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Abstract	
Femvertising - Feminism in order to sell; a study on the concept femvertising from a 
consumer perspective 
Femvertising is a relatively new concept that describe the use of feminism in advertising. 
Femvertising aims to both strengthen the image of women and overrule stereotypical 
representations of women in advertising, whilst at the same time aims to sell products. This 
highlights a conflict within the concept, which is what makes femvertising an interesting 
subject to study. This study investigates the representation of women in contemporary 
fashion commercials with femvertising messages. Further, it examines how young Swedish 
women create meaning in relation to these messages, and finally, how they interpret the 
conflict within the concept of femvertising. The main material consists of semi-structured 
interviews with ten young women, the secondary material consists of advertisements from 
three Swedish fashion brands; H&M, Gina Tricot and Monki. The theoretical framework 
consists of Stuart Halls representation theory and encoding/decoding theory, as well as parts 
from the consumer cultural framework, a critical view on identity and fashion and finally, 
two critical theories on feminist messages in advertisement. Through these theoretical 
perspectives the study has demonstrated that young female consumers care relatively little 
about feminist messages in advertising. Instead, consumers want companies to work with 
feminist values internally and throughout. Further, the results points to that young female 
consumers want a more including representation of female bodies in advertising and that 
consumers react in a positive way towards advertising that represents bodies which they can 
relate to. In conclusion the results suggests that it is not enough for companies to use feminist 
messages and values in their advertisement, if these messages are not reflected in the 
company itself.  
 
 
 
Keywords: femvertising, feminist advertising, female representation, consumer perspective, 
consumer culture. 
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Förord	
Först och främst vill vi tacka våra respondenter, tack för att ni tog er tid och för ert visade 
intresse. Utan er hade det inte blivit en uppsats.  
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ylva Ekström. Tack för all din stöttning, all 
konstruktiv feedback och för fantastisk handledning.  
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1.	Inledning			
I dag finns ett allt större fokus på olika sociala frågor inom marknadsföring, vilket vuxit fram 
under de senaste 20 åren i takt med att marknaden blivit allt mer konkurrensutsatt. Cause-
related marketing är ett kommunikationsverktyg inom corporate social responsibility (CSR) 
som används för att få konsumenter att engagera sig i sociala frågor, men fungerar samtidigt 
som strategi i processen av varumärkesbygget hos det egna företaget (Simcic Brønn & Belliu 
Vrioni, 2001). En förklaring till att sociala frågor används som strategi i marknadsföring tros 
vara de positiva effekter som användning av cause-related marketing visat sig ge, som 
exempelvis ökad vinst och medie-exponering samt positiv publicitet. Om motivet däremot 
ifrågasätts kan marknadsföringsstrategin istället få motsatt effekt (Varadarajan & Menon, 
1988).  
 
På senare tid har jämställdhetsfrågor och framför allt en uppsjö av reklambilder och 
reklamfilmer där kvinnor porträtteras starka och självständiga blivit en trend som kan kopplas 
till cause-related marketing (Abitbol & Sternadori, 2016). Ett koncept som specifikt beskriver 
denna trend av användandet av feminism i reklam är femvertising, en sammanfogning av 
orden feminism och advertising. Konceptet har vuxit fram inom reklambranschen och 
definierades officiellt i en AdWeek panel 2014 (Bahadur, 2014). I Sverige började konceptet 
först diskuteras som en marknadsföringstrend 2016 (Svedjetun, 2016). Syftet med 
femvertising är att stärka kvinnobilden i reklam genom att bryta mot de ideal och stereotyper 
som historiskt sett varit rådande inom marknadsföring (Tillberg, 2017). Femvertising pekar 
dock på en dubbelhet i konceptet, då det dels står för feminisim, och samtidigt för advertising. 
Detta visar på en konflikt i det att femvertising syftar till att både stärka kvinnobilden och 
bryta mot stereotypa representationer av kvinnor i reklam, men syftar samtidigt till att sälja 
produkter. Reklambranschens appropriering av feministiskt språk är på sätt inte helt 
okomplicerad och speglar inte enbart ett allmänintresse till att främja jämställdhet, utan står i 
konflikt med både etablerade stereotypa uppfattningar om kvinnan och femininitet samt 
företagens intresse för lönsamhet (Gill, 2007).  
 
Det är just denna konflikt i konceptet femvertising som intresserar oss. För att få en så 
djupgående förståelse av konceptet som möjligt och nå de meningsskapande processer som 
sker i samband med femvertisingreklam har vi valt att undersöka femvertising utifrån ett 
konsumentperspektiv. Konceptet beskriver en trend inom reklam som visar på en förändring i 
hur företag kommunicerar till sina kvinnliga konsumenter, femvertising är på så vis intressant 
att studera då det kan säga något om vår samtid.  Femvertising som koncept har studerats i en 
begränsad utsträckning och främst utifrån ett marknadsperspektiv. Vidare saknas forskning 
om femvertising som trend i Sverige, vilket undersöks i denna studie. Genom att studera 
konceptet utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv samt genom att 
använda kvalitativ metod kan studien bidra till en större förståelse av konsumenters 
meningsskapande processer i samband med femvertisingreklam. På så vis ämnar studien att 
fylla en kunskapslucka om femvertising genom att lyfta hur konsumenter förhåller sig till 
svensk reklam med femvertisingbudskap samt belysa den dubbelhet och problematik som 
finns inbyggt i konceptet femvertising. 
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1.1	Syfte	och	forskningsfrågor	
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur representationer av kvinnor ser ut i samtida svensk 
modereklam med femvertisingbudskap, samt hur konsumenter skapar mening i dessa 
reklamkampanjer. Vidare är syftet att problematisera användandet av femvertising genom att 
förstå det ur ett konsumentperspektiv. Som underlag för studien används reklam från tre 
svenska modeföretag; H&M, Gina Tricot och Monki. De valda företagen har alla, men på 
olika sätt, valt att använda sig av feministiskt språk i sin reklam.  
 
Forskningsfrågor  

1. Hur representeras kvinnor i samtida svenska modekampanjer med 
femvertisingbudskap? 

 
2. Hur skapar unga svenska kvinnliga konsumenter mening i svenska modekampanjer 

med femvertisingbudskap? 
 

3. Hur uppfattas den konflikt som finns i konceptet femvertising av unga svenska 
kvinnliga konsumenter?  
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1.2	Bakgrund	
Historiskt sett har kvinnor porträtterats enligt en mycket snäv stereotyp inom såväl olika 
visuella representationer som i det vardagliga livet. Även om reklam inte agerar ensamt i 
processen till att konstruera kvinnliga stereotyper, finns tydliga kopplingar till att de 
överdrivna stereotyper som porträtteras i reklam är med och skapar samt upprätthåller redan 
befintliga stereotyper i samhället (Grau & Zotos, 2016). Den normativa kvinnokroppen ser 
olika ut i olika kulturer, då denna studie undersöker kvinnlig representation i Sverige 
förhåller vi oss till den normativa representation av kvinnokroppen som konstruerats i 
västvärlden. I västvärlden porträtteras kvinnokroppen enligt ett mycket snävt ideal vad gäller 
kroppsstorlek, etnicitet, ålder och sexualitet, vilket gör idealet omöjligt att leva upp till (Peck 
& Loken, 2004). Det samtida västerländska ideal för kvinnokroppen innebär delvis att hon 
porträtteras mycket smal och under genomsnittet vad gäller vikt (ibid.). Utöver kroppsstorlek 
är idealet för den kvinnliga kroppen ung och vit. Vidare porträtteras kvinnan enligt idéer om 
femininitet och sexualiseras oftast i sin representation (Wykes & Gunter, 2005). Då vi idag 
möts av tusentals bilder och reklambudskap varje dag, med mer eller mindre stereotypa och 
idealiserade porträtteringar av människor, är det svårt att inte vänja sig vid och acceptera den 
bild av världen som målas upp för oss. Men så har inte enbart varit fallet.  

1.2.1	Kritik	mot	stereotyp	reklam	

Reklambranschen har kritiserats för den stereotypa könskonstruktion som porträtteras i 
reklam och inte minst för hur kvinnan porträtteras. Reklam har till exempel kritiserats för att 
objektifiera och använda kvinnokroppen för att sälja produkter (Eriksson & Göthlund, 2012). 
Samtidigt har modereklam kritiserats för den idealiserade kvinnokroppen och konstruktionen 
av idéer om kvinnliga och feminina attribut och egenskaper (Gill, 2007). Vidare riktas kritik 
mot den idealiserade kvinnan som passiv och objektifierad, något som i stor utsträckning 
studerats inom feministisk teori (ibid.). Reklambranschen har även fått kritik för att skapa en 
homogen och idealiserad bild av kvinnan och misslyckats med att representera en autentisk 
bild av kvinnan och den mångfald av kvinnor som finns. Då den här uppsatsen har en 
socialkonstruktionistisk utgångspunkt blir det däremot problematiskt att tala 
bildrepresentationer som autentiska. Då vi genom en sådan approach förstår att alla typer av 
representationer är konstruktioner av verkligheten och kan på så sätt aldrig vara en spegling 
av verkligheten (Hall, 2013). Begreppet används återkommande inom tidigare forskning och i 
kritik mot representationer av kvinnokroppen, samt inom tidigare forskning om feministiska 
budskap i reklam. Det är därför viktigt att vi reflekterar kring vad begreppet innebär i kontext 
till representationer i reklam.  
 
Den kritik som länge funnits riktad mot reklam och modebranschen har tvingat fram en mer 
inkluderande representation av kvinnokroppen i reklam. Vägen till en inkluderande 
representation av kvinnan är lång, i de flesta fall representeras kvinnan fortfarande enligt den 
snäva stereotyp som länge omgivit kvinnokroppen i västvärlden. Vid sidan av den stereotypa 
kvinnobilden växer dock mer moderna representationer av kvinnan fram. Inte minst i 
kombination med olika feministiska budskap, en trend som blivit allt större sedan sekelskiftet 
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(Gill, 2007). Det är mot denna bakgrund vår studie tar sin utgångspunkt. För att skapa en 
förståelse för denna trend och dess komplexitet har vi valt att utgå från konceptet 
femvertising, som nedan definieras.  

1.2.2	Femvertising		
Femvertising beskriver den trend inom marknadsföring där reklambudskap används för att 
stärka kvinnobilden på olika sätt (Becker-Herby, 2016). Konceptet har vuxit fram inom 
reklambranschen och började därefter nämnas i olika mediedebatter. Femvertising myntades 
först officiellt i en AdWeek panel 2014 av Samantha Skey, marknadschef på SheKnows 
Media. Här definieras femvertising som reklam där olika budskap som porträtterar kvinnor 
positivt används för att stärka kvinnor (Bahadur, 2014). I AdWeek-panelen diskuteras 
femvertising som en trend och hur den förändrat sättet reklamindustrin talar till sina kvinnliga 
konsumenter (ibid.). Det finns ett fåtal vetenskapliga källor där femvertising har definierats. 
Konceptet har som sagt sin början inom reklambranschen och började nämnas i debatter och 
diskussioner under 2014 och 2015, för att något år senare plockas upp inom forskning som 
publicerats från 2016 och framåt. För att få en så korrekt definition av femvertising som 
möjligt kommer definitioner från flera olika källor lyftas, som bidrar till den definition som 
kommer användas i den här studien.  
 
Elisa Becker-Herby (2016) söker i sin masteruppsats att förstå femvertising som trend samt 
konceptets början och definition. Becker-Herby undersöker i sin studie ett dussin kampanjer 
där femvertising används, för att se mönster mellan dem och förstå vad som utgör en 
femvertisingreklam. Dels menar hon att det undersökta materialet sällan enbart använder 
modeller som lever upp till idealet, utan försöker skapa en variation i representationen av 
kvinnor i fråga om kroppsstorlek, ålder och etnicitet. För att på så sätt jämna ut 
representationen av kvinnor. Vidare menar hon att reklam med femvertisingbudskap försöker 
bidra till att stärka kvinnors självförtroende samt med budskap om att kvinnor inte behöver 
konsumera för att känna sig bättre. Becker-Herby lyfter även de scenarion kvinnor i 
femvertisingreklam porträtteras inom som viktiga, här byts stereotypa situationer ut till att 
kvinnor istället ingår i olika atletiska eller professionella scenarion. Kvinnans sexualitet 
porträtteras på ett positivt sätt där kvinnokroppen inte är till för att tillfredsställa någon annan. 
Till sist menar Becker-Herby att femvertising porträtterar kvinnan på ett autentiskt sätt som 
går emot traditionellt kvinnliga stereotyper, när det gäller budskap, styling, posering och 
budskapets koppling till produkten.  
 
Alan Abitbol och Miglena Sternadori (2016) har undersökt mottagandet av femvertising och 
definierar konceptet som reklam där kvinnor porträtteras på ett stärkande sätt. Syftet med 
femvertising enligt studien är att främja jämställdhet, vilket kan tänkas vara feministiskt. 
Däremot lyfter Abitbol och Sternadori en viktig aspekt av femvertising; den uppmanar 
uteslutande också till konsumtion av marknadsförda produkter. Detta pekar på konceptets 
komplexitet av dess funktion som bärare av individuell konsumtion och samtidigt av 
feministiska politiska värden. Detta tas upp i flera definitioner, bland annat av SheKnows 
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Media som menar att femvertising är en marknadsföringsstrategi som vill stärka kvinnobilden 
och samtidigt sälja produkter (Wallace, 2015).  
 
I de olika definitioner vi tagit del av finns två gemensamma; konceptet beskrivs som en 
marknadsföringstrend, och dess syfte är att stärka kvinnor och bilden av kvinnan. Vidare 
framkommer det att syftet med femvertising är att ge en mer autentisk och inkluderande 
representation av kvinnor genom att bryta mot stereotypa representationer. En annan mycket 
viktig aspekt av definitionen är syftet till att sälja produkter genom att förändra sättet företag 
talar till sin målgrupp och i samma process stärka kvinnobilden.  
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2.	Tidigare	forskning		
Visuella representationer av kvinnokroppen har intresserat forskare i över 50 år och varit ett 
populärt forskningsområde inom många olika typer av samhällsforskning (Grau & Zotos, 
2016). Inom psykologi, vårdvetenskap och medicinsk vetenskap har en hel del forskning 
bedrivits om kroppsideal och dess negativa påverkan på människors attityder och beteenden. 
Stereotypa och idealiserade representationer av kvinnokroppen har visat sig påverka kvinnor 
negativt vad gäller självbild, kroppsuppfattning, psykisk hälsa samt ätbeteenden bland annat 
(Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). Effekterna av kvinnlig representation i 
medietexter har även intresserat forskare inom sociologi, genusvetenskap och medie-och 
kommunikationsvetenskap. I större utsträckning har forskare inom dessa områden ägnat sig åt 
att även förstå mediers roll i konstruktionen av kön och kroppsideal. Bilkonstruktioner av 
kvinnokroppen har även studerats inom konstvetenskap och många av de teorier och metoder 
som idag används för att förstå representationer i reklam är hämtade från det 
konstvetenskapliga forskningsfältet. Teorier som utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv har i stor utsträckning använts inom samtliga fält. Vidare har genusteori, 
queerteori och feministisk teori bidragit med användbara perspektiv för att förstå kvinnlig 
representation inom olika typer av samhällsforskning. Inom medie- och kommunikation har 
kvinnlig representation i reklam studerats sedan 1960-talet, framför allt utifrån ett 
feministiskt perspektiv (Gill, 2007).  
 
I jämförelse med studier om kvinnlig representation har användandet av feministiska budskap 
i reklam inte studerats i särskilt stor utsträckning. Främst har forskning som undersöker 
feministiska budskap i reklam studerats ur ett marknadsperspektiv, liksom forskning som 
undersöker andra typer av sociala frågor inom marknadsföring. Det på senare år framväxta 
konceptet femvertising har, på samma sätt som forskning som undersöker andra sociala 
frågor inom reklam, främst studerats i syfte att förstå marknadseffekter. Dessutom är den 
forskning som berör området i stor utsträckning på grundnivå, då femvertising är ett koncept 
som först framkommit och uppmärksammats på senare år. Däremot finns en del relevant 
forskning som undersöker femvertising och feministiska budskap i reklam, som här kommer 
lyftas fram för att visa inom vilket område vår uppsats ämnar bygga vidare kunskap.  

