skapa en gemensam begreppskarta. Homosexualitet i Sverige är 

relativt accepterat och de allra flesta reagerar inte på att någon är homosexuell. År 1944 

avkriminaliserades homosexualitet och 1979 togs sjukdomsstämpeln bort för homosexualitet 

i Sverige (Nationalencyklopedin, 2019). Homosexualitetens grad av acceptans i Sverige kan 

tolkas av svaren då många respondenter uttrycker att de inte bryr sig om Hannah har en 

pappa, två pappor eller vad hon än har för föräldrar. Tillsammans har Sverige i stort en 

begreppskarta som accepterar homosexualitet.   
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Signe (66) och Vera (66) hade rätt starka negativa åsikter om utformandet av reklamfilmerna, 

de ställde sig däremot mer positiva till reklamfilmen om Niklas i en gemensam diskussion.  

 
Signe (66): Men den sista tyckte jag var klart bäst. Niklas var sig själv och var en 
riktig person och trovärdig. 
 
Vera (66): Att han var en riktig person. Då var det okej att han fick så mycket fokus.  
 
Signe (66): Det här han sa om att han inte var så stark, att han var rädd, men att han 
kunde bli ett lejon. Det blev mer hans personlighet. Den var klart bäst.  
 

 

Att Signe (66) och Vera (66) ansåg reklamfilmen om Niklas bäst beror enligt de själva på att 

han fick vara en verklig person. Vad som gör att Niklas ses som mest personlig kan antas 

bero på att Niklas håller en monolog där han talar om sina känslor till skillnad från Pelle Pia 

som inte håller någon monolog alls och Hannah vars monolog inte är av samma personliga 

karaktär som Niklas. Greta (22) och Ester (23) ställer sig likt Signe (66) och Vera (66) 

positiva till reklamfilmen om Niklas. Greta (22) beskriver hur filmen om Niklas berörde 

henne mer än vad de andra filmerna gjorde. Hon har lite svårt att förklara varför den står ut 

men hon nämner att tonläget var mer nedstämt. Ester (23) tar vid och håller med Greta (22) 

och tror att det beror på att Niklas får prata själv och hålla en monolog. Maja (25) ställer sig 

däremot mer negativ till reklamfilmen om Niklas än vad de andra respondenterna gör. Hon 

menar att filmerna om Pelle-Pia och Hannah känns relevanta för SJ då personerna i fråga är 

påväg någonstans medan Niklas koppling till resande är för diffus “Den här är liksom först 

sitter du på ett tåg sen är du på scen. Det var liksom kopplingen däremellan. Den känns minst 

SJ-relaterad”. Att Maja (25) till skillnad från de andra respondenterna ställer sig mer negativ 

till reklamfilmen om Niklas kan antas bero på att Maja prioriterar de praktiska aspekterna i 

reklam och därmed har ett annat synsätt. Maja (25) värderar reklamfilmernas koppling till 

företagets verksamhet högre än hon gör budskapet. 

 

Sammanfattningsvis uppfattar samtliga respondenter att budskapet är att alla är välkomna att 

resa med SJ. De förstår budskapet och tycker att det är fint men några av respondenterna 

anser att det finns en risk att avsikten är falsk och att SJ använder normkritisk reklam för att 

det gagnar dem som företag. Andra respondenter menar att budskapet kommer för sent och 

att det hade behövts för flera år sedan. Reklamfilmen om Hannah skapade tankeställare hos 
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några av de yngre respondenterna då de insåg att de drog förhastade slutsatser om 

familjekonstellationer medan de äldre inte uppfattade budskapet. Respondenter från båda 

åldersgrupperna menade att reklamfilmen om Niklas var den reklamfilm som bäst förmedlade 

budskapet då Niklas enligt dom gestaltades som en verklig person. 

 

5.2.3 Hur gestaltning av individer kan ses som utpekande 

Respondenter ur båda grupperna ifrågasätter gestaltningen av reklamfilernas huvudpersoner. 

Det är ett tema som går att utläsa genom de båda åldersgrupperna. Nästan alla reagerar på att 

det uppstår en utpekning när reklamfilmerna fokuserar på en enskild individ som avviker från 

normen. Tre av fyra grupper tog upp utpekande av individer som en negativ aspekt av 

reklamfilmerna. Det var en av de yngre grupperna som inte berörde det temat alls. 

 

Jag tycker nästan att när man gör som dom gör och pekar ut att det här är 
annorlunda människor men vi tar också hand om dom. Det blir nästan tvärtom. Det 
blir kontraproduktivt. Det finns ju dom här filmerna när man tar emot människor på 
stationen alla kramas, det kommer väl från ‘Love Actually’ från början. Det är ett 
flöde där vi alla finns ihop. Men här är det mer titta här vi tar hand även om de här 
människorna. Det sticker. (Vera, 66) 

 

Vera (66) menade att huvudpersonerna i SJs reklamfilmer blir utpekade som “annorlunda” då 

reklamfilmerna enbart fokuserar på de personerna och att hon hellre hade sett personerna i 

kontext med andra personer för att skapa ett flöde av människor. Majken (24) och Cornelia 

(22) uttryckte i en konversation åsikter likt Veras (66) angående utpekandet av personerna.  

 
Majken (24): Alltså jag tänker, dom försöker ju uppenbarligen fånga ens 
uppmärksamhet genom att ta in någon som är annorlunda och inte det här vanliga, 
de gör det på ett fint sätt men det är något som stör mig.  
 
Cornelia (22): Det är bara fokus på den personen. Det är inte dom i samband med 
andra människor. 
 
Majken (24): Det är som att de förstorar klyftorna samtidigt som de försöker 
inkludera. 

 

Majken (24) menade alltså att reklamfilmerna i ett försök att inkludera snarare förstorar 

klyftorna. Vad Majken (24) menar med att klyftorna förstoras kan antas grunda sig i att 

huvudpersonerna inte befinner sig i ett samband med andra människor och att detta inte är 

representativt för verkligheten. 
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En önskan om ett större urval av människor är även det ett genomgående tema, detta relaterar 

tillbaka till det upplevda utpekandet som respondenterna uttryckt. Gunilla Jarlbro förklarar att 

det är viktigt att inkludera människor från alla samhällsklasser, åldersgrupper och bakgrunder 

för att ge en realistisk bild av hur samhället ser ut (Jarlbro, 2006: 8). Reklamfilmerna 

presenterar därmed inte en representativ bild av verkligheten och enligt Majken (24) förstorar 

det istället klyftorna. Utpekandet av specifika personer och avsaknaden av ett bredare 

spektrum av människor är bland den tydligaste kritiken av reklamfilmerna som 

respondenterna gemensamt uttryckt. 

 
En transa som målar sig bredvid en gubbe som läser lagboken till exempel, jag hade 
blandat människorna för det blir så utpekande och sen säger man att alla är 
välkomna. (Frida, 58) 
 

Ur Fridas (58) citat går att utläsa att hon anser att syftet med reklamfilmerna, att alla är 

välkomna, inte uppfylls då SJ väljer att lyfta endast en “grupp” per reklamfilm och att syftet 

hade förverkligats om flera “grupper” hade visats upp tillsammans. Majken (24) och Ester 

(23) lyfter i en konversation fram en önskan likt Fridas (58) att fler typer av människor hade 

lyfts fram.  

 
Majken (24): Jag önskar att de hade inkluderat det här som man ser som en norm.  
 
Ester (23): Ja att alla har en gemenskap.  
 
Majken (24): Jag hade tyckt det var kul att om alla bara var tillsammans.  
 
Ester (23): Ja att det skulle vara såhär vill vi att en helt vanlig dag ska se ut. Snarare 
än att det är grupperat. Då hade jag känt att det hade inkluderat mer. 

 

Likt Frida (58) anser Majken (24) och Ester (23) att reklamfilmernas budskap hade blivit 

tydligare om huvudpersonerna hade befunnit sig bland andra människor inklusive de som 

befinner sig inom allmänt accepterade normer. Det går att anta att Majkens (24) och Esters 

(23) önskan grundar sig i att den nuvarande representationen inte speglar hur samhället ser ut 

enligt dom. 

 

Fagerström och Nilson (2008: 30) menar att det är viktigt att utforska representation när 

medier studeras då representation enbart är en ”påhittad” konstruerad tolkning av det som 
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gestaltas och inte den objektiva sanningen. Det är därför viktigt att tänka på att det som 

delges är en vinklad skildring. Att representera något görs genom att beskriva eller avbilda 

något, genom att “spela upp något i huvudet” som en beskrivning eller porträttering (Hall, 

2013: xvii). Respondenter från båda åldersgrupperna menade att avbildningarna av dessa 

individer får representera en hel grupp människor. Signe (66) och Vera (66) resonerar 

tillsammans om avbildningen av Pelle-Pia i reklamfilmen, om hur hens personlighet 

reduceras till hens sexualitet.   