2.1	Reklam	i	förändring			
Reklam har kanske mer än något annat medieinnehåll blivit utsatt för feministisk kritik och 
diskussion (van Zoonen, 1994). Vidare har reklam, på grund av sin stereotypa representation 
av kvinnokroppen, blivit objekt för feministisk aktivism i form av bojkott av företag och 
protester (Gill, 2007). En tidig studie som undersöker representationer i reklamfilm gjordes 
av National Organization of Women, resultaten av studien publicerades i New York Times 
Magazine 1972 (Hennessee & Nicholson, 1972). Studien analyserar över 1200 reklamfilmer 
som visades på amerikansk TV under en arton-månaders period. Resultaten i studien visade 
att nästan hälften av reklamfilmerna porträtterade kvinnor i roller som hade med 
hushållssysslor att göra och att mer än en tredjedel av reklamfilmerna porträtterade kvinnor 
vara beroende av en man. Studien visade även många exempel på när kvinnor i reklam 
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användes som dekorativa objekt samt att män fyllde näst intill alla auktoritära roller i reklam 
(ibid.). 
 
Trots att många stereotypa representationer av kvinnokroppen lever kvar, menar ett antal 
forskare att representationen av kön i reklam började förändras i en positiv riktning redan 
under 1990-talet (Goldman, 1992; Macdonald, 1995). I viss mån har kvinnor, istället för att 
porträtteras enligt stereotypa idéer om kvinnan som mor och hemmafru, börjat porträtteras i 
professionella och auktoritära roller (Furnham & Skae, 1997). Problematiken är att den typ av 
kvinna som började representeras i reklam under 1990-talet skapar ett ideal som kan tolkas 
vara om möjligt ännu mer ouppnåeligt än det tidigare (Gill, 2007). Nu ska kvinnan inte bara 
vara en god mor och fru utan också ha en dominerande professionell yrkesroll och samtidigt 
vara naturligt vacker, självsäker och smart. Idealet blir istället en sorts superkvinna som 
förkroppsligar alla dessa egenskaper (ibid.). Rosalind Gill (2007) argumenterar för att reklam 
idag i allt större utsträckning använder modeller som går utanför skönhetsidealet, vilket hon 
menar är en trend inom såväl reklam som inom film och mode. I analysen av denna typ av 
reklambilder blir det däremot tydligt att vissa kroppar bryter mot skönhetsidealet på fel sätt, 
eller för mycket för att representeras i reklam. Till exempel är äldre kvinnor i princip helt 
uteslutna från representation i reklam. När äldre kvinnor medverkar i reklam är det knappast 
vanliga kvinnor, utan kändisar och supermodeller som på alla andra sätt utöver sin ålder 
befinner sig inom skönhetsidealet. Trots detta hyllas ofta de företag som använder sig av 
äldre modeller för att vara vågade och ge en inkluderande representation av hur kvinnor 
faktiskt ser ut (ibid.).  
 
Robert Goldman (1992) lyfter kritik mot företag vars svar på feministisk kritik mot 
sexualiserade och objektifierade bilder av kvinnor är att istället utveckla en sorts 
marknadsfeminism. Goldman förklarar hur företag använder sig av feminismens popularitet 
och inflytande på kultur i reklam för att ge en stärkande bild av kvinnor, väcka känslor och 
sälja produkter. Istället för att kollektivt kämpa mot social och politisk förändring uppmanas 
kvinnor av marknadsfeminism att ta makt över sin egen kropp genom individuell konsumtion 
(ibid.). Den trend som Goldman beskriver är samma trend som konceptet femvertising 
problematiserar. Trots att konceptet femvertising först tillkommit under senare år är det alltså 
en trend som pågått under en längre tid, i Goldmans studier undersöks några tidiga exempel 
inom denna trend.  

2.2	Femvertising	vs	traditionella	stereotyper	i	reklam	
Nina Åkestam (2017) undersöker i sin artikel Advertising ´like a girl´: toward a better 
understanding of ´femvertising´ and its effects effekterna av femvertising. Syftet med studien 
är att utveckla en mer teoretiskt grundad förståelse av femvertising och dess effekter. Detta 
görs på tre sätt; 1, att tillhandahålla en definition av femvertising som reklam där traditionella 
stereotyper av kvinnlig representation utmanas 2, teoretiskt koppla användningen av 
femvertising med reaktioner på reklam gällande reklampåverkan och 3, empiriskt undersöka 
rollen reklampåverkan har gällande att förklara effekten av femvertising på en kvinnlig 
publik. Hypotesen i artikeln är att femvertising i jämförelse med mer traditionella porträtt av 
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kvinnor i reklam minskar motståndet mot reklam och i sin tur skapar en mer positiv attityd till 
varumärket.  
  
Åkestam genomförde tre olika studier där samma hypotes testades på kvinnor, men med olika 
utgångspunkter, såsom reklam i papperstidningar eller Youtube-annonser. Sammantaget visar 
resultatet att femvertising ger lägre motstånd gentemot reklam med femvertisingbudskap än 
traditionell reklam och att detta leder till en mer positiv attityd gentemot varumärket. 
Åkestam (2017) argumenterar också för att resultaten tyder på att marknaden har mycket att 
vinna på att ha ett mer proaktivt förhållningssätt till hur de porträtterar kvinnor i sin reklam. 
Åkestam menar också genom att utmana andra stereotyper inom reklam, exempelvis etnicitet 
och sexuell läggning, stärker detta både företaget och konsumenten, och tycks vara ett 
vinnande koncept inom reklam. Detta sätter marknadsförare i en ny position då de måste vara 
medvetna om den sociala rollen som reklam och dess effekter har på konsumenter. Enligt 
Åkestam kan det bidra till en mer positiv attityd till varumärket och reklamen samtidigt som 
det främjar en positiv samhällsförändring.  

2.3	Femvertising	i	relation	till	company-cause	fit		
Alan Abitbol och Miglena Sternadori (2016) undersöker i artikeln You act like a girl: An 
examination of consumer perceptions of femvertising effekterna av femvertising på 
konsumenters attityd och köpintentioner baserat på company-cause fit. Company-cause fit är 
länken mellan företagets varumärke eller produkt och värderingarna eller ändamålet de 
stödjer, exempelvis feminism. Genom fokusgrupper undersöks kunskaper och attityder hos 
män och kvinnor gentemot femvertising och företagen som använder sig av det.  
  
Resultaten av undersökningen visar att deltagarna hade motstridiga åsikter kring reklam 
innehållandes feministiska budskap. Å ena sidan verkade deltagarna vara milt 
misstänksamma om intentionen bakom reklamen, men å andra sidan stöttade vad som tycktes 
vara socialt engagemang från stora företag. Ingen av deltagarna ifrågasatte dock hur 
företagen som använde sig av femvertising behandlade sina egna anställda. Om deltagarna 
upplevde någon av reklamerna som konstlade, tolkade de dessa som ett försök till politisk 
korrekthet eller en form av dold aktivistisk agenda, alltså att gömma sig bakom en produkt 
för att främja feminism, snarare än det mer troliga scenariot att använda sig av feminism för 
att sälja produkter.  
  
Vidare kommer författarna fram till att användandet av femvertising är framgångsrikt och 
något som konsumenter dras till. Då feminism även har blivit något av en kulturell trend som 
på många sätt avviker från målen för ”ren” feminism, enligt Winfrey Harris (2016). För att 
verkligen kommunicera med dessa konsumenter måste budskapet stämma överens, eller 
åtminstone vara parallella med företagets varumärke och kärnvärden.  
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2.4	Sammanfattning	av	tidigare	forskning		
I de tidigare studier som genomförts har femvertising främst problematiserats utifrån ett 
marknadsperspektiv. Åkestam (2017) har utfört experimentella studier och lyfter ett 
psykologiskt och ekonomiskt perspektiv på femvertising för att förstå konceptet i relation till 
dess marknadseffekter. Abitbol och Sternadori (2016) har studerat effekterna av femvertising 
på konsumenters attityd och köpintentioner baserat på company-cause fit och kommer bl.a. 
fram till att femvertising är framgångsrikt och något som konsumenter dras till. Den 
kunskapslucka som föreliggande studie ämnar fylla genom att studera femvertising från ett 
medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv är att dels förstå hur representationer av 
kvinnor ser ut i femvertisingreklam för att sedan komma åt konsumenters meningsskapande 
processer i samband med dessa reklambudskap. Vidare berör studien femvertising som trend 
i svensk modereklam, medan tidigare studier fokuserat på amerikansk reklam. Studien kan på 
så sätt bidra med ny kunskap om femvertising som trend i Sverige. Genom att studera 
konceptet ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv vill vi förstå mediers 
roll i konstruktionen av nya typer av representationer av kvinnokroppen samt se hur dessa tas 
emot, förstås och skapas mening med av mottagaren, i det här fallet unga svenska kvinnliga 
konsumenter. 
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3.	Teoretiskt	ramverk	
I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk. De teorier som valts ut hjälper till 
att belysa ett socialkonstruktionistiskt och kritiskt perspektiv på studiens forskningsproblem. 
Halls representationsteori (2006) och teori om inkodning/avkodning (2002) samt delar av det 
konsumtionskulturteoretiska ramverket utgör det grundläggande teoretiska ramverket. Då 
studien har en induktiv approach har ytterligare teorier tagits fram utifrån de mönster som 
hittats i den insamlade empirin.  De teorier som kompletterar det grundläggande teoretiska 
ramverket är dels Holts (2002) konsumtionskulturteori, vidare ett kritiskt perspektiv på 
modediskurs av Peters (2014) och till sist ett kritiskt perspektiv på användandet av feminism i 
marknadsföring som lyfts av Gill (2007) samt av Goldman (1991) genom sin teori om 
marknadsfeminism. Dessa teorier har valts ut för att möjliggöra en analys av respondenternas 
specifika meningsskapande processer med femvertisingreklam.  

3.1	Representation		
I föreliggande uppsats har representation förståtts utifrån Stuart Halls (2013) teori om 
representation utifrån en socialkonstruktionistisk approach. Konceptet representation kopplar 
samman mening och språk med kultur. Hall argumenterar för att representation är en 
betydande del av skapandet och utbytet av mening mellan individer i en viss kultur. Att förstå 
representation utifrån en konstruktionistisk approach innebär att språkets sociala karaktär tas i 
beaktning och representation förstås som en social konstruktion. Detta innebär att språkets 
symbolik enbart går att förstå utifrån sin sociokulturella kontext. Vidare förstås representation 
som produktion av mening genom språk. Konstruktionister menar att representationer är 
uppbyggda av tecken, organiserade i språk, för att på så sätt skapa mening (ibid.). Tecken kan 
användas i språk för att symbolisera eller referera till objekt i den materiella världen, men kan 
också referera till fiktiva eller abstrakta idéer som står utanför den materiella världen. 
Konstruktionister menar även att det är relationen mellan olika tecken som är den verkliga 
skaparen av mening (ibid.). Genom ett konstruktionistiskt synsätt på representation förstås 
kvinnokroppen som socialt konstruerad genom språk. Representationsteori kan även hjälpa 
till att förstå hur reproduceringen av stereotypa föreställningar om kvinnokroppen i reklam 
hjälper till att skapa och upprätthålla kvinnokroppen som koncept. Genom Halls 
representationsteori har det utvalda reklammaterialet analyserats för att få fram hur kvinnor 
representeras i reklam med femvertisingbudskap.  

3.2	Inkodning	och	avkodning	av	budskap	
Stuart Halls (2006) teori om inkodning och avkodning frångår synen på kommunikation som 
linjär, alltså mottagaren som passiv och enkom avsändaren som aktiv. Istället ser han 
kommunikation som en process där både mottagare och avsändare som aktiva i processen. 
Kommunikation mellan individer är en process av inkodning och avkodning (ibid.). 
Avsändarens meddelande som skickas till mottagaren kodas med mening och innehåll som 
avsändaren önskar förmedla till mottagaren. Innehållet av meddelandet är dock helt beroende 
av hur mottagaren tolkar detta, alltså avkodar det. Hur meddelandet tas emot av mottagaren, 
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alltså avkodas, är beroende av dennes egna värderingar, erfarenheter och bakgrund.  Hall 
menar att det finns tre tolkningspositioner som mottagaren kan ta i avkodningsprocessen 
(ibid). Den första, dominant läsning, tar mottagaren emot och tolkar meddelandet såsom 
avsändaren avsåg att det skulle tolkas. Den andra tolkningspositionen, förhandlande läsning, 
är en blandning av att acceptera och avvisa meddelandet. Mottagaren tolkar delvis 
meddelandet som avsändaren avsåg och accepterar meddelandets övergripande mening, men 
accepterar inte meddelandet i sin helhet som avsändaren kodade det. Mottagaren tolkar 
istället meddelandet i linje med sina egna erfarenheter och intressen. Oppositionell läsning 
innebär att mottagaren uppfattar meddelandets mening, men avvisar den då det inte stämmer 
överens med mottagarens värden och erfarenheter (ibid.). Halls teori om 
inkodning/avkodning möjliggör en analys av respondenternas tolkningspositioner gentemot 
reklam med femvertisingbudskap, på så vis kan vi förstå hur respondenterna förhåller sig till 
samt tolkar femvertisingreklam.  

3.3	Konsumtionskulturteori	
Det grundläggande syftet med konsumtionskulturteorin är att förklara konsumtionsmönster 
och strävar efter att förstå hur konsumenter förhåller sig till mediebudskap. 
Konsumtionskulturteori är ett tvärvetenskapligt teoretiskt ramverk som identifierar flera olika 
metoder för att förstå trender inom marknaden. Till en början fokuserade teorin framför allt 
på de faktorer som skapade ett köpbeteende, senare har teorin utvecklats till att undersöka 
konsumtionsmönster på ett mer övergripande plan där vad som sker innan och efter ett inköp 
också lyfts in (Solomon, Barmossy, och Askegaard, 2001). I föreliggande uppsats kommer de 
delar av teorin som fokuserar på vilken betydelse varumärken har för individers självbild och 
på de sociokulturella, symboliska och ideologiska aspekterna av konsumtion att lyftas. En 
central idé kring konsumtionsmönster som teorin tar upp är att konsumenten styrs av känslor 
och försöker skapa mening i mötet med olika mediebudskap, vilket är en pågående process 
för att skapa och upprätthålla den egna identiteten. Enligt konsumtionskulturteoretiker 
handlar konsumtion nästan aldrig enbart om att köpa en vara, utan de menar att de 
sociokulturella aspekterna har en stor betydelse för vad vi konsumerar. Genom detta 
perspektiv förstås identitet och konsumtion som sammankopplat, vilket gör identiteten till 
något i ständig förändring (Arnould och Thompson, 2005). Vidare förklarar 
konsumtionskulturteorin att individer tenderar att tycka om en produkt mer, ju närmre den 
ligger personens självbild, samt att det i den kontexten skapas mening, eftersom konsumtion 
blir ett verktyg som hjälper individer att uppfylla mål länkade till värden som frihet eller 
individualitet (Solomon, Barmossy, och Askegaard, 2001).  Konsumtionskulturteorin är en 
relevant teori för uppsatsens syfte som är att analysera femvertisingbudskap utifrån 
konsumenters perspektiv. I föreliggande uppsats analyseras därför konsumenters uppfattning 
av olika reklamkampanjer, och meningsskapande i relation till dessa reklamkampanjer, 
genom konsumtionskulturteorin.  
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3.4	En	ny	typ	av	konsumtionskultur			
Douglas Holt (2002) beskriver i sin artikel Why do brands cause trouble? A dialectical theory 
of consumer culture and branding om sin teori inom konsumtionskultur. Teorin beskriver hur 
konsumenter har blivit mer medvetna om företags marknadsföringsstrategier för att få dem att 
vilja köpa deras produkter och den skepsisen som följer. Denna skepsis leder till att 
konsumenter väljer bort produkter från de företag som de uppfattar som icke-autentiska. 
Detta leder i sin tur företagen att byta marknadsföringsstrategi och nya tekniker måste 
utvecklas. Dessa tekniker blir så småningom dominerande och då har en ny 
brandingparadigm uppstått, och även en ny konsumtionskultur (Holt, 2002). Denna 
postmoderna barndingparadigdm blir en förutsättning för att varumärken ska bli mer 
värdefulla om de inte presenteras som kulturella ritningar, utan snarare som kulturella 
resurser för konsumenterna att använda. Dock är det en förutsättning för att uppfattas som 
kulturella resurser att varumärkena och dess marknadsföring ses som autentiska, vilket är en 
utmaning för företagen. För att ses som autentiska måste de uppfattas av konsumenterna som 
skapade och delade av parter utan ekonomisk agenda och som är motiverade av ett äkta 
värde. Postmoderna konsumenter uppfattar modern branding som icke-autentiska då de har 
en tydlig kommersiell avsikt. Med den postmoderna brandingen placerar företagen sitt 
varumärke i olika konsumentkulturer som skiljer sig från det kommersiella (Holt, 2002). 
Feministiska värden som används i reklam kan vara ett sådant exempel på hur företag riktar 
sig på en viss konsumentkultur. Genom denna teori kan respondenternas kritiska 
förhållningssätt till femvertising förstås, vilket hjälper till att problematisera konceptet ur ett 
konsumentperspektiv.   

3.5	Mode,	kropp	och	identitetsskapande		
Då konsumenters meningsskapande med feministiska budskap i modereklam studeras är det 
viktigt att också lyfta ett perspektiv som talar om modets betydelse i meningsskapande 
processer. Enligt modeteoretiker Christopher Breward (2003) kan mode förstås som en 
förlängning av jaget, som kan användas för att uttrycka sin identitet eller manipulera 
identiteten till något annat. Genom Brewards resonemang kan vi förstå hur mode är en viktig 
del i individers identitetsskapande, vilket även visar på att identitet är något i ständig 
förändring och kan manipuleras genom kläder. Lauren Downing Peters (2014) menar att 
tjocka personer inte har samma möjlighet till att uttrycka sin identitet genom kläder. Peters 
lyfter fram den länge förbisedda marknaden för plus-size mode i din artikel You Are What 
You Wear: How Plus-Size Fashion Figures in Fat Identity Formation (2014). Peters visar hur 
modeindustrin marginaliserar tjocka konsumenter genom speciella “plus-size” avdelningar 
gömda i affärers hörn. Peters menar att på grund av att modeindustrin marginaliserar kroppar 
som går utanför den konstruerade normen, har plus-size kvinnor dels en begränsad tillgång 
till kläder som går i linje med säsongens modetrender och är dessutom begränsade i att 
uttrycka sin identitet genom kläder. I sin avhandling (2018) skriver Peters att den smala 
kroppen som den normativa kvinnokroppen är manifesterad i varje del av modesystemet, från 
produktion, till mediering, till konsumtion av kläder. Vilket pekar på att marginaliseringen av 
olika kroppar, i synnerhet tjocka kroppar, inte enbart är ett problem isolerat till representation 
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i reklam och medietexter utan i varje del av modeindustrin. Peters resonemang om plus-size 
mode belyser hur marginaliseringen av tjocka kroppar går utanför representationer i reklam 
och befästs i varje del av modesystemet, ett mönster som även hittats i föreliggande studies 
insamlade empiri. Genom Peters teori kommer respondenternas upplevelser om kvinnlig 
representation som något som går utanför representation i reklam analyseras.  

3.6	Marknadsfeminism		
Enligt Rosalind Gill (2007) har reklambranschen upprepat, approprierat och avpolitiserat 
feministiskt språk under en längre tid. Detta menar Gill gör feminism till något som används i 
syfte till att sälja produkter, på samma sätt som kvinnokroppen länge använts inom reklam. 
Robert Goldman (1991) talar om konceptet commodity feminism (marknadsfeminism), som 
beskriver hur reklam använder feministiska nyckelaspekter som kanaliseras i semiotiska 
värden, vilka fästs på materiella ting. Denna process omvärderar feministisk politik, tar bort 
den politiska kontexten, och på så sätt omdefinierar feminism till en livsstil som kan 
konsumeras. Vidare argumenterar Goldman för att marknadsfeminism approprierar 
feministiskt språk, vilket reducerar feminismens arbete för social förändring. Gill (2007) 
poängterar även att ett företag kanske bär en feministisk mask idag, men kan likväl bära en 
annan mask imorgon. Gill menar att historiskt sett har företag anpassat sig och approprierat 
språk och symboler från olika diskurser när det passar dem, men står sällan fast vid samma 
ställningstagande över tid. Goldman (1991) och Gill (2007) presenterar ett kritiskt perspektiv 
till den diskurs som vi i den här uppsatsen kommer fördjupa oss i, vilket kommer hjälpa oss 
att problematisera femvertising som en cause-related marketingstrategi.  

3.	7	Sammanfattning	av	teorier		
Genom studiens teoretiska ramverk kan vi förstå kvinnliga representationer i 
femvertisingreklam samt konsumenters meningsskapande med reklam som använder sig av 
femvertisingbudskap. Vidare kan även konsumenters förhållningssätt till femvertising som 
koncept problematiseras. Halls (2013) representationsteori har använts för att förstå kvinnliga 
representationer i reklam, som undersöks genom studiens första forskningsfråga. För att 
vidare förstå konsumenters tolkningspositioner gentemot femvertisingreklam och de 
kvinnliga representationer som representeras i dessa har vi använt oss av Halls teori om 
inkodning/avkodning (2006). För att fördjupa denna analys och även förstå konsumenters 
meningsskapande processer med femvertisingreklam har delar från det 
konsumtionskulturteoretiska ramverket använts. Dessa teorier utgör det grundläggande 
teoretiska ramverket som sedan kompletterats med ytterligare teoretiska perspektiv utifrån 
den insamlade empirin. De teorier som tagits fram under analysarbetets gång har använts för 
att förstå respondenternas specifika meningsskapande processer med femvertisingbudskap i 
reklam. För att förstå respondenternas kritiska förhållningssätt till femvertisingbudskap samt 
femvertising som koncept används Holts (2002) konsumtionsteori, Gills (2007) kritiska 
perspektiv på användandet av feminism i reklam, samt Goldmans (1991) teori om 
marknadsfeminism. Därefter har även ett kritiskt perspektiv på mediediskurs av Peters (2014) 
använts, för att förstå respondenternas identitetsskapande med mode och klädproduktion.  
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4.	Metod	
I den här studien har två olika typer av empiriskt material samlats in. Det primära materialet 
består av semistrukturerade intervjuer, det sekundära materialet består av två reklamfilmer 
samt kampanjbilder från tre svenska modeföretag. Studien har utgått från en induktiv 
forskningsansats, vilket betyder att studien är styrd av empirin (Esaiasson, 2017). Den 
induktiva approachen innebär en öppenhet för att studiens inriktning kan ändras beroende av 
vad som hittats i det empiriska materialet. Reklamfilmerna och kampanjbilderna har 
analyserats genom en visuell analysmetod där flera olika analytiska verktyg har använts för 
att få fram materialets tänkta budskap. Den visuella analysen utfördes dels med hjälp av en 
semiotisk analys med analysbegreppen denotation och konnotation, samt Barthes 
analysbegrepp förankring och avbyte och till sist kontextualiseras reklammaterialet. Därefter 
utfördes tio semistrukturerade intervjuer. Reklamfilmerna och kampanjbilderna har fungerat 
som underlag till intervjuerna för att få fram svar på hur respondenterna skapar mening i 
samband med reklambudskap. Intervjumaterialet har sedan analyserats genom en kvalitativ 
innehållsanalys med en induktiv approach inspirerad av analysstrukturen från Bengtssons 
(2016) artikel om kvalitativ innehållsanalys med syfte att hitta meningsbärande mönster.  

4.1	Intervjuer	

4.1.1	Urval	av	respondenter	
Urvalet av respondenter har dels skett genom ett strategiskt urval och dels genom 
snöbollsurval. Till en början har respondenter med både lägre och högre grad av förkunskaper 
inom området strategiskt valts ut. Det vi menar med förkunskaper inom området är ett visst 
intresse för feministiska frågor samt att de är relativt medvetna konsumenter. Unga kvinnor i 
åldrarna 15–24 år har tillfrågats, för att få en viss spridning i åldrar. Teorell och Svensson 
(2007) menar att respondenter bör vara strategiskt utvalda istället för slumpmässigt när det 
handlar om mindre studier, ett slumpmässigt urval kan snarare skada slutsatserna i en sådan 
(ibid.). Att ett målstyrt urval används gör även att respondenter vi tror kan bidrar till att 
närma oss våra forskningsfrågor kan tillfrågas, även om slumpmässigt urval brukar 
rekommenderas i relation till generalisering (ibid.). Nästa steg i urvalsprocessen har skett 
genom snöbollsurval, där respondenterna har tipsat om andra personer som varit intresserade 
av att delta i studien. Urvalet av respondenter är relativt homogent, de är alla kvinnor och 
befinner sig inom samma åldersgrupp, då det är den grupp som syftet ämnar att undersöka. 
Däremot finns en viss spridning vad gäller respondenternas sysselsättning. Vad gäller 
respondenternas etnicitet är alla vita, något som kan ha påverkat deras tolkningar av 
representationer i reklam. Då urvalet av respondenter är relativt homogent, beräknades att 
mättnad skulle uppnås efter ungefär tio intervjuer, vilket även var rimligt att utföra för 
studiens tidsplan. När tio intervjuer hade genomförts märkte vi att en rimlig mängd data 
samlats in för att besvara studiens forskningsproblem.  
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4.1.2	Insamlingsmetod	
För insamling av data har semistrukturerade samtalsintervjuer genomförts. Syftet med 
semistrukturerade intervjuer är att fånga personliga aspekter hos respondenten som annars 
kan tas för givet. Exempel på sådana aspekter är identitet, upplevda erfarenheter, värderingar, 
beslut, kulturell kunskap samt kulturella perspektiv (Ahrne och Svensson, 2015). För att 
utföra analysen var det viktigt att sådana aspekter framkom under intervjun och var 
anledningen till att just semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod använts. Istället 
för intervjuer hade fokusgrupper kunnat genomföras, då det är en metod som också hade 
kunnat besvara studiens forskningsfrågor. I fokusgrupper finns dock en risk att de 
respondenter med större förkunskap inom området tar över diskussionen. Vi menar därför att 
semistrukturerade intervjuer ger varje respondent utrymme till att framföra sina personliga 
värderingar, vilket ger oss en mer nyanserad förståelse av respondenternas uppfattning om 
reklam med femvertisingbudskap. En mer ingående beskrivning av hur intervjun planerats 
och genomförts finns under rubriken genomförande (4.4), i slutet av metodkapitlet lyfts även 
de etiska aspekter som tagits i beaktning.  

4.1.3	Analysmetod	
Intervjumaterialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
approach. Analysen syftar till att hitta meningsbärande mönster i respondenternas svar. Att en 
induktiv approach har använts innebär att meningsbärande mönster identifierats under 
analysarbetets gång och att dessa allt eftersom har kopplats till det teoretiska ramverket 
(Bengtsson, 2016). Analysprocessen gick ut på att identifiera koder som sedan har 
tematiserats. En mer detaljerad beskrivning av hur analysprocessen gick till beskrivs under 
genomförande (4.4). 
 
Analysstrukturen är inspirerad av Mariette Bengtssons (2016) artikel om kvalitativ 
innehållsanalys. Hon beskriver två typer av analyser, manifest och latent analys (ibid.). En 
manifest analys innebär att man fokuserar på vad respondenten säger, håller sig väldigt nära 
texten och fokuserar på det synliga och tydliga som respondenten säger. Latent analys har 
istället ett fokus på att tolka det underliggande i texten och söker underliggande meningar 
som kan finnas (ibid.). I detta arbete har en manifest analys valts då den stämmer överens 
med det vi vill fokusera på när vi analyserar vårt material. Att arbeta nära själva texten som 
den ser ut i sig snarare än tolka underliggande meningar är det som strävas efter i vår analys, 
och hade nog snarare övertolkat materialet då vi planerar att ställa relativt direkta frågor i 
intervjuerna. Själva kodningsprocessen har genomförts upprepade gånger för att för att på så 
sätt försäkra stabiliteten och tillförlitligheten i studien (ibid.).  
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4.2	Reklamkampanjer	

4.2.1	Urval	av	reklammaterial	
Det sekundära materialet består av reklamkampanjer från tre svenska modeföretag; H&Ms 
reklamfilm Ladylike lanserad i augusti 2016 (se bilaga 1), Gina Tricots reklamfilm Denim 
Girl Squad från hösten 2018 (se bilaga 2) samt fem kampanjbilder från Monkis kampanj 
Monkifesto från hösten 2016 (se bilaga 3). Enligt Ekström och Larsson (2010) är målet med 
urvalet att ge bästa möjliga förutsättningar för en representativ bild av det problemområde 
som ska belysas. I det här fallet har målet varit att erhålla modereklam med 
femvertisingbudskap. Urvalet har baserats på att de valda kampanjerna tydligt kommunicerar 
femvertisingbudskap genom bild, musik och text. I beskrivningar av reklammaterialet hämtat 
från företagens hemsida och Youtube-kanaler visas även att företagen medvetet använder sig 
av femvertisingbudskap i sin reklam. Då femvertising som trend först börjat diskuteras inom 
reklambranschen i Sverige från år 2016 och framåt (Svedjetun, 2016), var det relevant att 
erhålla reklammaterial från samma tidsperiod. Vidare har reklam från stora svenska 
modeföretag valts ut, detta då de har stor spridning på sin marknadsföring. Enligt Ekström 
och Larsson (2010) kan det vara relevant att se till stora företag i sitt urval, för att få en 
representativ bild av det undersökta forskningsområdet. 

4.2.2	Analysmetod	
Syftet med analysen av reklammaterialet har varit att få fram vad avsändaren vill förmedla. 
Analysering av olika visuella representationer kräver oftast en kombination av analysmetoder 
då materialets innehåll ska friläggas (Eriksson & Göthlund, 2012). För att få fram 
reklammaterialets verkliga innebörd har varje enskild film/bild fått bestämma 
förutsättningarna för vilka analytiska verktyg som krävts. En analysmetod kommer således 
inte att följas till punkt och pricka, utan materialet kommer avgöra vilka delar av 
analysmetoden som lämpar sig bäst att använda.  
  
Då materialet delvis består av reklamfilmer var det viktigt att ta hänsyn till mediets 
multimodalitet, reklamfilmerna innehåller både rörlig bild och ljud i form av musik. 
Semiotiken utgår från att alla tecken är meningsbärande, en semiotisk analys av materialet 
lämpar sig på så sätt väl för att täcka in de olika uttrycksformer som finns i vårt 
reklammaterial. Ferdinand Saussure lade grunden till semiotiken vilket förklarar 
representation som meningsskapande genom språk, där språk består av tecken som är 
kulturellt förankrade (Hall, 1997). Roland Barthes utvecklade Saussures idéer om 
representation. I Barthes semiotiska analysmodell förklaras hur tecken förstås från två 
betydelsenivåer (Barthes, 1964). Den första nivån handlar om materialets grunduttryck, den 
uppenbara betydelsen av bilden, vilket han kallar den denotativa nivån (Hansen & Machin, 
2013). Den andra betydelsenivån kallar han den konnotativa nivån, där koder i bilden tolkas 
och bildens egentliga innebörd kommer fram (ibid.). Konnotationer baseras på kulturell 
erfarenhet, vilket betyder att den förkunskap som beror på den kultur vi lever i avgör hur vi 
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läser materialet (Barthes, 1964). Barthes talar även om begreppen förankring och avbyte, 
vilka används för att analysera bild och text i samspel med varandra (Eriksson & Göthlund, 
2012). Med förankring menar Barthes att orden fixerar bilden till en av flera tänkbara 
betydelser. Orden styr på så sätt betraktarens tolkning till den avsedda betydelsen. Avbyte 
beskriver hur ord och bild kompletterar och avslöjar varandra (ibid.). Denna del av analysen 
har framför allt använts på de valda kampanjbilderna, där ord och bild samspelar. 
  
För att förstå en bild eller text i sin helhet behöver den kontextualiseras. Bilder och andra 
visuella uttryck, liksom texter, ingår i ett nät av olika typer av representationer som påverkar 
varandra, vilket är en del av det som benämns som intertextualitet (Eriksson & Göthlund, 
2012). Bildens intertextualitet påverkar även hur den visuella representationen tolkas. För att 
analysera materialets intertextualitet och förstå den diskursiva praktik inom vilken materialet 
befinner sig har materialet kontextualiserats. Utifrån det som framgått i den semiotiska 
analysen har vi försökt hitta intertextuella teckenkedjor, vilka pekar på andra visuella 
representationer utanför bilden (ibid.).  

4.3	Avgränsning	
Studien har avgränsats till reklam av svenska modeföretag då de förhåller sig till samma 
kulturella språk. Studien avgränsar sig även till svenska konsumenter då de valda företagen är 
svenska, vilket ökar chansen till att respondenterna känner till företagen sen tidigare. 
Företagen som valts ut har en liknande målgrupp; Monki och Gina Tricot riktar sig till unga 
kvinnor. H&M har dock en bredare målgrupp, den utvalda reklamfilmen riktar sig däremot 
främst till kvinnor. Då konsumenters uppfattning av företagens marknadsföring undersöks 
har vi valt att rikta oss till samma målgrupp som företagen; unga kvinnor med ett intresse för 
mode och kläder.  