 
Signe (66): Jag upplevde också att den var representativ för den här gruppen för de 
gör ju inte så. Alltså det är det jag upplever som lite konstigt. Inte sitter de och gör en 
förvandling på tåget. I så fall skulle de har visat hur Pelle klär på sig hemma och 
sedan går till tåget som Pia.  
 
Vera (66): Det var väl det, han är ju egentligen bara en människa som åker tåg. 
 
Signe (66): Det är för utstuderat. Det blir så konstigt, man får ingen positiv känsla. 
Det blir bara för mycket. 
 
Vera (66): Man reducerar honom bara till hans transvestism. 
 
Signe (66): Exakt inte som människa. 
 
Vera (66): Inte som en människa som åker tåg som är påväg någonstans som tycker 
det var behagligt eller var stressad. Han var liksom bara transvestit. Den var dålig 
nu när vi tänker efter! 

 

Ur konversationen mellan Signe (66) och Vera (66) går att utläsa att de anser att stereotyper 

kring Pelle-Pia stärks genom avsaknaden av personliga attribut. Respondenterna menar att 

Pelle-Pias attribut som representerar hens transvestism blir för utstuderade och får för mycket 

fokus och hens faktiska personlighet får för lite uppmärksamhet. Stereotyper är de enkla, 

minnesvärda och lättgreppade egenskaperna hos personer. Genom att reducera allt runt 

omkring personen förutom dessa egenskaper och istället överdriva dem skapas stereotyper. 

Detta skapar i sin tur skillnader mellan människor, vad som anses normalt och onormalt samt 

accepterat och oaccepterat (Dyer, 2013: 275). Signe (66) och Veras (66) åsikter om Pelle-Pias 

överdrivna attribut kan kopplas ihop med Majkens (24) uttalande “Det är som att de förstorar 

klyftorna samtidigt som de försöker inkludera”.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker respondenter ur båda åldersgrupperna att de uppfattar 

reklamfilmerna som något utpekande och menar vidare att genom att låta en individ 
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porträttera en hel “grupp” finns det en risk att de som tillhör den “gruppen” inte känner igen 

sig i den avbildningen. Både det yngre och äldre respondenterna beskriver en önskan om att 

reklamfilmerna skulle inkluderat olika typer av människor och menar vidare att budskapet då  

hade stärkts.  

 

5.2.4 Företagens ansvar, reklam och samhällsutveckling 

Företagens samhällsansvar har med åren blivit ett omdiskuterat ämne, alla respondenter är 

eniga i att företag idag har ett stort ansvar i samhället. Carroll & Buchholtz (2000: 27) 

beskriver att CSR som område har vuxit fram i takt med att samhället granskar företagen allt 

mer. Intresset för företags ansvar fanns hos både de yngre och de äldre grupperna. ”De har 

verkligen ett stort ansvar tycker jag” säger Signe (66). Även den yngre åldersgruppen 

uttryckte åsikter om att företag idag har ett stort ansvar i samhället.  

 
Företagen är dom som, speciellt de stora, de syns och hörs. Det är de som kan göra 
skillnad om det bara är en liten organisation som inte syns och hörs så blir det ingen 
förändring utan det är företagen som har kraften att trycka på förändringar och göra 
det från grunden. Så om de stora aktörerna börjar ta tag i det och visa det. Det är 
svårt att ändra gamla och hur de ser på saker. Men det blir lättare att bygga upp det 
så det blir normalt för de yngre att det redan börjar komma in om några börjar, det 
viktiga blir att fortsätta med det. Vill man göra en förändring så är det ofta företag 
för de har kanaler att nå ut med och pengar att nå ut med. (Maja, 25)  

 
Jag tycker de har jättemycket ansvar. För de skapar på något vis vår förståelse för 
världen, hur världen ser ut, såhär ska det vara typ. Normer och allt. Det är 
jätteviktigt att de är inkluderande och kritiska.  (Greta, 22)  

 

Åkestam (2017) pekade i sin avhandling på hur konsumenterna inte bara blivit medvetna om 

reklamens övertygande agenda, utan också av dess potentiella samhälleliga inverkan och att 

konsumenterna kan ta hänsyn till detta vid utvärderingen av annonser. Respondenternas 

tydliga ställningstagande för företagens samhällsansvar kan därmed tydas som att insynen 

som samhället har i företag idag är stort och att respondenterna vet vilken makt de innehar. 

Citaten ovan tyder på hur respondenterna å andra sidan ser ansvarstagandet ur olika 

perspektiv. För en del av respondenterna var det väldigt viktigt att företagen tänker på 

representationen av människor medan det för andra respondenter var viktigare att företaget 

från grunden är ett företag som arbetar mot en förändring och på så sätt tar ansvar. En 
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anledning till deras olika åsikter kan tänkas komma från deras olika utbildningar då de riktar 

in sig på olika ämnen.   