4.4	Genomförande		
Första steget i genomförandet av studien var att analysera det sekundära materialet, det vill 
säga reklammaterialet. Tillvägagångssättet för analysen beskrivs mer ingående under 
rubriken 4.2.2. Den visuella analysen genomfördes för att ge en förståelse för det tänkta 
budskapet i reklammaterialet. Därefter sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 5) som 
använts i de semistrukturerade intervjuerna, där syftet var att förstå mottagandet av 
reklambudskapen. Då analysen av reklammaterialet utgjorde det första steget i 
genomförandet av studien kunde relevanta frågor skapas till intervjuguiden, eftersom att vi 
själva redan hade bekantat oss med materialet när intervjuerna påbörjades.  
 
Genomförandet av intervjuerna påbörjades med en urvalsprocess beskriven under rubriken 
4.1.1. När intervjuerna genomfördes användes en intervjuguide (se bilaga 5). Intervjuguiden 
var tänkt att användas för att säkerställa att inga frågor missades och hålla intervjun levande, 
men har inte följts efter punkt och pricka. Två testintervjuer genomfördes innan för att ge oss 
chans att justera frågorna. Intervjuerna spelades in för att underlätta transkribering i 
efterhand. Det kan vara en risk att ta i beaktning att respondenterna inte talar lika öppet som 
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utan inspelning (Alvehus, 2013), men då intervjuerna inte rörde speciellt känsliga eller 
personliga ämnen hoppas vi att inspelningen inte har påverkat svaren i särskilt stor 
utsträckning. Genomförandet av intervjuerna delades upp och vi genomförde fem intervjuer 
vardera. Transkribering av intervjuerna skedde därefter löpande allt eftersom intervjuerna 
genomfördes, för att säkerställa att inga betydelsefulla händelser under intervjun glöms bort. 
Transkriberingen delades upp på samma sätt som genomförandet av intervjuerna, därefter 
gick vi igenom varandras transkriberingar för att se till att ingenting missats eller att något 
som sagts tolkats olika. När transkriberingen var klar genomfördes en innehållsanalys av 
manifest karaktär. Mariette Bengtsson (2016) beskriver fyra steg för att genomföra en 
manifest analys, dekontextualisering, rekontextualisering, kategorisering och kompilering. 
Innan vi påbörjade analysprocessen skrev vi ut alla transkriberingar i två kopior, så att vi 
båda fick tillgång till allt material som skulle analyseras.  
 
Vid steg ett, dekontextualiseringen, lästes allt material först igenom med syfte att skapa en 
helhetsbild för att sedan bryta ner materialet till mindre meningsenheter. En meningsenhet är 
den minsta enheten som innehåller några av de insikter som behövs och tillsammans med de 
andra enheterna med sammanlänkade betydelser kan ge svar på forskningsfrågorna. Varje 
identifierad meningsenhet märktes med en kod utvald i relation till texten. Detta steg 
genomförde vi var för sig, först på transkriberingen för intervju 1, för att sedan gå igenom de 
meningsbärande enheterna tillsammans som vi valt ut var för sig. De meningsbärande 
enheterna stämde förvånansvärt ofta överens med varandra och tolkades på liknande sätt av 
oss båda. Vi gick igenom hur vi tolkat de meningsbärande enheterna och gav de gemensamt 
en kod så att vi kunde fortsätta koda vårt material med samma kod. En kodningslista 
konstruerades, inklusive förklaringar av koderna, för att minimera förändring under 
analysprocessen och att säkerställa reliabiliteten (ibid.). Därefter fortsatte vi att ta ut 
meningsbärande enheter och koda dessa först var för sig och sedan tillsammans, en intervju i 
taget.  
  
Vid steg två, rekontextualisering, hade meningsenheterna alltså identifierats och dessa 
kontrollerades så att alla aspekter av innehållet i relation till målet täckts. Originaltexten 
lästes sedan igen tillsammans med listan med meningsenheter som ströks under för att sedan 
diskutera om den icke-markerade texten ansågs relevant. Det som inte ansågs relevant 
uteslöts i nästa steg av analysen. 
  
Vid steg tre, kategorisering, kortades meningsenheterna ner utan att förlora innebörden av 
meningen. Detta steg genomfördes gemensamt. Sedan identifierades huvudkategorier och 
underkategorier som meningsenheterna placerades i. Vi såg till att dessa kategorier var internt 
homogena och externt heterogena, det vill säga att data inte föll mellan två kategorier eller 
kunde passa in i mer än en kategori.  
  
Vid sista steget, kompilering, började arbetet med själva analysen. Då vi genomförde en 
manifest analys bearbetades materialet gradvis genom varje kategori och vi försökte använda 
respondenternas ord i så stor utsträckning som möjligt för att hålla oss nära den ursprungliga 
betydelsen.  
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I figur 1 visas tre exempel av hur databearbetningen gått till, från meningsenheter till under- 
och huvudkategorier.  
 

 

4.5	Forskningsetik	
För att säkerställa att insamling av data utförts enligt forskningsetiska regler har fyra 
huvudregler som framtagits av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktning (Vetenskapsrådet, 2017). De 
fyra huvudkategorierna lyder; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 
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För att informationskravet ska uppfyllas krävs det att respondenterna fått ta del av 
information som berör deras deltagande i studien. Vi har därför sett till att dela med oss av 
studiens syfte samt informerat respondenterna att deras deltagande är frivilligt och att de har 
rätt att avbryta medverkan när de vill. Då intervjuerna har spelats in var detta också något 
som respondenterna informerades om och godkände innan intervjuns start. Genom att 
respondenterna har fått avsluta eller ta tillbaka sin medverkan fram till det att studien 
avslutats, uppfylls även kravet för samtyckte. Samtyckeskravet innebär att respondenterna 
själva får bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 
respondenterna ska ges största möjliga konfidentialitet. Inga personuppgifter har samlats in 
av respondenterna, inspelning av intervjuer och transkribering av dessa är det som samlats in, 
vilket har hanterats med försiktighet och har inte delats med någon obehörig. Att de 
insamlade uppgifterna endast är använda för forskningsändamål och inte används eller 
utlånats för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften har följts i enhet med 
nyttjandekravet. Respondenterna har anonymiserats till den grad det är möjligt då fullständig 
anonymitet aldrig kan utlovas. Respondenterna har även informerats att intervjumaterialet 
kan delas med behöriga för studien, det vill säga handledare eller examinator, vilket 
respondenterna har godkänt muntligt.   

4.6	Metodologisk	reflektion	
I kvalitativa studier är en hög trovärdighet och tillförlitlighet eftersträvansvärt (Bryman, 
2011). Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att all god forskningskultur präglas av 
transparens och öppenhet. Något som även lyfts av Ahrne och Svensson (2015) som viktigt 
att ta hänsyn till för att nå hög trovärdighet. Detta har varit något som strävats efter genom att 
genomgående motivera för de metodologiska val som gjorts samt en utförlig beskrivning av 
genomförandet av studien. Enligt Holme och Solvang (1997) är det varken önskvärt eller 
möjligt att bortse från våra förkunskaper som samhällsforskare, det har däremot varit viktigt 
att vi under arbetets gång tagit hänsyn till att dessa kan ha påverkat oss i tolkningsprocessen. 
Exempelvis ställer vi oss båda kritiska till det problemområde som undersökts, vilket har 
påverkat de kritiska perspektiv som valts för att analysera materialet. Vi ser däremot en fördel 
med att se på vår omvärld utifrån ett kritiskt perspektiv då det kan ha hjälpt oss i att 
problematisera det studerade området. Likt vår egna bakgrund har respondenternas bakgrund 
påverkat deras tolkningar. I intervjuerna ombads därför respondenterna svara på några 
bakgrundsfrågor, bland annat om de är insatta i feministiska frågor. Samtliga respondenter är 
mer eller mindre insatta i feministiska frågor. Detta har förmodligen påverkat respondenterna 
i sina svar och ställningstagande till den reklam vi visat dem i intervjuerna. För att öka 
tillförlitligheten i studien har vidare transparens tagits i beaktning i presentationen av resultat 
och analys, där rikligt med citat ges för att i så stor utsträckning som möjligt ge röst åt 
respondenternas tolkningar.  

4.7	Presentation	av	respondenter		
Nedan presenteras respondenterna. Vi har valt att ge dem andra namn för att anonymisera 
dem, däremot används deras verkliga ålder och sysselsättning i beskrivningarna.  
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Respondent 1: Asta, är 24 år och jobbar heltid. 
 
Respondent 2: Barbro, 23 år och studerar på universitet. 
 
Respondent 3: Clara, 24 år och studerar på universitet. 
 
Respondent 4: Dilan, 17 år och studerar på gymnasiet.  
 
Respondent 5: Elena, 22 år och jobbar heltid.  
 
Respondent 6: Freja, 15 år och studerar på grundskolan. 
 
Respondent 7: Greta, 17 år och studerar på gymnasiet. 
 
Respondent 8: Hulda, är 24 och studerar på universitet. 
 
Respondent 9: Ida, 23 år och studerar på universitet. 
 
Respondent 10: Juno, 15 år och studerar på grundskolan. 
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5.	Resultat	och	analys	
I den här delen av uppsatsen presenteras våra resultat och analys parallellt. Resultatet och 
analysen är uppdelad i tre huvudrubriker, representation, meningsskapande och misstro 
intentioner. Den första huvudrubriken handlar om representation och syftar till att besvara vår 
första forskningsfråga: hur representeras kvinnor i samtida svenska modekampanjer med 
femvertisingbudskap? Den andra huvudrubriken handlar om respondenternas 
meningsskapande och besvarar vår andra forskningsfråga: hur skapar unga svenska kvinnliga 
konsumenter mening i svenska modekampanjer med femvertisingbudskap?  
Därefter besvaras den tredje forskningsfrågan under den sista rubriken som handlar om hur 
femvertising som koncept tolkats av respondenterna, den sista forskningsfrågan är: Hur 
uppfattas den konflikt som finns i konceptet femvertising av unga svenska kvinnliga 
konsumenter?  

5.1	Representation	
Här presenteras den visuella analysen av reklamfilmerna respektive kampanjbilderna som 
tagits fram med hjälp av de analytiska verktyg som redogjorts för under rubriken 
Analysmetod 4.2.2. Parallellt med den visuella analysen presenteras respondenternas 
beskrivningar och tolkningar av representationen av kvinnor i reklamfilmerna respektive 
kampanjbilderna. De tre företagen presenteras under varsin rubrik. Inledande ges en kort 
introduktion till reklamkampanjen följt av den visuella analysen tillsammans med 
respondenternas tolkningar av reklammaterialet. Presentationen följer samma ordning som 
reklammaterialet visades för respondenterna, först reklamfilmen från H&M, därefter 
reklamfilmen från Gina Tricot och till sist kampanjbilderna från Monki.  

5.1.1	Ladylike	–	H&M		
Reklamfilmen Ladylike lanserades hösten 2016. Filmen är 1 minut och 12 sekunder lång. 
Utöver reklamfilmen bestod kampanjen av #Ladylike, som spreds genom välkända profiler 
på Instagram med en uppmaning till deras följare att sprida hashtagen vidare. Reklamfilmen 
hyllades vid sin lansering för att inkludera mångfald, men väckte även en hel del kritik. Till 
reklamfilmen gjordes en ny version av låten “She’s a lady” av duon Lion Babe (Monllos, 
2016). Undertexten till reklamfilmen på H&Ms egna Youtube-kanal lyder: 
 
“Entertaining, opinionated, off-beat and fearless. Bad-ass, independent and free-willed…. 
View the full collection at hm.com and please use the hashtag and share what being 
#Ladylike means to you.” (H&M, 2016)  
 
Reklamfilmen Ladylike består av flera parallella narrativ där betraktaren får följa olika 
kvinnor i olika situationer. Det första klippet betraktaren möts av är en kvinna i underkläder 
som visas bakifrån när hon går in till ett badrum. I ett senare klipp visas samma kvinna stå 
mitt emot badrumsspegeln där hon ställer sig och beundrar sig själv. Kvinnan har inte den 
kroppstyp vi oftast möts av i reklam utan är något kurvigare. Betraktaren får även följa ett 
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tjejgäng som går in på en restaurang, de andra restaurangbesökarna vänder sig om och tittar 
på sällskapet när de sätter sig ner. Kameran visar en av kvinnorna i helbild när hon tar upp en 
broccoli och äter den med handen, nonchalant och med självförtroende, hon är svart och har 
stort lockigt hår. Senare tar hon upp sina bestick och petar tänderna med gaffeln och speglar 
sig i kniven. En liten flicka sitter vid ett bord intill och ser på kvinnorna med stora ögon. 
Betraktaren får se flera olika kvinnor som är porträtterade på ett liknande sett, en muskulös 
svart kvinna står i en hiss, uppklädd med typiskt feminin klädsel och beundrar sig själv i en 
hisspegel, en vit kvinna som nonchalant bresar på sina ben där hon sitter i en tunnelbanevagn, 
en vit kvinna i 75-årsåldern som iklädd kostym himlar med ögonen mot ett par män på en 
fest. I en scen kastar sig en smal, vit, ung kvinna på en hotellsäng, knäpper upp byxorna och 
äter en bit av ett pommes frites medan hon kollar in i kameran. Kvinnorna är ofta filmade 
utifrån ett grodperspektiv vilket ger dem makt, de möter ofta kameran med blicken vilket gör 
dem till subjekt snarare än objekt. Respondenterna tolkade representationerna på olika sätt, 
majoriteten var dock eniga om att H&M lyckades bra när det handlade om att ge en bred 
representation av kvinnokroppen:  
 

Det kändes ganska nytt och nyskapande. (R10, Juno 15 år) 
 
En reklamfilm som verkar vilja bryta den klassiska modellooken 
och bilden av hur tjejer ska vara. Det var ju mycket tjejer som inte 
har en typisk normkropp, dock många som hade det. Men framför 
allt tjejer i situationer som man kanske inte brukar se dem i 
reklam, typ, chef eller supermuskulös eller ätandes pommes. (R3, 
Clara 24 år) 
 
Jag blev uppriktigt glad av den, det känns som att de har ansträngt 
sig lite. (R5, Elena 22 år) 

 
Flera respondenter upplevde reklamfilmen som normbrytande och nyskapande, framför allt i 
representationen av kvinnokroppen. Det var även flera respondenter som reagerade på låtens 
betydelse i reklamfilmen. Låten i H&Ms reklamfilm, She's a lady - Lion Babe (original av 
Tom Jones), beskriver hur en kvinna ska och bör vara. Genom att göra om låten med en 
kvinnlig duo och sätta den i kontext till reklamfilmen där normen om hur en kvinna bör vara 
bryts mot, gör att reklamens budskap om att en kvinna får vara hur hon vill förstärks. När 
låten beskriver att en kvinna alltid har något snällt att säga visas kvinnan i kostym som 
himlar med ögonen mot de två män som står framför henne. När de sjunger att hon vet alltid 
sin plats visas en kvinna som smäller ner en pärm på ett fullsatt konferensbord och ställer sig 
sedan med armarna ut i en maktfull position. Reklamfilmen anspelar på många koder som 
finns att hitta i genren för musikvideor, vilket kan göra reklambudskapet enklare att ta till sig 
då det inte lika enkelt avfärdas som marknadsföring. Respondenterna ansåg att låten tillförde 
betydelse till det normbrytande budskapet: 
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Jag tyckte att valet av låt var jättebra, den var väldigt empowering 
och det de gjorde i filmen också, det var väldigt bossigt, a men här 
kommer hon och hon tar plats typ, jag gillar det. (R7, Greta 17 år) 
 
Om man tänker på deras låt, Ladylike, i låten tog de upp alla 
normer för tjejer och sa det är som en lady är, asså de gjorde typ 
narr av olika fördomar och normer. (R10, Juno 15 år) 

 
Ovanstående citat beskriver hur låttexten bidrar till reklamfilmens budskap genom att leka 
med beskrivningen av hur en kvinna ska vara och sedan bryta mot det i representationen av 
kvinnor. Vidare fick reklamfilmen kommentarer om att den representerar olika kroppsformer 
och hudfärg samt ett brett åldersspann på deras modeller. Kvinnorna i reklamfilmen 
porträtteras även i olika scenarion som flera respondenter uppfattade som normbrytande.  
 

Det var ju lite olika scenarion, men det var väldigt mycket av just 
det här bossiga, jag står här och jag syns. Ja men typ det kom in 
nån som skulle ha ett möte bland bara massa män och slänger ner 
sina anteckningar och syns och hörs. Typ att en kvinna får bete sig 
hur hon vill, det var en kvinna som tog upp en gaffel och petar sig 
mellan tänderna, eller någon som drog ner dragkedjan på byxorna 
och la sig ner och åt mat. Väldigt såhär frihetskänsla.  (R6, Freja 15 
år)  

 
Enligt Stuart Halls (2013) representationsteori är relationen mellan tecken en viktig del av 
produktionen av mening, något som blir extra tydligt i normbrytande representationer. I 
ovanstående citat kan vi se några exempel på attribut som respondenten lärt sig, genom 
sociala konventioner, står i motsats till attribut som kopplas samman med kvinnokroppen. 
Exempel på sådana attribut som lyfts av Freja är “bossig” och “synas och höras”. Genom att 
sätta kvinnokroppen i scenarion som vanligtvis inte kopplas samman med representationen av 
kvinnokroppen skapas en representation som mottagaren tolkar som normbrytande. Bland 
respondenterna fanns däremot olika uppfattningar om i vilken grad H&M-reklamen ansågs 
vara normbrytande, då flera respondenter var missnöjda över att de inte lyckats fånga in alla 
kroppar.  
 

De hade kunnat ha med en tjock person på riktigt, istället för en 
som är lite mullig och typ “gud, vi är så duktiga som räknar in 
alla”. De hade kunnat dra det lite längre. (R8, Hulda 24 år) 
 
Jag tror att vi hade en tjej som inte var pinnsmal så det var väl 
härligt. (R2, Barbro 23 år) 
 

I ovanstående citat kan vi se hur respondenterna tolkar representationerna som ett dåligt 
försök till att ge en bred representation av kvinnokroppen. Enligt Halls teori om 
inkodning/avkodning (2006) kan vi förstå respondenternas tolkningspositioner. Där några av 
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respondenterna har tagit en dominant läsning av reklambudskapet, dvs. tolkat det enligt 
avsändarens avsiktliga mening, alltså som en normbrytande representation. Sedan har ett par 
respondenter tagit en förhandlande tolkningsposition då de förstår den avsiktliga meningen i 
budskapet, men ställer sig till viss del emot den då de inte anser att det är en fullt lyckad 
normbrytande representation. Hulda visar i ovanstående citat en mer oppositionell 
tolkningsposition då hon menar att den normbrytande representationen inte går särskilt långt 
från normen.  

5.1.2	Denim	Girl	Squad	-	Gina	Tricot	
Reklamfilmen Denim Girl Squad lanserades hösten 2018. Kampanjen består utöver 
reklamfilmen även utav ett par reklambilder, vi har valt att enbart använda reklamfilmen i 
den här studien då den har ett tydligare budskap och varit den främsta delen av kampanjen. 
Reklamfilmen är 56 sekunder lång. I reklamfilmen spelas låten Melanin av artisten Blen, i en 
intervju beskriver artisten att låten är en hyllningslåt till svarta kvinnor och kvinnokroppen 
(Sveriges Radio, 2018). Filmen beskrivs i undertexten på Gina Tricots Youtube-kanal:  
 
“So gather your girl squad and load up on jeans for the new season…. Do your thing and go 
girl crazy! SQUAD CODE: slay together – stay together!” (Gina Tricot, 2018) 
 
Reklamfilmen av Gina Tricot visar fyra unga kvinnor som dansar tillsammans i en fotostudio. 
Kvinnorna som visas i filmen är långa och smala och ryms inom normen för den kvinnokropp 
som vanligtvis porträtteras i modereklam. Två av kvinnorna är mörkhyade och har stort 
lockigt hår, de andra två är vita och har långt rakt hår. En central symbol i filmen är en 
mobiltelefon, klippet inleds med att vi ser kvinnornas ansikten utifrån mobilkamerans 
perspektiv. Vi ser sedan hur kvinnorna använder telefonen för att fotografera och filma sig 
själva medan de dansar. Kvinnorna dansar tillsammans men går även fram och tillbaka som 
mannekänger i studion. Ett flertal gånger filmas kvinnorna när de i grupp står eller sitter ner 
på huk och poserar. Kameran zoomar flera gånger in på kvinnornas kroppar, på deras höfter, 
rumpor och lår. Perspektivet byts hela tiden mellan helbild till smalare bilder som om filmen 
både spelats in genom en kamera med stor vinkelbredd och en mobilkamera. Kameran filmar 
flera gånger kvinnorna från ett grodperspektiv, från grodperspektivet ser vi både 
inzoomningen på kvinnornas kroppar och i några klipp finns deras ansikten också med. När 
vi bad respondenterna beskriva reklamfilmen svarade samtliga att det var en film där fyra 
smala tjejer står och dansar. Alla respondenter var även eniga om att reklamfilmen 
porträtterar kvinnokroppen efter idealet: 
 

Det är idealens idealkropp för mig, kropparna är så otroligt 
utan brister att jag inte ens vet vad jag ska säga. (R5, Elena 
22 år) 
 
Alltså det är ju fyra smala kroppar liksom. Det är verkligen 
supernormkroppar. (R3, Clara 24 år) 
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Respondenterna ansåg att representationen i reklamfilmen inte gick utanför normen på något 
sätt, vilket visas i ovanstående citat. Att respondenterna reagerade starkt på reklamfilmens 
normativa representation berodde framför allt på att låten beskriver en kurvig kropp medan 
modellerna i reklamfilmen följer idealet. Enligt Halls teori om inkodning/avkodning (2006) 
är meddelandet i en medietext helt beroende av mottagarens läsning av materialet. 
Mottagarens tolkningsposition, menar han, är beroende av personens värderingar, 
erfarenheter och bakgrund. Samtliga respondenter har tagit en oppositionell tolkningsposition 
till Gina Tricots reklamfilm, framför allt på grund av att reklamfilmen inte går i linje med vad 
låttexten säger. Detta visar på samtliga respondenters kritiska förmåga i tolkningen av 
reklambudskap.  
 

Jag vet inte, fyra tjejer som typ dansar till vad jag antar är en 
feministisk låt, alltså de sjunger älska din kropp men så är det 
fett normsmala kroppar. (R4, Dilan 17 år) 

 
Dilan beskriver hur representationen i reklamfilmen och val av låt går emot varandra. Låten 
i Gina Tricots reklamfilm, Melanin - Blend, är en hyllning till den svarta kvinnokroppen och 
handlar om att bryta mot skönhetsidealen och vara nöjd med sin kropp. Låten tillsammans 
med de fyra kvinnorna som dansar i en studio konnoterar till en poppig musikvideo. 
Kamerans vinklar förändras hela tiden efter låtens rytm och kameran zoomar in på 
kvinnornas kroppar när de dansar. Majoriteten av respondenterna uttrycker att det är låtens 
budskap som är av betydelse i reklamfilmen, vilket Elena uttrycker nedan:   
 

Här spelar ju musiken stor roll igen, för egentligen är 
reklamen vilken reklam som helst, men nu så har man tagit 
en svensk superrapkvinna och lagt hennes ord på den, det är 
en reklamfilm som säger att jag ska omfamna mina höfter i 
alla fall. (R5, Elena 22 år) 

 
Låten i kontext till reklamfilmen skapar dock en viss problematik i reklamfilmens budskap. 
Utifrån Halls (2013) representationsteori kan vi problematisera konstruktionen av mening i 
reklamfilmen, då den mening som skapas i låttexten går emot den mening som skapas i de 
visuella representationerna i reklamfilmen. När låttexten lyder omfamnar mina brister 
zoomar kameran in på en av kvinnornas höfter, hon är väldigt smal och hennes höfter är raka. 
När låttexten därefter lyder kolla mina lår, ja de lämnar spår visas en kvinna som dansar och 
kameran zoomar in på hennes smala ben. Därefter talar texten om att skönhetsidealen gör så 
man blir galen, då zoomar kameran återigen in på kvinnornas smala kroppar, först på två av 
kvinnornas rumpor när de vänder sig om, därefter visas två av kvinnornas ben som filmas 
uppifrån och ner. Den problematik som skapas när låten sätts i kontext till reklamfilmens 
normativa representation av kvinnokroppen var något som samtliga respondenter reagerade 
på.  
 

Alla är väldigt smala. Sen sjunger de om melanin och krulligt 
hår och då är det två mörkhyade tjejer. Men jag tycker ändå 
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inte det rimmar med låtens budskap eftersom alla fyra 
tjejerna är liksom jättesmala. (R8, Hulda 24 år)  
 

När vi bad respondenterna tänka efter hur budskapet skulle sett ut om personerna i 
reklamfilmen byttes ut, ansåg flera respondenter att reklamfilmens budskap skulle blivit 
mycket bättre om modellerna skulle sett annorlunda ut. Att tänka sig in i att byta ut 
personer eller andra element i reklam för att definiera hur betydlig skillnaden är kallas 
inom semiotiken för kommutationstest. Om representationen av kvinnor hade passat ihop 
med låtens budskap hade reklamfilmen blivit bättre, menar flera respondenter. 
 

Ja om man hade lite mer mångfald skulle det vara bättre. Då 
skulle det ju gå hem. (R1, Asta 24 år) 
 
(...) Om man hade bytt ut kropparna till mer olika så hade det 
passat till låten. (R10, Juno 15 år) 
 

Om låten däremot skulle tas bort ansåg respondenterna att reklamfilmen enbart skulle 
vara en normativ representation av kvinnokroppen och uppfattas som vilken annan 
reklamfilm som helst. Vilket tyder på att kombinationen av bild och musik är viktig när 
det kommer till representationer och budskap i reklam.  

5.1.3	Monkifesto	-	Monki	
Kampanjen Monkifesto lanserades hösten 2016 och firar Monki 10 år. På Monkis hemsida 
beskriver de hur de vill fira detta genom att sätta ner foten och lyfta en debatt kring problem 
som är viktiga för unga kvinnor, såsom: mens, kroppshår, internetmobbning, onani, kärlek 
och systerskap. Kampanjen består av flera intervjuer i videoformat med kvinnor som arbetar 
som bloggare, DJ:s och aktivister samt kampanjbilder som porträtterar dessa kvinnor 
tillsammans med olika slagord. Slagorden används även på ett flertal klädesplagg som Monki 
säljer i samband med kampanjen. Vi har valt att enbart använda kampanjbilderna då de har 
tydliga budskap samt varit det som mött konsumenterna på stan och i butik.  
 
Kampanjbilderna är tagna i en studio, bakgrunden är rosa och i fokus är en eller flera kvinnor. 
Intill kvinnorna står olika slagord i stor text på vad som ser ut att vara banderollers, 
budskapen är olika i de olika kampanjbilderna. En av bilderna visar en kvinna iklädd jeans 
och vit skjorta, hon står bredbent och har armarna i kors. Hennes blick möter kameran och 
hon står i en blodpöl, slagorden i bilden är Periods are cool. Period. Texten gör att vi förstår 
att det är en menspöl kvinnan på bilden står i. Nästa bild visar en kvinna som ligger ner, med 
armarna bakom huvudet. Hon ser in i kameran och hennes mun är halvt öppen. Kvinnan är vit 
och smal. Då hon har armarna bakom huvudet visas hennes behåring i armhålorna. Slagorden 
i bilden är Cut the norm. I en tredje bild står en kvinna iklädd vita trosor och en vit skjorta 
knuten i midjan. Hon står med händerna i midjan och ser in i kameran. Bakom henne är en 
rosafärgad vagina som tar upp hela bildens bakgrund, slagorden lyder Please yo’self. I en 
annan bild står tre kvinnor iklädda svarta och vita kläder, halva bakgrunden fylls av ett 
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draperi i en mörkrosa färg. Kvinnan i mitten gapar stort som om hon skriker högt, tjejen till 
vänster om henne ler stort och tjejen till höger ger kameran en sträng blick. I händerna håller 
de en banderoll med texten Be a drama queen. Den sista bilden vi valt visar två tjejer som 
står hand i hand, de är iklädda svarta huvtröjor med texten Sisterhoodie. Tjejerna står vända 
mot varandra, de ler och möter kameran med blicken. Slagorden i bilden lyder Salute 
sisterhood. Fokus i kampanjbilderna är snarare på slagorden i bilderna än kvinnornas kläder 
eller kroppar. En viktig symbol i bilderna är de banderollers som texten är skriven på, vilket 
för tankarna till demonstrationståg. Detta förstärker Monkis budskap om att vilja sätta ner 
foten och lyfta en debatt kring problem som berör unga kvinnor, precis som de beskriver på 
sin hemsida angående kampanjen. Två av respondenterna uttryckte sina första intryck av 
kampanjbilderna såhär:  
 

De gör lite obekväma statements för vissa kanske. Det är bra 
att de avdramatiserar det, för det här behöver ju normaliseras. 
Och att de inte nöjer sig, att de inte bara säger ‘be a queen’ 
utan att de måste liksom säga ‘be a drama queen’. (R7, Greta 
17 år) 
 
Asså det är jättenice marknadsföring, för de står ju för... det 
syns ju att de står för nånting och det är väldigt klart och 
tydligt vad de står för. (R6, Freja 15 år) 

 
Ovanstående citat visar Frejas och Gretas dominanta läsning av kampanjbilderna. När 
respondenterna jämförde budskapet mot de två reklamfilmer de fick se ansåg de flesta att 
Monkis budskap var det som var tydligast feministiskt. Vilket kan bero på att de väldigt 
tydligt refererar till feministiska diskurser genom banderollers med uppmanande budskap om 
kvinnokroppen, samt den genomgående rosa färgen i bilderna. Här kan vi se ett tydligt 
exempel på den process som teorin om marknadsfeminism (Goldman, 1991) talar om. 
Marknadsfeminism beskriver hur feministiska nyckelaspekter kanaliseras i olika semiotiska 
värden som fästs på materiella ting, i det här fallet på Monkis produkter. Monkis budskap och 
representation tolkades genom en dominant läsning av ett flertal respondenter, som 
uppskattar att Monki genomgående haft en inkluderande representation av kvinnokroppen i 
deras reklamkampanjer. Flera av respondenterna menade att de som syns i bilderna är vanliga 
kvinnor, vilket är något de är vana vid när det kommer till de modeller som används i 
reklammaterial från Monki. Clara uttrycker att representationen i Monkis kampanjbilder är 
inkluderande:  
 

Det är nice att de blandar lite hudfärg och att det inte bara är 
blonda tjejer, mer typ som tjejer ser ut kanske. Det är ju 
fortfarande inga extremer, men mer som vanliga tjejer ändå. 
(R3, Clara 24 år) 

 
Juno tolkade budskapet som att bryta de normer och fördomar som finns om kvinnokroppen. 
Hulda tolkade budskapet på samma sätt, men ifrågasätter samtidigt hur det går ihop med 
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Monki som företag. Holt (2002) beskriver hur konsumenter blivit mer medvetna om 
företagens marknadsföringstekniker idag, något Hulda påvisar då hon är kritisk mot 
företagets koppling till reklambildernas budskap.  
 

Jag tror att de vill förmedla att man inte ska skämmas över 
sin kvinnokropp, att man inte ska skämmas över att man har 
mens, att man ska, ja men stå upp för sig själv och så. Så 
budskapet är väl bra, men jag tycker inte att det går ihop med 
vad de säljer liksom. De säljer inte tamponger eller 
menskoppar. (R8, Hulda 24) 

 
Flera respondenter var kritiska mot reklambilderna och tog en oppositionell 
tolkningsposition, då de uppfattade reklambilderna som lite löjliga och övertydliga. Holt 
(2002) beskriver även att konsumenter ställer sig emot reklam som anses icke-autentisk, 
något vi kan se att respondenterna gör när de avvisar budskapet som övertydligt. Vidare 
förväntar sig respondenterna en inkluderande representation från Monki, här fanns det delade 
åsikter om hur väl de lyckats: 

 
Det är lite olika, det är i alla fall lite mångfald. Men det är ju 
framför allt smala tjejer. (R1, Asta 24 år)  

 
De har befäst sig som ett medvetet företag så det här är exakt 
vad jag förväntar mig av dem. Men det är så jobbigt att de har 
anammat etnicitet så himla bra men alla deras modeller är 
fortfarande så himla smala, jag förväntar mig mer av dem. 
(R5, Elena 22) 

 
Å andra sidan var det just det tydliga budskapet som flera respondenter tyckte om med 
bilderna, de gillade att Monki var rakt på sak. Vad gäller representationen och budskapet i 
reklambilderna är åsikterna alltså delade. Av de respondenter som var kritiska menade att 
representationen av kvinnor i reklambilderna inte var normbrytande, framför allt lyftes då 
bilden med texten cut the norm fram som exempel.  
 