 

EU-kommissionen definierar CSR som företagens ansvar för deras inverkan på samhället. 

Genom att ta ett socialt ansvar bidrar företag till att skapa en ökad medvetenhet kring 

mänskliga rättigheter och miljö samt att bidra till den sociala utvecklingen (Europeiska 

kommissionen, 2019). Respondenterna uttryckte åsikter om att företags sociala 

samhällsansvar kan påverka den sociala utvecklingen. “Ett bra företag som blir framgångsrikt 

i slutändan ska ha ju ha värderingar som är bra för samhället och för de anställda” sa Viktor 

(61).  

 
Jag säger såhär att företag har ett ansvar precis som alla andra. Det ska vara 
inkluderande, att vara olika gör skillnad. Det gör skillnad att vi är olika. Vi ökar 
kreativiteten. Olika barn leka bäst. (Inez, 69) 
 

Att den äldre generation uttrycker att företag har ett stort ansvar för ett bättre samhälle kan 

grunda sig i att de har vuxit upp när det nuvarande Sverige har skapats och själva upplevt att 

företags strukturer och ansvar har förändrats i arbetslivet eller i samhället i stort. 

 

I ett flertal av fokusgrupperna kommer respondenterna in på SJ som företag och att SJ är ett 

företag som i princip har monopol i stora delar av landet. Det uppstod delade meningar om SJ 

hade ett större ansvar än “vanliga” företag: 

 
Hugo (67): Men det är andra saker, här har vi ett nästintill monopolföretag som inte 
kommer försvinna, det går inte att göra sig av med företaget.  
 
Signe (66): Därför har de ett mycket större ansvar.  
  
Hugo (67): Företag som företag.  

 

Citaten antyder att respondenterna dels tycker att företag har större ansvar eftersom de i 

princip är ensamma på marknaden av att sälja tågresor men också att deras monopol på 

tågresor sätter dem i en position som gör att de mest troligt aldrig kommer att avvecklas och 

därför kan göra lite som de vill. Borglund et al. (2012: 162) skriver om hur konsumenter har 

utvecklats som aktivister på marknaden. De menar vidare att konsumenter kan välja om de 

vill stödja ett företag eller inte beroende på om de anser att företaget uppfyller eller bryter 
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ansvarstagandet vilket kan kopplas ihop med respondenternas svar om att SJ kan göra som de 

vill eftersom att de i princip besitter monopol. 

 

När vi frågade den ena äldre fokusgruppen om de tyckte att SJ var på rätt väg i sin 

reklamkampanj var de positiva.  

 
Ja, men det tror jag nog, att på sätt och vis är de nog det också för att det krävs att de 
belyser från olika delar av samhället och om då också stora företag börjar. Som ändå 
har det här i sin reklam i sitt program eller hur man ska säga så det är klart, då kan 
man bredda väg. (Signe, 66) 

 

Som tidigare nämnt antyder svaret på att respondenterna anser att det ansvar för företag har 

över samhället är väldigt viktigt. Vidare menade Signe (66) att stora företag kan ta större 

ansvar och att genom reklam lyfta samhällsfrågor och på så sätt bredda vägen för mindre 

företag. Nästan samtliga respondenter uttryckte åsikter liknande Signes (66), de var dock 

eniga om att det sociala ansvar företag tar i sin reklam bör vara genuint och inte kränka 

människor.  

 
Samtidigt är det jättesvårt att göra sån där reklam med det för att det ska bli både 
trovärdigt och inte heller så att det slår mot andra hållet. Det är ju en grupp 
människor, det handlar inte bara om Pelle Pia som tar tåget. Det handlar om alla 
människor som är som han, då tycker jag att man har ett mycket mycket större ansvar 
än om man ska göra reklam för havremjölk eller vanligt mjölk. (Signe, 66) 
 

Senare under intervjun fortsatte Signe på samma spår. 

 
Det finns alltid en fara när man exponerar en grupp och gör att det gäller alla i den 
gruppen som är i den positionen eller den situationen som den här mannen som 
ändrar skepnad. Det finns alltid en risk att det inte alls är bra att göra det heller,  att 
det kan vara farligt. (Signe, 66) 

 

Signes (66) citat tyder på att hon anser att det är en balansgång att göra reklam om människor 

och att företag som väljer att gå den vägen har ett större ansvar än de företag som gör reklam 

med fokus på en produkt. Genom att låta en person få porträttera en hel grupp, finns det en 

risk att de som tillhör den gruppen kan känna sig missförstådda och inte kan känna igen sig i 

den gestaltningen. Produkter tar inte skada på det sättet som människor kan göra i reklam 

enligt Signe (66). Däremot menar hon att det även är farligt att inte låta alla typer av grupper 
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representeras i reklam och att inte inkludera olika grupper av människor i reklam kan 

resultera i ett befästande av normer. Oron för att gestaltningen av olika grupper i reklam 

skulle skada eller vara missvisande var något som fler av respondenterna uttryckte. 

 

Samtidigt som respondenterna uttalade en oro för att grupper skulle kunna känna sig 

utpekade och ställde sig kritiska till reklamfilmerna, ser de positivt på det budskap som SJ 

skapar när de framhäver normbrytande individer.  

 
Samtidigt om man inte gör något utan håller tyst är det mycket traditionell reklam 
som bevarar och då drar man åt sig kritik. För då permanentar man kärnfamiljen, 
genom att bara visar mamma, pappa och barn.  (Vera, 66) 
 

De tveeggade åsikterna kan tyda på att respondenterna anser att det är viktigt att alla typer av 

människor representeras i reklam för att alla ska känna sig sig inkluderade och för att 

utveckla allmänhetens syn på hur en familj kan se ut men att det måste göras försiktigt för att 

budskapet inte ska slå fel. Betydelsen av att olika typer av grupper och familjekonstellationer 

bör representeras i reklam dök även upp i diskussionen med den andra äldre gruppen.   

 
Inez (69): Om vi ser SJ reklamer med Downs syndrom och transvestiten tar man bort 
de gamla strukturerna och visar att inget är konstigt.  
 
Viktor (61): Normalfamiljen består inte längre av mamma, pappa, barn. 
 

Anmärkningsvärt är att det är de två äldre grupperna som diskuterar hur viktigt det är att alla 

som inte tillhör normen får synas i medier mest. Det kan tyda på en skillnad på hur samhället 

såg ut när den äldre och yngre generationen växte upp. För den yngre generationen kan det 

ses som mer självklart att medierna representerar olika grupper medan den äldre generationen 

vuxit upp i ett samhälle där medier har styrts av gamla samhällsstrukturer. Det kan därför 

tänkas att de anser att det är viktigare att alla syns för att det visar en bild av hur samhället ser 

ut vilket är bra för samhällsutvecklingen. Jarlbro (2008: 8) skriver även att det, för att 

upprätta ett demokratiskt samhälle, är viktigt att lägga ett genusperspektiv på medier genom 

att inkludera människor från alla samhällsklasser, bakgrunder och åldersgrupper som kan visa 

en realistisk bild av hur samhället ser ut.  
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Maja (25) uttryckte att hon såg risker med att företag tar samhällsansvar i reklam eftersom 

det kan resultera i att företaget slutar där och inte fortsätter för att förändra samhället.  

 
Risken blir väl att man inte gör något. Amen nu har vi gjort så här i vår reklamfilm, 
nu har vi gjort vårt. Det spelar ingen roll vilket företag det är. Men man måste göra 
från grunden och ändra värderingar och stötta upp och visa istället för att bara nu 
gör vi en reklamfilm, klart! Då behöver vi inte göra mer. (Maja, 25) 

 

Att företagsansvar skulle stanna vid endast reklam är en risk som flera av respondenterna såg, 

vilket kan tolkas i att en oro över att företag tar en genväg genom att endast ta ansvar i det 

som syns utåt utan att arbeta med förändring från grunden. Senare under intervjun fortsatte 

Maja (25) på samma spår.  

 
Maja (25): Jag tycker att det är viktigt beroende på hur man använder den. Men 
också på hur man faktiskt... gör man det bara för att synas eller gör man det för som 
är, det är jättebra att de gör det men man har bara fokus på vi är ett företag som 
värderar alla lika, dom bryr sig inte, de speglar inte vad som som företag faktiskt gör 
eller hur de gynnar att, det finns ingen bakgrund som syns. 
 
William (25): Lite greenwashing kan det vara. De övertygar inte, de gör inget för att 
hjälpa de här personerna, inte för att de behövs på så sätt men. 
 
Maja (25): Men man vill ju se resultat.  
 

Det kan kopplas ihop med det Borglund et al. (2012: 270-71) som skriver om att CSR 

kommunikation ska kännas genuin och speglar företaget. Vilket ett flertal av respondenterna 

uttryckt i intervjuerna. Det kan antas att respondenterna menar att det är företagens agenda att 

framstå som goda och de gör därefter vad de behöver för att få god publicitet men att det 

senare kan bli ett bakslag för när det inte sker en förändring hos företaget och företaget kan 

då uppfattas negativt.  