Ändå ganska normativa, men de har ju försökt fått till det här 
med hon som har hår under armarna. Jag antar att det ska 
föreställa att vara lite normbrytande. (R4, Dilan 17 år) 

 
(...) Hon är blond, vit och smal och har typ tre hårstrån. 
Känns bara så lol att hon känner att hon bryter normen, och 
jag känner mest lol gumman det gör du inte. (R3, Clara 24) 

 
Flera av respondenterna hade svårt att förstå vad som var normbrytande med bilden, då 
kroppsbehåring idag är normaliserat menar flera respondenter. Clara lyfter att kvinnan på 
bilden är vit och smal, vilket gör att hon inte läser bilden som normbrytande. 
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Kampanjbilderna har alltså tolkats väldigt olika av respondenterna, dels anser flera 
respondenter att representationen i bilderna inte är så normbrytande som de uppfattar att 
Monki antyder att de vill vara. Vidare förväntar sig respondenterna en mer inkluderande 
representation av Monki då det är den bild de har av dem som företag. Samtidigt tog flera 
respondenter till sig budskapet och kunde identifiera sig med uppmaningarna om att inte 
skämmas för sin kvinnokropp.  

5.2	Meningsskapande		
Här presenteras resultat och analys av respondenternas meningsskapande av reklamfilmerna 
respektive kampanjbilderna. Resultatet visar identitetsskapande som en betydelsefull del av 
respondenternas meningsskapande med reklam. Den första rubriken i den här delen av 
analysen har vi därför döpt till Identitet. En annan viktig aspekt i respondenternas 
meningsskapande som visades i intervjuerna var det de inte identifierade sig med, och när de 
kände sig exkluderade ur representationerna i reklam. Relaterat till detta, som ett flertal 
respondenter lyfte, var exkluderingen av tjocka kroppar i både modereklam och i 
modeproduktion. Respondenternas upplevelser om att exkluderas ur representationen av 
kvinnokroppen i reklam och produktionen av kläder presenteras under rubriken Avvisande av 
budskap.  

5.2.1	Identitet		
En orsak till att respondenterna tyckte om de delar av reklammaterialet som de gjorde var att 
de kunde identifiera sig med de personer som representerades. Här skiljer sig även 
respondenterna från varandra då de identifierar sig med olika personer i reklamfilmerna och 
kampanjbilderna. Flera respondenter lyfter att de mår bra av att se olika kroppsformer i 
reklam, framför allt kroppar de kan relatera till. Enligt konsumtionskulturteorin tenderar 
konsumenter att ta till sig ett reklambudskap mer om budskapet ligger nära personens 
självbild, och att det i den kontexten skapas mening (Solomon, Barmossy, & Askegaard, 
2001). I våra resultat kan vi se att respondenterna tar till sig budskapet när representationen i 
reklam ligger nära respondentens självbild, vilket gör att de identifierar sig med 
reklambudskapet. Två av respondenterna lyfter fram detta i citaten nedan. 
 

Monki har ju lite olika modeller och det tycker jag ju faktiskt 
gör lite skillnad. För då kan jag tänka lite mer på hur det 
skulle se ut på mig… Jag kan känna att det här skulle ändå 
funka på mina ben också. (R9, Ida 23 år) 
 
Det känns bättre om det finns, att de visar att någon som jag 
kan köpa kläderna och inte bara en viss stil. Om någon som 
har typ samma kroppsform som mig själv så känns det bättre. 
(R10, Juno 15 år) 
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I ovanstående citat lyfter två respondenter att det är viktigt att reklam representerar olika 
kroppar. Elena lyfter att hon tycker om när reklam porträtterar kvinnor på ett mänskligt sätt. 
Hon återkommer under intervjuns gång till kvinnan i början av reklamfilmen från H&M som 
beundrar sig själv i spegeln, Elena menar att hon kan relatera till henne mest.  
 

Av allt jag såg så gillade jag den tjejen som var lite större, jag 
markerade verkligen vid att hennes kropp inte bara var lite 
större, utan den var så himla normal, inte uppumpad. Hennes 
rumpa var liksom, om jag inte minns fel så var det celluliter, 
lite platt och hade det mänskliga i sig, jag tyckte jättemycket 
om det. (R5, Elena 22 år)  

 
Elena återkommer till det mänskliga i H&Ms reklamfilm när hon jämför den med 
reklambilderna från Monki. Trots att Monki lyfter problematiserade ämnen om 
kvinnokroppen anser Elena att Monkis bilder kändes omänskliga, medan hon menar att 
H&Ms reklamfilm kändes mer autentisk i representationen av kvinnokroppen. Det Elena 
uppfattade som autentiskt i reklamfilmen, som ovanstående citat visar, var att den 
kvinnokropp som visades inte bara var större än idealet utan hade celluliter och uppfattades 
av respondenten som normal, vilket gjorde att hon kunde identifiera sig med kvinnan i 
reklamfilmen. Flera respondenter talade även om att de har en bild av Monki som 
inkluderande och autentisk i sin representation av kvinnokroppen.  
 

Jag upplever ändå att kvinnor porträtteras som de ser ut mer 
idag än tidigare. Där är Monki ett ganska bra exempel (...) de 
tänker ganska mycket på vilka kroppstyper, hudfärger och 
sånt som deras modeller har. Och att de inte retuscherar lika 
mycket, att man kanske kan se finnar och födelsemärken som 
de förut hade retuscherat bort. (R3, Clara 24 år) 
 

Ovanstående citat visar att en aspekt utöver att inkludera mångfald i reklam som tyder på en 
inkluderande representation är att reklam idag tenderar till att inte retuschera sina bilder i 
lika stor utsträckning. Precis som Elena lyfter celluliter som något som gör representationen 
mänsklig, eller autentisk, lyfter Clara finnar och födelsemärken som något hon sällan möts 
av i reklam.  
 

Ja, för att jag vill ju ha ett märke som står för bra saker och 
då känner man att man liksom kan bära det och känna sig 
bättre. (R6, Freja 15 år)  
 

Ovanstående citat är ett svar på frågan om Freja kan tänka sig handla på H&M efter att ha 
sett deras reklamfilm Ladylike. Enligt Freja har reklamfilmen påverkat henne positivt då 
hon vill bära kläder från ett företag som står för bra saker. Inom det 
konsumtionskulturteoretiska ramverket talar man om att konsumtionsmönster ofta är 
känslostyrda, samt är en pågående process för att upprätthålla den egna identiteten 
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(Solomon, Barmossy, & Askegaard, 2001). Detta kan förklara varför Freja tar en dominant 
läsning av reklamfilmen och känner att hon vill handla där för att känna sig bättre, vilket 
då kan förklaras som en process att upprätthålla sin identitet.  

5.2.2	Avvisande	av	budskap			
I de representationer av kvinnokroppen där den porträtterades enligt idealet hade 
respondenterna svårare att relatera till reklambudskapet. Reklamfilmen från Gina Tricot är det 
tydligaste exemplet på när respondenterna inte kunde identifiera sig med representationen av 
kvinnor i reklamfilmen. På frågan om respondenten kunde identifiera sig med de kvinnor som 
visades i Gina Tricots reklamfilm svarar Juno såhär: 
 

Verkligen inte, jag ser inte ut som dem. De jeansen de hade 
på sig, med deras långa ben som inte var så himla stora. Det 
hade inte passat på mig. (R10, Juno 15 år) 

 
På samma sätt som representationen i reklam representerar en ideal bild av kvinnokroppen, 
representeras även detta i klädproduktionen från modeföretag, menar flera respondenter. Ett 
antal respondenter lyfter att Gina Tricot enbart producerar kläder för smala kroppar, som 
citatet nedanför av Dilan visar. På samma sätt menar Elena att exkluderingen av kroppar som 
går utanför idealet manifesteras i Monkis klädkollektioner.  
 

Alltså, jag har ju haft en uppfattning innan om att de vill att 
smala personer ska handla hos dem. Jag kan typ aldrig ha 
deras byxor, och jag har inte ens så stora höfter. (R4, Dilan 
17 år) 

 
(...) det kommer ner till Monkis kollektioner, till och med 
kläderna är sydda efter raka kroppar. (R5, Elena 22 år) 

 
I H&Ms reklamfilm ansåg flera respondenter att representationen av kvinnokroppen var 
varierad och inkluderande. Däremot menar flera respondenter att det ser annorlunda ut när 
de ska handla kläder på H&M. Det finns alltså ett glapp mellan det som reklamfilmen visar 
att H&M står för och hur det ser ut i representationen på deras hemsida, samt de kläder som 
företaget producerar.  
 

Om man tittar på deras hemsida också, alltså när man väl 
köper kläder på H&M ser det ju inte riktigt ut sådär. Alltså 
det finns ju en plus-size avdelning, men det är nästan som 
egna grejer, det är inte som att du kan gå och handla bland de 
vanliga kläderna så finns de i alla storlekar. (R9, Ida 23 år) 

 
De hade kunnat göra det tio gånger bättre, tillverka kläder för 
tjocka till exempel. H&M gör ju inte det, eller jo de har ju en 
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plus-size sida... Många företag har ju det men då är det ju 
fulare kläder. Det är svårt att köpa snygga kläder i den 
storleken liksom. (R8, Hulda 24 år) 

 
Utifrån respondenternas upplevelser kan vi se att den tjocka kvinnokroppen marginaliseras 
i såväl produktionen av kläder som i marknadsföring av mode. Liksom Peters (2018) 
menar manifesteras den smala kvinnokroppen i varje del av modesystemet. Peters (2014) 
talar även om att personer som inte passar in inom idealet har mycket svårare att uttrycka 
sin identitet genom mode, då plus-size mode produceras och presenteras separat från det 
övriga modet som är anpassat för en smal kropp. Att plus-size mode inte är detsamma som 
övrigt mode lyfts fram av flera respondenter.  
 

Gina Tricot tror att det går bra att bara ha storlek 32 och alla 
andra kroppstyper kan ju handla på typ Lidls plus size. (R1, 
Asta 24 år) 

 
Asta visar tydligt i ovanstående citat hennes uppfattning om plus-size mode som något 
skilt från övriga modesystemet. Då den smala kroppen manifesteras i både produktion 
och marknadsföring avfärdas den tjocka kroppen och får, enligt Asta, istället handla sina 
kläder på plus-size avdelningen hos en lågpris-livsmedelsbutik. På sättet respondenterna 
talar om exkluderingen av den tjocka kroppen i produktionen av mode ger oss en 
förståelse för att behovet av en bredare representation av kvinnokroppen går bortom 
reklambudskap och behöver förändras på ett större plan. Även i de fall där budskapet i 
reklammaterialet och den bredare representationen av kvinnokroppen togs emot som 
genuin finns ett stort glapp mellan vad som sägs och faktiskt görs av företagen menar 
flera respondenter. I intervjumaterialet kan vi se att det önskas en bred representation av 
kvinnokroppen som stämmer överens med de kläder företaget säljer för att budskapet ska 
uppfattas som genuint.  

5.3	Misstro	intentioner		
Nedan presenteras resultat och analys av respondenternas uppfattning av användandet av 
feministiska budskap i det utvalda reklammaterialet. Ett genomgående tema hos 
respondenterna är att de misstror intentionerna hos företagen på olika sätt. Respondenterna 
uppfattar att företagen ser feminism som en trend och att användandet av feminismen är att 
kapitalisera på rörelsen. En viss konflikt för konceptet uppstår dock, då de samtidigt känner 
att feminismen approprieras på men även att det ändå är bra att företagen gör något för 
feminismen. De olika aspekterna av respondenternas tolkningar presenteras under rubrikerna: 
Feminism som trend, Kapitaliserandet på feminism, Genuinitet och En inre konflikt hos 
respondenterna.  
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5.3.1	Feminism	som	trend	
En stor del av respondenterna uttryckte att de uppfattade feminism som en trend som företag 
använder sig av i sin marknadsföring och att det kanske inte grundar sig i autentiska 
intentioner. Respondenten nedan uttrycker att hon tänker sig att en snubbe inom H&M tänker 
att det varit mycket med Metoo borde de göra en reklamfilm om och för kvinnor så de sedan 
kan “öka vår försäljning med tvåhundra procent”.  

 
Jamen jag tycker att det är problematiskt för att jag tycker att de gör 
det här mer för sig själva än för kvinnors skull, att det har suttit en 
snubbe där och ba “ah vet ni vad, nu är det mycket med Metoo och 
häxjakt hit och dit, nu gör vi något bra för alla kvinnor, vi sätter på 
en låt om hur bra tjejer är, eller att tjejer finns och sen så har vi lite 
olika tjejer som ska dominera ett mansdominerat rum och typ 
komma ner och smälla ner en pärm på bordet och visa vart skåpet 
ska stå och sen så ska de vilja köpa våra kläder, skitbra då kommer 
vi öka vår försäljning med tvåhundra procent”. (R1, Asta 24 år) 

 
Hon fortsätter när hon svarar på frågan om vad hon tycker om det feministiska budskapet 
som förmedlas i materialet: 
 

Men alltså det är väl bra att folk försöker, men det blir så genomskinligt 
att bara för att det är mode och på tapeten just nu. (...) eftersom det är så 
inne just nu att vara feminist, för några år sedan kunde man knappt säga 
att man var feminist och det var jätte… märkligt, men nu är det konstigt 
om man inte är det. Då passar det bra att göra en reklam om det för nu 
passar det att vara det, men om det inte var trendigt nej då hade det inte 
varit okej att göra det. (R1, Asta 24 år) 

 
Asta uttrycker här att det blir “genomskinligt” när H&M använder sig av feministiska 
budskap i sin marknadsföring, då det är på tapeten just nu. Dessa åsikter går i linje med vad 
Holt (2002) säger om den postmoderna konsumentens skepsis gentemot företag. 
Respondenterna tolkar användandet av feminism som en marknadsföringsstrategi, och ser 
inte företagens motiv som autentisk för användandet av feminism. Förutsättningen för att 
marknadsföringen ska ses som autentisk är att den är uppkommen utan ekonomisk agenda 
och motiverade av ett äkta värde, vilket respondenterna inte verkar anse att företagen har. 
Clara kommenterar nedan om reklamfilmen från H&M:  
 

Eh, jag tycker… jag kan känna lite att det blir en parodi, man 
har i bakhuvudet att de har varit inne på sociala medier och att 
de typ har sett att feminism är trendigt, och så har de utifrån det 
tagit det här ”tjejer får äta vad de vill! Tjejer får också vara 
chefer!” alltså såhär, det är lite ”come on” typ. (R3, Clara 24 år) 
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Hon tänker sig alltså att skaparna av reklamen “har varit inne på sociala medier (...) har sett 
att feminism är trendigt”. Feminismen tror hon alltså är något som skaparna ser som en trend 
och av den anledningen utnyttjats i marknadsföringen. På frågan om vad hon tycker om 
reklambilderna från Monki svarar hon: 
 

Alltså jag tycker att de är snygga och tilltalande ändå, men 
känner ändå okej att det är lite störigt ändå, att de gör det för att 
det är trendigt. (R3, Clara 24 år) 

 
Vissa respondenter är inte lika säkra på att feminism används i reklamen på ett fullkomligt 
icke-autentiskt sätt, men uttrycker att möjligheten finns där. Önskan om att företagen 
använder sig av feminism genuint finns där hos många, men då de inte vet finns det en 
osäkerhet. Detta stämmer överens med Holts teori, att konsumenten vill känna att 
varumärkets användning av feminism är autentiskt. 
 

Ja det är väl bra om de är feministiska, det är ju det som är 
grejen, om de verkligen är det är det ju bra, men om de gör det 
bara för att locka eller att det är ett pr-trick och utnyttjar 
feminismen i syfte att sälja, eller det gör de ju. (R4, Dilan 17 år) 

 
Men ibland känner jag att det bara kanske är, för att de känner 
att det är det som är trendigt just nu, att man ska prata om att 
alla är olika liksom. Så jag vet inte heller om det är liksom 
försäljningsknep, eller om… jag blir alltid lite misstänksam. 
(R9, Ida 23 år) 

5.3.2	Kapitaliserandet	på	feminism		
Förutom att respondenterna känner att företagen ser och utnyttjar feminism som en trend, så 
uttryckte många respondenter åsikten att företagen kapitaliserar på feminism och att det i sig 
känns problematiskt. Detta går också i linje med Holts (2002) teori om att reklamkampanjer 
inte uppfattas som autentiska om motivet bakom är ekonomisk vinning, vilket respondenterna 
tolkar skapandet av reklamerna som.  
 