 

Som tidigare nämnt lyfte ett flertal av respondenterna vikten av att företagsreklam ska spegla 

de värderingar som företaget står för. 

 

Jag gillar det du säger. Om jag skulle komma på ett tåg och Pia jobbar på 
tåget då skulle jag bli imponerad av SJ tills dess är det ba jaja, då ska ni ha 
fokus på klimatet i stället för vem du än är, jag gillar den tanken. Men det är 
ju bra att man lyfter frågor. Olivia (24)  
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Anmärkningsvärt är att de båda yngre grupperna lyfte miljön vid olika tillfällen under 

intervjun medan de äldre inte tog upp miljön alls, vilket kan bero på generationsskillnaden. 

Miljön är ett av de mest omdebatterade ämnena idag vilket var tydligt i de yngre gruppernas 

diskussioner då det var ett återkommande ämne. “Nu kanske jag byter ämne totalt lite men 

jag tänker lite varför inte ta upp miljön, jag tänker att det borde komma upp något. Men det 

var ju en annan tanke” sa Majken (24). Ett annat ämne, som relaterar till miljöaspekten, som 

saknades i reklamfilmerna av vissa yngre respondenter var framtiden.  

 
Jag hade haft fokus på något helt annat, jag tror faktiskt det. Jag tycker att det är en 
lite lustig parallell till SJ. Framför allt infrastruktur och hur vi ska resa i framtiden, 
hållbarhet, det är så sjukt aktuellt, det är konstigt att vårt största företag inom tåg 
inte tar fasta på det. För det är ju så de får folk att resa mera. (Olivia, 24) 
 

Den pågående debatten om klimatet och människans miljöpåverkan syns genomgående i de 

yngre generationernas önskan om mer fokus på miljön och framtiden. Det kan antas bero på 

att det är ämnen som diskuterats under den yngre generationens uppväxt och de har därmed 

en annan syn på de ämnena än den äldre generationen. Den yngre generationen har troligtvis 

ett långt liv framför sig och tänker därför mer på framtiden än vad de äldre gör. Önskan om 

ett fokus på miljö säger något om de skiftande konsumentvärdena som Åkestam (2017: 52) 

talar om .  

 

Sammanfattningsvis uttrycker samtliga respondenter att företag har ett stort ansvar över 

samhället men på olika plan. Den äldre generation ansåg att företagens ansvar påverkade 

samhällsutvecklingen medans den yngre generationens uppfattning om företagens ansvar var 

mer varierad. Viktigaste för företags reklamansvar var enligt båda åldersgrupp att reklamen 

kändes äkta och att den gick i linje med företagets värderingar och båda grupperna uttryckte 

än en gång risker med utpekande av särskilda grupper. Samtidigt lyfte de vikten av att alla 

skulle få representeras i medier för att inte befästa samhällsstrukturer, där hade den äldre 

generationen starkast åsikter. En av de yngre grupperna uttryckte åsikter gällande faran med 

att företag utåt visar ställningstagande utan att det sker någon förändring genomgående inom 

företaget. Den yngre generationen uttryckte att de saknade miljö- och framtidsaspekten i 

reklamfilmerna.  
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6. SLUTDISKUSSION 

 
Studien ämnade undersöka hur normer upprätthålls och utmanas i SJs reklamkampanj ‘Vem 

du än är, vart du än ska’. Studien syftade även till att undersöka hur reklamfilmerna tas emot 

bland yngre respektive äldre åldersgrupper med särskilt fokus på gruppernas uppfattning om 

kampanjen i relation till normer och företags ansvar i samhället.         

 

De tolkningar som gjorts i analysen grundas delvis utifrån de normer vi upplever finns idag, 

men också ifrån den situation som vi och samhället befinner oss i. Analysen hade kunnat 

erhålla ett annat resultat om andra personer från andra städer, med andra sociala och 

kulturella bakgrunder eller vid en annan tidpunkt analyserat materialet eftersom deras 

tolkning potentiellt hade skilt sig från vår. 