Att man använder… pengar och konsumtion för att förstöra ett 
budskap och fina värderingar för att sälja, alltså feminism kom 
ju inte till för att köpa mer kläder, det kom ju till för att kvinnor 
inte fick rösta och blev och fortfarande blir behandlade som skit, 
och inte för att ett företag som H&M tjänar mångmiljonbelopp 
per år ska kunna sälja ännu mer kläder. Och då använder man ju 
bara det för att få mer pengar, och feminism och konsumtion är 
väl inte i ett likhetstecken med varandra liksom. (R1, Asta 24 år) 
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Respondenten ovan menar att feminismens budskap och ursprung inte har något med 
kapitalism och att tjäna pengar, och att dessa två inte går ihop. Feminismen utnyttjas alltså av 
kapitalistiska krafter, vilket andra respondenter också uttrycker liknande åsikter om. Detta kan 
även kopplas till Gills (2007) teori om att feminism görs till något som används för att sälja 
produkter på, vilket respondenterna verkar känna att företagen har gjort i detta fall. Likt Asta 
nämner även Dilan att kapitalism och feminism inte är något som går ihop, och att det känns 
motsägelsefullt. Återigen går detta att koppla till Holts (2002) teori om att reklam inte ses som 
autentiska om aktörerna bakom agerar utifrån ekonomiska motiv, vilket är något som 
respondenterna verkar känna inte går ihop med att stå bakom ett feministiskt budskap.   
 

Nu har jag sagt det tusen gånger, men det är fortfarande 
smala och vita tjejer, det kanske också är problematiskt att 
använda feminism för att sälja, det är ju inte så fräscht. (R4, 
Dilan 17 år) 
 

Hulda uttrycker samma åsikt av att det är problematiskt när företag kapitaliserar på feminism, 
men nämner också att det även är fult när man vet att detta inte reflekteras i företaget.  
 

Jag tycker att det är problematiskt att företag vill 
kapitalisera på feminism. (...) Men det är ju ganska fult att 
tjäna pengar på feminism typ, när man vet att de inte står för 
så mycket rättvisa i företaget. (R8, Hulda 24 år) 

 
Det är flera respondenter som uttrycker den här typen av åsikter. De uppfattar att det verkar 
finnas ett glapp mellan företagen och marknadsföringen, att de feministiska 
ställningstaganden som visas utåt i marknadsföringen inte reflekteras i själva företaget. Elena 
tar upp i relation till H&M-reklamen att även om de visar upp en variation av modeller i 
reklamfilmen så ser modellerna på deras hemsida likadana ut och att de gör reklamen med ett 
feministiskt budskap för att få uppmärksamhet. Att företagen tycks stå för feministiska 
värderingar idag, men sällan bibehåller samma ställningstagande över tid (Gill, 2007) är något 
som respondenterna även tycks uppfatta. Feminism är något som respondenterna upplever 
finns i marknadsföringen men inte är genomsyrat i själva företaget.  

5.3.3	Genuinitet		
En åsikt som förekom hos majoriteten av respondenterna var att de tolkade vissa 
reklammaterial som en typ av varumärkesbygge eller strategi från företagets sida. När Barbro 
ombads att beskriva reklammaterialet från H&M i korta drag pratade hon till större del om att 
hon tolkade den som en film där H&M vill porträttera sig som en viss typ av företag snarare 
än en film där produkter visas. 
 

Mm. Alltså jag skulle säga att det är en reklamfilm, men de har 
ju valt att lägga fokus på den feministiska biten snarare än 
kläderna. Det här kändes mer som en reklamfilm för hur H&M 
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vill porträttera sig som företag snarare än visa upp en kampanj, 
men det är ju reklam, alltså man behöver ju inte visa upp en 
produkt för att få folk att tycka om företaget... (R2, Barbro 23 
år) 

 
Hon fortsätter sedan med ett liknande resonemang när hon beskriver reklammaterialet från 
Monki och sedan vad hon tror att Monki vill förmedla med reklambilderna: 
 

Men det här var lite likt den första jag såg, att man säljer ett 
företag mer än vad man säljer kläder, och jag känner att ja, de 
har absolut… alltså det biter inte på mig. Det får inte mig att 
vilja handla där. (R2, Barbro 23 år) 
 
Att de är medvetna haha. Eh, ja de vill ju iallafall visa att de är 
det, och att de tänker på mångfald och så men de har ju en bra 
bit att gå om man säger så. (R2, Barbro 23 år) 
 

Barbro uttrycker att hon ser och förstår att företaget använder sig av feministiska budskap för 
att framstå som medvetna, men att det “inte biter på henne”. Hon förstår vad företaget vill 
förmedla, men avvisar budskapet, likt den oppositionella läsningen i Halls 
tolkningspositioner (2006). Andra respondenter uttrycker också känslan av att H&M har 
försökt använda sig av olika minoritetsgrupper för att hämta feministiska poänger. Asta säger 
ironiskt att hon undrar om H&M vill ha ett pris för att de hade med olika kvinnor i sin 
reklamfilm. Clara uttrycker också ett ironiskt “grattis” angående urvalet i samma reklamfilm 
och har samma känsla av att de har försökt att skapa mångfald utifrån en feministisk 
synpunkt men inte lyckats. 
 

Alltså jag vet inte, det känns bara såhär, ja vill ni ha ett pris för 
att ni tog med massa olika kvinnor och filmade dem? Ja ni hade 
en asiat och en lite mörkare och så var det en med massa lockar 
och så hade vi en butch och två lesbiska, ahmen wow bra 
jobbat. (R1, Asta 24 år) 
 
Men typ att de har försökt, typ att de har stoppat in en av varje, 
typ en som inte är smal, en som är asiat, en som har typ lockigt 
hår, man ba grattis, det är ändå en majoritet av smala vita tjejer. 
(R3, Clara 24 år) 

 
Respondenterna känner alltså att företaget har haft med någon eller några personer från olika 
minoritetsgrupper men ser det som en medveten strategi och inte något sprunget ur äkta 
intentioner. Båda respondenterna inte tyckte om reklamen från H&M och tyckte att den 
kändes oäkta, likt Holt beskriver i när konsumenter känner skepsis och inte accepterar 
reklamer som inte känns autentiska (2002). Clara uttrycker dock sedan när vi pratar om 
Monki att hon tycker om dem, och även Monki som företag. 
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Så jag tycker om varumärket, vilket jag kan stå för. (...) Alltså 
Monki tilltalar mig ju generellt. (R3, Clara 24 år) 

 
Respondenten beskriver att Monki tilltalar henne då varumärket ligger nära hennes identitet. 
Konsumtionskultursteori förklarar att individer tenderar att tycka om produkter mer ju närmre 
den ligger personens självbild (Solomon, Barmossy, & Askegaard, 2001), vilket fallet kan 
vara med Clara. Samma citat nämns även i Representation, men illustrerar även här att Clara 
har en mer positiv ton gällande Monki i jämförelse med H&M:  
 

Det är ändå, det är nice att de blandar lite hudfärg och att det 
inte bara är blonda tjejer, mer typ som tjejer ser ut kanske. Det 
är ju fortfarande inga extremer, men mer som vanliga tjejer 
ändå. (R3, Clara 24 år) 

 
Hon är alltså mer positiv till denna reklam, och verkar känna att detta försök till mångfald är 
lyckat och att intentionerna är äkta. Hon uppfattar alltså reklambilderna som mer autentiska 
och visar inte samma skepsis mot företagets intentioner som hon gör gentemot H&M och 
Gina Tricot, vilket stämmer överens med Holts (2002) teori om att konsumenter visar en 
mindre skepsis gentemot varumärken som uppfattas som autentiska av konsumenten.  

5.3.4	En	inre	konflikt	hos	respondenterna	
En del av respondenterna tycks känna en dubbelhet inför reklam som använder sig av 
feministiskt språk. Å ena sidan känner vissa att företag utnyttjar feminismen för att tjäna 
pengar, men å andra sidan uttrycker de att det ändå är bra att de gör någonting.  
 

Jag är ganska kluven, för jag stör mig ganska mycket på att man 
använder det, alltså syftet med marknadsföring är ju att man ska 
köpa saker. (...) det blir dubbelmoral, så jag kan på ett 
strukturellt plan störa mig väldigt mycket, men samtidigt 
kommer folk att shoppa ändå liksom. Eh då är det väl ändå 
bättre att de försöker göra något än att inte göra något alls. (R3, 
Clara 24 år). 
 

Dubbelheten är något som både tycks finnas i henne själv och i konceptet hon beskriver. Hon 
själv känner en dubbelhet inför om hon egentligen är för eller emot användandet av feminism 
i marknadsföring, då “det väl ändå är bättre att de försöker för något än att inte göra något 
alls” samtidigt som hon känner att det är dubbelmoral. Dubbelheten finns även i att det är fel 
att använda sig av feministiska frågor för att få folk att konsumera, samtidigt som det är bra 
att företagen faktiskt tar ställning i frågan. Samma typ av åsikt uttrycker Dilan och Hulda: 
 

Alltså det beror ju på hur man ser det, det är ju bra att stora 
företag tar ansvar och använder sin plattform, men samtidigt vet 
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jag inte om det är så bra att utnyttja feminismen, för jag tror ju 
inte på att man kan ha kapitalism i ett feministiskt samhälle, så 
det är motsägelsefullt att sälja saker med feminism tycker jag. 
(R4, Dilan 17 år) 
 
Men när man börjar kolla på den så känner jag bara men EUUH, 
typ tjäna pengar på liksom. Men å andra sidan så är det väl 
bättre att försöka göra en lite mer nyanserad reklam än att bara 
ha vita smala tjejer. (R8, Hulda 24 år) 

 
Elena tycks vara av liknande åsikt som Clara och Dilan, men känner samtidigt att företagen 
“gör all rätt i att utnyttja sina plattformar till att sprida information och budskap om 
feministiska frågor”. 
 

Det beror på hur långt jag ska gå i hur kritisk jag ska vara, på ett 
sätt är det fult att utnyttja det, det är kapitalistiska krafter och 
det är ju enbart för att sälja mer och då kan det vara fult, men 
samtidigt som att såna här stora företag gör all rätt i att utnyttja 
sina plattformar till att sprida information och budskap om 
feministiska frågor. (R5, Elena 22 år) 
 

Att använda feministiska budskap i modereklam är alltså något som många respondenter 
känner sig skeptiska till, men Elena nämner också något som hon tycker att modeföretag 
faktiskt bör ta upp: 
 

Alltså dem frågorna dem själva påverkar. Har inget behov av att 
Monki visar att de bryr sig om sälar. Men Monki påverkar vadå? 
Miljön! Arbetsrätten för människorna som tillverkar deras 
kläder och i sina modeller såklart så påverkar dem våra ideal. Så 
där tycker jag att de ska göra vad dem kan. (R5, Elena 22 år) 

 
Frågor som modeföretagen själva faktiskt påverkar anser hon vara rimligt att de ska arbeta 
med. Detta kan vara en anledning till att många respondenter känner att de feministiska 
budskapen som tas upp känns oäkta, att det är ingenting som företaget berörs av eller 
påverkar. Andra respondenter har påpekat att de inte riktigt förstår varför Monki använder sig 
av kvinnor som står i mensblod, vilket kan kopplas till att de känner att det är mer av en 
marknadsföringsstrategi än en fråga Monki påverkar och bryr sig om.  
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6.	Diskussion		

6.1	Övergripande	diskussion	
Den här studien har undersökt konceptet femvertising utifrån ett konsumentperspektiv. Både 
representationen av kvinnor, samt tolkning av representationen i reklam med 
femvertisingbudskap har undersökts. Vidare har unga kvinnliga konsumenters 
meningsskapande med dessa reklambudskap studerats samt vad deras förhållningssätt till 
denna typ av reklambudskap kan säga om konceptet femvertising. För att undersöka detta har 
vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med tio unga svenska kvinnor och sedan 
analyserat detta med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Underlag till intervjuerna har 
bestått av två reklamfilmer från H&M respektive Gina Tricot samt fem kampanjbilder från 
Monki. Reklammaterialet från de tre svenska modeföretagen har analyserats med hjälp av en 
visuell analysmetod där vi använt oss av de semiotiska begreppen denotation och konnotation 
samt förankring, avbyte och kontextualisering som analytiska verktyg.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten i studien att kvinnor i modereklam med 
femvertisingbudskap i viss utsträckning representeras i normbrytande scenarion och 
dessutom ges en bredare representation av kvinnor vad gäller kroppsstorlek och etnicitet. Gill 
(2007) menar att en kropp inte behöver gå särskilt långt från normen för att uppfattas som 
normbrytande i reklam. I sin tur gör detta att många kroppar fortsatt utesluts ur 
representationer i reklam (ibid.). Gills resonemang återspeglas i våra resultat då flera 
respondenter är kritiska till representationen av kvinnor i den reklam vi visat dem som 
inkluderande. Flera respondenter menar att representationen av kvinnokroppen inte går 
särskilt långt från normen samt att det i många fall fortfarande är en majoritet smala, vita 
kvinnor som representeras. Resultaten visar även att reklam med femvertisingbudskap bör 
vara genomtänkt vad gäller kombinationen av bild och musik samt bild och text. I de fall då 
respondenterna uppfattade att relationen mellan bild och text/musik talade emot varandra, 
ställde sig respondenterna starkt emot reklambudskapet. Dessutom visar resultaten att 
respondenterna tappar förtroende för reklambudskapet om representationen av olika kroppar i 
reklam inte går i linje med företaget i sig och de kläder företaget producerar.  
 
Överlag har respondenterna uppvisat liknande känslor inför användandet av feministiska 
budskap i reklam. En stor del av respondenterna uppfattar att företagen ser feminism som en 
trend och därav främst används som en varumärkesstrategi från företagens sida, vilket 
adderade till att budskapen inte kändes autentiska. Respondenterna kände även att de 
feministiska budskapen i reklamfilmerna och kampanjbilderna inte var tydligt förankrade i 
företagen eller kände att dessa genomsyrar företagen i sig. Trots att respondenterna i stort var 
skeptiska till femvertisingbudskap, kände många en sorts konflikt inför konceptet. Å ena 
sidan kände de att företagen utnyttjade feministiska budskap för att tjäna pengar, men å andra 
sidan att det var bra att företagen utnyttjade sin plattform snarare än att inte göra något alls. 
Den motsättningen mellan kapitalism och feminism som många respondenter uppfattade 



 
MKV C, HT18 

Uppsala Universitet 
Institutionen för informatik och media  

45 

finns i själva namnet femvertising, feminism och advertising, som betyder reklam, tycks vara 
ett koncept som respondenterna hade svårt att acceptera i sig.  
 
Den medvetenhet och i sin tur skepticismen som respondenterna tillika konsumenterna har 
gentemot femvertising gör att nuvarande brandingparadigm måste bytas, i linje med Holts 
(2002) teori. För att få medvetna unga kvinnor att ta emot och uppfatta reklam med 
femvertisingbudskap som autentiska bör företag använda sig av feministiska budskap som 
företagen faktiskt berörs av eller påverkar. Antagligen skulle femvertisingbudskapen tas emot 
bättre av konsumenterna då de antagligen skulle uppfattas som mer äkta och genomgående i 
företaget.   

6.2	Tidigare	forskning	
Tidigare i studien definierades femvertising, delvis utifrån resultat i Becker-Herbys (2016) 
masteuppsats som undersöker vad som utgör en femvertisingreklam. Flera av de aspekter 
som lyfts i studien återspeglas i våra resultat. Bland annat att femvertisingreklam försöker 
vara normbrytande vad gäller representationer av kvinnokroppen samt de scenarion kvinnor 
porträtteras inom. Något som står i kontrast till vår studie är att femvertisingreklam skulle 
bidra med budskap om att kvinnor inte behöver konsumera för att förändra sig själva till det 
bättre. Respondenterna har lyft den dubbelhet som finns i att använda feminism i reklam. 
Reklam uppmanar alltid till konsumtion och indirekt uppmanas kvinnor av 
femvertisingreklam till att konsumera för att känna sig bättre, inte minst genom att väcka 
känslor för att stärka kvinnors självbild. Detta lyfts även i teorin om marknadsfeminism 
(Goldman, 1991) som använts för att förstå femvertisingbudskap i reklam, teorin beskriver 
hur feministiska nyckelaspekter kanaliseras genom semiotiska värden i reklam, vilket 
omdefinierar feminism till en livsstil som går att konsumera.  
 