 

SJ har i sin reklamkampanj och de tre reklamfilmerna velat förmedla budskapet att alla ska 

känna sig välkomna att resa med dem. Genom analysen av reklamfilmerna anser vi att SJ i 

sina reklamfilmer utmanar normer och stereotyper genom att exponera personer som inte 

innefattas av samhällets normer. Resultatet av vår analys av reklamfilmerna visar att SJ 

lyckats förmedla ett budskap om att alla är välkomna att resa med dem genom att exponera 

marginaliserade grupper som inte representeras i reklam i samma utsträckning som normativa 

personer. I vår analys har vi dock uppmärksammat att Hannah och Pelle Pias klädsel stärker 

stereotypa könsuttryck. Att SJ valt att göra den porträtteringen kan ses problematiskt 

eftersom SJ väljer att till en viss del bevara stereotypa porträtteringar. I vår analys drog vi 

dock slutsatsen att meningen med de manliga respektive kvinnliga klädesplaggen i Pelle Pias 

reklam är att förstärka budskapet om hen som transvestit.  

 

SJs budskap med reklamfilmerna uppfattas av respondenterna men det råder en tvekan om 

reklamkampanjens utformning. Ur respondenternas svar har vi kunnat utläsa olika teman. I 

temat ‘Hur gestaltning av individer kan ses som utpekande’ diskuterade de båda äldre 

grupperna och en av de yngre grupperna reklamkampanjens utformning och den utpekning 

som de uppfattar sker i reklamfilmerna. Respondenterna uttryckte en oro för att de som tillhör 

en normbrytande grupp kan känna sig utpekade samt missrepresenterade eftersom de kanske 

inte känner igen sig i den gestaltningen.   
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Genom studien har respondenter uttryckt att det vid normkritisk reklam är en balansgång för 

att nå fram med budskapet men samtidigt inte förlöjliga eller missrepresentera. Trots 

ovanstående resonemang lyfte respondenterna betydelsen av att alla olika typer av individer 

och grupper måste få synas i medier för att representera verkligheten. 

 

Normbrytande reklam ses som bra och något som är positivt för samhället och det blir allt 

mer vanligt. Allt fler företag väljer att använda sig av normbrytande reklam vilket emellertid 

kan leda till att de företag som använder normkritisk reklam försvinner in i “bruset”. Genom 

studien uppmärksammar respondenterna att de anser att SJ är för sent ute med den här typen 

av reklam och att den borde kommit för 10-20 år sedan. Att normkritisk reklam skapar 

mycket känslor är på grund av de kulturella uppfattningar som skildrar världen enligt Barela 

(2003: 118-119). Hans studie av Benetton är gjord under tidigt 2000-tal då samhällets 

strukturer såg ut på ett annat sätt än idag och att Benettons reklamkampanjer fick mer 

reaktion än SJs reklamkampanj kan beror på att allmänheten är mer van att se olika typer av 

gestaltningar av individer i medier idag än tidigare.  

 

Budskapet att Hannah har två pappor når inte fram till samtliga äldre respondenter och en av 

de yngre respondenterna. Ur vår analys av reklamfilmerna kunde vi se att reklamfilmen om 

Hannah är uppbyggd på ett annat sätt än de två andra reklamfilmerna vilket kan tänkas vara 

en faktor i att budskapet inte uppfattas. Trots att majoriteten av de yngre respondenterna 

uppfattade att Hannah hade två pappor reflekterade flera av dem över att de inte förstod det 

budskapet med en gång, vilket återigen kan antas bero på reklamfilmens utformning.  
 

Genom studien har respondenternas gemensamma åsikt varit att företag har ett stort ansvar 

över samhället eftersom de är makthavare som kan påverka samhällsutvecklingen. 

Respondenterna uttryckte att det gäller allt från grundvärderingar i företaget till att visa olika 

typer av individer i reklam. De flesta av respondenterna uttryckte att det viktigaste i reklam 

var att den skulle kännas genuin och äkta. Respondenterna menade vidare att företag kan ta 

en ståndpunkt i reklam för att visa sig goda, vilket i sin tur kan leda till en starkare position på 

marknaden. De flesta respondenter menar vidare att om reklamen är för utstuderad och 

övertydlig kan den bli genomskinlig och uppfattas falsk och konstlad vilket kan påverka 

företagets anseende och varumärke negativt.  
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6.1 Slutsats  