Att femvertising oundvikligen uppmanar till konsumtion är något som även lyfts i tidigare 
forskning av Abitbol och Sternadori (2016), som undersökt attityder till femvertising genom 
fokusgrupper. Att denna typ av feminism som en kulturell trend och på många sätt avviker 
från målen för “ren” feminism som Harris (2016) skriver, går även i linje med vad våra 
respondenter känner. Harris beskriver även budskapen måste stämma överens med företagets 
varumärke och kärnvärden om marknadsföringen ska lyckas, något som även respondenterna 
uttrycker. I både Abitbol och Sternadoris studie och vår studie var deltagarna misstänksamma 
om intentionerna bakom reklambudskapen, men stöttade även vad de uppfattade vara socialt 
engagemang från företagen. Våra respondenter har delvis uppfattat det som positivt att 
företag tagit ställning i sociala frågor, men alltid med en viss tveksamhet då många haft i 
åtanke att företagen kapitaliserar på de feministiska budskapen. I stor kontrast till 
respondenterna i denna studie så tolkade deltagarna i Abitbol och Sternadoris studie, om de 
upplevde någon av reklamerna som konstlade, det som ett försök till politisk korrekthet eller 
en form av dold aktivistisk agenda, alltså att gömma sig bakom en produkt för att främja 
feminism, medan våra respondenter snarare uttryckte det motsatta.  
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Åkestam (2017) har genomfört en experimentell studie där hon jämför reklam med 
femvertisingbudskap och reklam med traditionell karaktär, vilket är viktigt att ha i åtanke när 
den står i relation till denna studie. Studien visar att reklam med femvertisingbudskap 
minskar motståndet mot reklam i jämförelse med traditionell reklam. Vidare visar studiens 
resultat att konsumenter är medvetna om stereotyper i reklam och att detta kan bidra till en 
mer positiv syn på reklam om den innehåller feministiska budskap. I likhet med Åkestams 
studie har våra respondenter i stort visat sig vara i hög grad medvetna om stereotyper i 
reklam, men om det har bidragit till en mer positiv syn på varumärket är svårare att säga, 
antagligen inte. Om vi likt Åkestam hade bett respondenterna jämföra traditionell reklam med 
reklam med femvertisingbudskap hade våra resultat eventuellt blivit annorlunda.  
 
Femvertising är ett relativt nytt koncept som hittills har studerats i syfte att förstå dess 
marknadseffekter. En majoritet av forskningen som gjort på liknande syftesdriven reklam har 
också fokuserat på diskursen kring reklam, och forskning på hur den här sortens reklam 
faktiskt upplevs och tas emot av konsumenter har i stort saknats. Denna studie bidrar till att 
fylla en kunskapslucka genom en ökad förståelse för konsumenternas upplevelser och 
meningsskapande kring reklam med feministiska budskap.  

6.3	Metoddiskussion		
Valet av insamlingsmetod och analysmetod har fungerat bra i förhållande till studiens syfte 
och frågeställningar. Vi har inte utsatts för några större svårigheter vad gäller insamling av 
data eller analys av material. Något som vi däremot har reflekterat över under studiens gång 
är om urvalet hade kunnat bli mer heterogent för att belysa fler nyanser i respondenternas 
meningsskapande med femvertisingreklam. I synnerhet då de teorier som använts lyfter att 
respondenternas bakgrund spelar roll i deras tolkningar. En aspekt av urvalet som hade 
kunnat utveckla resultatet i studien är att genom det strategiska urvalet försökt få en spridning 
vad gäller respondenternas etnicitet, då respondenternas etnicitet förmodligen påverkat deras 
tolkning och meningsskapande med representationer i reklam. Vi anser däremot att urvalet av 
respondenter har givit oss möjlighet att besvara studiens syfte och forskningsfrågor, men 
hade kunnat fördjupas om en sådan aspekt hade tagits i åtanke vad gäller urval.  
 
Under studiens gång och främst i slutskedet har tankar om hur analys och resultat hade 
kunnat kopplas starkare till konsumtionskulturteorin uppstått. Då konsumtionskulturteorin 
handlar om hur individer tenderar att tycka om en produkt mer ju närmre den ligger 
personens självbild (Solomon, Barmossy, och Askegaard, 2001), hade starkare kopplingar 
kunnat dragits mellan respondenterna och deras känslor och upplevelser av reklammaterialet. 
Något som hade kunnat göras om mer ingående frågor om respondenternas identitet och 
personliga tycken ställts. Om mer ingående frågor om respondenternas feministiska åsikter 
hade ställts hade även mer djupgående analyser om hur det står i relation till 
reklammaterialets feministiska budskap kunnat göras.  
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7.	Slutsats	
Studiens resultat har sammanfattningsvis visat att de unga kvinnliga konsumenter som 
undersökts önskar en mer inkluderande representation av kvinnor i reklam. Vidare har 
konsumenterna lättare att ta till sig reklambudskap om de kan identifiera sig med de kroppar 
som representeras i reklam eller om de kan relatera till budskapet.  
 
Studien har bidragit till att förstå femvertising ur ett konsumentperspektiv och visar på 
problematiken med att använda femvertising då det uppfattas som en marknadsföringstrend 
av konsumenterna, vilket skapar en skeptisk inställning till företagens intentioner. 
Konsumenterna bryr sig förhållandevis lite om företagens feministiska budskap i 
marknadsföring, istället önskar konsumenterna att företag genomgående arbetar med 
feministiska frågor. Det räcker alltså inte med att företag producerar reklam med feministiska 
budskap om de sedan inte reflekteras i företaget.  

8.	Framtida	forskning		
Femvertising från ett konsumentperspektiv är överlag ett relativt outforskat område där både 
intressant och bidragande forskning kan genomföras. Då tidigare forskning inom området 
främst bestått av kvantitativa studier, kan genomförandet av fler kvalitativa studier fylla 
ytterligare kunskapsluckor om konceptet. Det hade varit intressant att utveckla denna studie 
genom att genomföra en mer omfattande studie med ett mer heterogent urval. Även många 
andra typer av frågor som inte studerats i den här studien går att ställa; Hur kan företag 
använda sig av femvertising som uppfattas som autentiska av konsumenter? Hur ser de 
långsiktiga effekterna av femvertising ut hos konsumenter, bidrar detta till nya normer i 
reklam eller ett nytt kroppsideal? Hur uppfattas reklam med feministiska budskap av 
konsumenter som själva inte har den typen av åsikter? Hur uppfattas reklam med feministiska 
budskap av konsumenter som själva har feministiska åsikter i jämförelse med konsumenter 
som inte har det?  
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Bilaga	4;	Vem	har	skrivit	vad	
 
Vi har under arbetet konstant strävat efter att fördela arbetet så jämnt mellan oss som möjligt. 
De flesta kapitlen är uppdelade på hälften gällande arbetsbördan, exempelvis i kapitlet 
Tidigare forskning har Agnes skrivit inledningen och Reklam i förändring medan Tilda har 
skrivit Femvertising vs traditionella stereotyper i reklam och Femvertising i relation till 
company-cause fit. Gällande resultat och analys har Agnes främst ansvarat för de två första 
forskningsfrågorna, och därmed de två avsnitten kopplade till dessa, Representation och 
Meningsskapande. Tilda har främst ansvarat för den sista forskningsfrågan som berör 
avsnittet Misstro intentioner. Detta gäller även i diskussionen, när exempelvis sista 
forskningsfrågan och avsnittet som hör till diskuteras är det främst Tilda som skrivit detta, 
och vice versa.  
 
Bilaga	5;	Intervjuguide	
 

Intervjuguide  
Tilda Hallencreutz & Agnes Jacobson 

 
 
Forskningsfrågor  
 

Hur representeras kvinnor i nutida svenska modekampanjer med 
femvertisingbudskap? 

 
Hur skapar unga svenska kvinnliga konsumenter mening i svenska modekampanjer 
med femvertisingbudskap? 
 
Hur uppfattas den konflikt som finns i konceptet femvertising av unga svenska 
kvinnliga konsumenter? 

 
Vi börjar intervjun med att presentera oss själva, och fortsätter sedan med syftet med vår 
studie och intervjun. Vi gör det tydligt för respondenten att denna är anonym, deltagandet är 
frivilligt och att respondenten får avbryta intervjun när den vill. Vi kommer även vara tydliga 
med att full anonymitet inte går att ges, då vi vill kunna citera dem i uppsatsen. På grund av 
detta kommer de få möjlighet att läsa igenom transkriberingen av materialet. Vi kommer även 
att fråga om det är okej för oss att spela in intervjun, men att det enbart är i syfte för oss att 
transkribera och kommer ej att delas med någon annan.  
 
 
Bakgrunds- och uppvärmningsfrågor 
 
Hur gammal är du? 
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Pluggar du eller jobbar du? Med vad?  
 
Vart möts du oftast av reklambudskap?  
 
Vad känner du kring reklam, generellt? 
 
Blir du påverkad av den reklam du möts av?  
 
Hur ser din medieanvändning ut? Använder du sociala medier mycket/lite osv.? 
 
Vad har du för relation till mode? 
 
Vart handlar du dina kläder till största del?  
 
Följdfråga: Varför handlar du helst dina kläder där?  
 
Hur går det till när du handlar kläder?  
 
Tycker du att det är viktigt att modeföretag du handlar hos tar ställning i sociala frågor? 
 
Följdfråga: I så fall, vilka sociala frågor tycker du är viktiga?  
 
Följdfråga: Tycker du att det påverkar ditt eget köpbeteende, dvs. är du mer benägen att 
handla från ett företag som tar ställning i en fråga som du bryr dig om? 
 
Hur tycker du att kvinnor porträtteras i modereklam idag?  
 
Följdfråga: Vad tycker du om det? (Kan du se det förändras?) 
 
Skulle du säga att feministiska frågor är viktiga för dig personligen? / Är du insatt i 
feministiska frågor? 
 
Vad tycker du om feministiska budskap i reklam överlag?   
 
Huvudfrågor om H&M 
 
Generella frågor om företagen: 
 
Vad har du för relation till H&M? Vad tycker du om H&M som företag? 
 
Följdfråga: Handlar du där idag? 
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Här visar vi den valda reklamfilmen från H&M. Vi ber respondenterna reflektera över musik, 
personer i reklamfilmen, hur ser de ut, och hur fungerar musiken tillsammans med bilderna i 
filmen? 
 
Generella frågor om reklamfilmen:  
 
Vill du beskriva reklamfilmen lite kort, vad är det som visas? 
 
Vilka kroppar är det som syns i reklamfilmen? 
 
Vad tycker du om reklamfilmen generellt?  
 
Vilka känslor väckte reklamfilmen hos dig? 
 
Var det någon scen i reklamfilmen som tilltalade dig? 
 
Finns det något du tyckte mindre om med filmen? 
 
Hur relaterar du till reklamfilmen? Kan du känna igen dig i de kvinnor som porträtteras? 
 
Budskap och påverkan: 
 
Vad tror du H&M vill förmedla med reklamfilmen?  
 
Tycker du att de lyckas bra med att förmedla det budskapet?  
 
Följdfråga: Gör de det på ett tilltalande sätt eller finns det någon problematik?  
 
Om man skulle ta bort låten i reklamen skulle budskapet vara det samma? 
 
Om man skulle byta ut personerna i reklamen, skulle budskapet vara det samma? (Ge 
exempel om det behövs) 
 
Påverkar reklamfilmen dig till att vilja handla hos dem? 
 
Hur känner du inför företaget efter att ha sett reklamfilmen? Har din uppfattning om 
varumärket förändrats? 
 
Huvudfrågor om Gina Tricot 
 
Generella frågor om företagen: 
 
Vad har du för relation till Gina Tricot? Vad tycker du om Gina Tricot som företag? 
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Följdfråga: Handlar du där idag? 
 
Här visar vi den valda reklamfilmen från Gina Tricot. Vi ber respondenterna reflektera över 
musik, personer i reklamfilmen, hur ser de ut, och hur fungerar musiken tillsammans med 
bilderna i filmen? Samt över vad det tänkt budskapet kan vara.  
 
Generella frågor om reklamfilmen:  
 
Vill du beskriva reklamfilmen lite kort, vad är det som visas? 
 
Vilka kroppar är det som syns i reklamfilmen? 
 
Vad tycker du om reklamfilmen generellt?  
 
Vilka känslor väckte reklamfilmen hos dig? 
 
Var det någon del i reklamfilmen som tilltalade dig? 
 
Finns det något du tyckte mindre om med filmen? 
 
Hur relaterar du till reklamfilmen? Kan du känna igen dig i de kvinnor som porträtteras? 
 
Budskap och påverkan: 
 
Vad tror du Gina Tricot vill förmedla med reklamfilmen?  
 
Tycker du att de lyckas bra med att förmedla det budskapet?  
 
Följdfråga: Gör de det på ett tilltalande sätt eller finns det någon problematik?  
 
Om man skulle ta bort låten i reklamen skulle budskapet vara det samma? 
 
Om man skulle byta ut personerna i reklamen, skulle budskapet vara det samma? (Ge 
exempel om det behövs) 
 
Påverkar reklamfilmen dig till att vilja handla hos dem? 
 
Hur känner du inför företaget efter att ha sett reklamfilmen? Har din uppfattning om 
varumärket förändrats? 
 
Huvudfrågor om Monki 
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Generella frågor om företagen: 
 
Vad har du för relation till Monki? Vad tycker du om Monki som företag? 
 
Följdfråga: Handlar du där idag? 
 
Här visar vi det valda reklammaterialet från Monki Vi ber respondenterna reflektera över 
budskapet, personer i reklamfilmen, hur ser de ut, och hur fungerar texten tillsammans med 
bilderna i filmen? 
 
Generella frågor om reklamfilmen:  
 
Vill du beskriva reklambilderna lite kort, vad är det som visas? 
 
Vilka kroppar är det som syns i bilderna? 
 
Vad tycker du om reklambilderna generellt?  
 
Vilka känslor väckte bilderna hos dig? 
 
Finns det något som tilltalade dig i bilderna?  
 
Tycker du mer om den ena eller den andra? 
 
Finns det något du tyckte mindre om med bilderna? 
 
Hur relaterar du till reklambilderna? Kan du känna igen dig i de kvinnor som porträtteras? 
 
Budskap och påverkan: 
 
Vad tror du Monki vill förmedla med reklambilderna?  
 
Tycker du att de lyckas bra med att förmedla det budskapet?  
 
Följdfråga: Gör de det på ett tilltalande sätt eller finns det någon problematik?  
 
Om man skulle ta bort texten i bilderna skulle budskapet vara det samma? 
 
Om man skulle byta ut personerna i reklamen, skulle budskapet vara det samma? (Ge 
exempel om det behövs) 
 
Påverkar reklambilderna dig till att vilja handla hos dem? 
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Hur känner du inför företaget efter att ha sett reklambilderna? Har din uppfattning om 
varumärket förändrats? 
 
Jämförande frågor  
 
Generellt jämförande frågor: 
 
Efter att du har sett de här reklamerna, vart skulle du helst köpa dina kläder nu? 
 
Tilltalade någon av reklamerna dig mer?  
 
När du jämför reklamerna, var det någon du kunde känna igen dig i mer?  
 
Vad i filmerna/bilderna tilltalade dig mest? 
 
Var det något du tänkt på som kändes problematiskt i materialet?  
 
Vilket av företagen känner du dig mest positiv/negativ till? 
 
Tycker du reklamerna går i linje med företagets övriga värdering?  
 
Frågor om det feministiska budskapet i filmen: 
 
Tycket du att någon reklamerna är normbrytande?  
 
Tycker du att materialet innehåller något/några feministiska budskap? 
 
Om du jämför hur de förmedlar sitt budskap, känns någon av de mer eller mindre trovärdig? 
 
OM JA 
 
Om ja, på vilket sätt/vilka?  
 
Vad tycker du om det feministiska budskap som förmedlas i materialet?  
 
Anser du att det feministiska budskapet får samma kraft när det kommer från en kommersiell 
aktör som om det kommer från en icke-kommersiell aktör? 
 
Följdfråga: Finns det någon problematik i det? 
 
Påverkar detta faktumet dig i din uppfattning av företaget?  
 
Något du vill tillägga?  