Genom analysen av reklamfilmen och intervjuerna kan vi konstatera att SJ har en god tanke 

och ett fint budskap med sin reklamkampanj men att det enligt respondenterna blir fel på 

vägen. Å andra sidan anser respondenterna att det är bra att SJ exponerar normbrytande 

individer. I det stora hela hade de olika generationerna liknande åsikter och de går inte att 

fastslå någon större skillnad baserat på ålder. Däremot var generationerna olika engagerade i 

olika ämnen, den äldre generationen var genomgående kritiska till reklamen men lyfte också 

vikten av att alla skulle få representeras i reklam. Den yngre generationen gick däremot från 

att vara positivt inställda till att, under intervjuns gång, bli mer kritiska till reklamen. De båda 

yngre grupperna saknade fokus på miljö och framtid i reklamfilmerna. De två äldre grupperna 

uttryckte liknande åsikter medan de yngre gruppernas åsikter skilde sig åt. Den ena yngre 

gruppen diskuterade reklamfilmerna mer i termer av genus och normer medan den andra 

yngre gruppen lade mer vikt vid företags ansvar. Vi anser att SJ, delvis har lyckats med sin 

reklamkampanj, men att reklamen hade fått ett starkare fäste hos respondenterna om den hade 

inkluderat både normativa och normbrytande personer och lagt mer fokus på de avbildades 

personligheter. 

 

6.2 Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på hur SJ har valt att utmana och befästa normer och stereotyper i 

sin reklamkampanj samt hur det har tagits emot och vad mottagare från olika generationer 

tycker om företags ansvarstagande och deras reklamansvar. Vidare forskning inom detta 

område hade kunnat vara att öka antalet intervjupersoner och utöka antalet generationer för 

att få ett bredare perspektiv. Ett annat perspektiv som hade varit intressant är en 

intervjustudie med SJ och TBWA, reklambyrån bakom reklamkampanjen, och studera hur de 

ser på det samhällsansvar de har och hur de har tänkt vid skapande av kampanjen.  
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8. BILAGOR 

 

8.1 Intervjuguide 

Inledning 
Förklara syftet med fokusgruppen, modellen för samtalet, förhållningssätt under samtalet och vår roll som 

moderatorer. Uppmana till diskussion. Redogöra för konfidentiella uppgifter osv, inga namn kommer att stå med 

någonstans.  

Samtalet kommer att spelas in och transkriberas.  

 

Öppningsfrågor (Syftet att få deltagarna att bli bekanta med varandra och känna att de hör ihop med 

varandra. Tanken är att människor ska upptäcka att de har någonting gemensamt och på så sätt känna 

sig avslappnade) 

Berätta lite om er själva: namn, ålder, sysselsättning.  

“Icebreaker” Berätta vilken er favoritårstid är och varför. 

 

Introduktionsfrågor (används för att introducera det ämne som ska diskuteras. Kan också ge 

möjlighet för deltagarna att reflektera över egna erfarenheter som har med ämnet att göra) 

Visa de 3 reklamfilmerna.  

Har ni rest med SJ någon gång? 

Känner ni igen dessa filmer, har ni sett de förut?  

 

Övergångsfrågor (ska medverka till att deltagarna ser ämnet i ett större perspektiv och blir mer 

medvetna om hur andra betraktar det. Kan röra sig om att deltagarna som svar på frågorna får gå 

djupare in på sina erfarenheter av diskussionsämnet) 

Vad tänker ni när ni ser de här filmerna?  

Tycker ni att de här reklamfilmerna utmärker sig på något sätt? Hur? 

Vad tror ni att SJs syfte med dessa reklamfilmer är? 

Tilltalar dessa reklamfilmer er? Varför? Varför inte? 

Nyckelfrågor (2-5 st, mer tid ska ägnas åt dessa än åt de tidigare frågorna. Nyckelfrågorna ställs när 

en tredjedel eller hälften av tiden för fokusgruppssessionen har gått.)  

Vad tycker ni att företag har för ansvar i samhället? 

Hur viktigt är det att företag tar socialt ansvar? 

Hur ställer ni er till/Vad är er åsikt angående företag som berör samhällsrelaterade ämnen i sin reklam? 

Hur viktigt är det att företag tar upp normkritiska teman i sin reklam? 

Ser ni några möjligheter/risker med reklamfilmer likt SJs? 
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Avslutande frågor (De kan handla om att deltagarna får möjlighet att uttrycka sin slutliga position 

och att de får reflektera över vad som sagts i diskussionen) 

För att sammanfatta förklara kortfattat vad som avgör att ni gillar eller ogillar dessa reklamfilmer. 

ALTERNATIVT: För att sammanfatta förklara kortfattat vad ni ser som positivt respektive negativt med dessa 

reklamfilmer  

Om ni skulle “göra om” filmerna, hur skulle de se ut då? 

Slutfråga (Den ska fungera som en försäkring för att ingen viktig aspekt har förbisetts. “Är det 

någonting vi har missat?” eller  “Är det någon som vill tillägga någonting?”)  

Är det något vi har missat? Någon som vill tillägga något? 
 


