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The thesis presents a study of how social engagement in breast cancer campaigns is realized
in a media context in Sweden. The data collected in this qualitative study are from the years
2015–2016. The study has been led by the following research questions: How is the purpose of
the analyzed practices constructed, interpreted and negotiated? How are the campaign practices
legitimized? How is participation in them offered?

The concept social practice, as formulated by van Leeuwen (2008) forms the basis for the
study's theoretical and methodological framework. Aside from this social practice approach, the
questions have been analyzed using van Leeuwen's (2008) legitimation strategies, which have
been expanded with a performative perspective and by applying the concept affective practices
(Wetherell 2012).

The results of an initial analysis displayed heterogeneity in the purposes constructed and led
the study further to three main themes, identified as Commodification of social participation and
consumption, The individual's health and risk management and Norm criticism and image acts
as emancipatory actions. The study shows that social engagement is often realized through the
consumption of pink products, i.e., commodified. The fact that the researched practice is situated
in a neoliberal market economy also provides an explanatory model for how the articulations of
engagement in social issues regarding health are realized in the researched material. However,
the possibility of being socially engaged is also enabled by the performative potential that
participation evokes with the help of affective aspects. Representations of emotions are also a
central component in how participation in the social practice is solicited. This suggests that the
boundaries of representations of engagement and acts of engagement can often not be separated.
The analyses of two private initiatives and at the same time medialized images show how actions
with performative claims, aimed at de-dramatization and contributing to attempts to change
norms, can be done visually.

One overall result is that intertextuality appears to be central to how participation is facilitated
in the campaign practices, e.g., by exploiting the connoted potential of certain social actors
(companies) and their products. The analyses also show that there are material conditions for
the socially engaging campaign practices and how they are made accessible.
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1 Inledning 

Bröstcancer har konstaterats vara en kulturellt och medialt allestädes närva-
rande sjukdom under 2000-talets första årtionden, särskilt genom s.k. medve-
tenhetskampanjer som Rosa Bandet, Pink Ribbon på engelska.1 Resultat från 
forskning i angloamerikansk kontext (King 2006, Klawiter 2008, Moore 2008, 
Jain 2011, Sulik 2012, Ehlers & Krupar 2012) tyder dock på att de drabbade 
själva, de kroppar som lever och dör med sjukdomen, i allmänhet är tysta eller 
frånvarande i kulturell och medial representation. Studier om bröstcanceren-
gagemang i Sverige saknas. I denna avhandling studeras hur socialt engage-
mang om bröstcancer realiseras i ett svenskt marknadssammanhang under pe-
rioden 2015–2016. 
 I Sverige finns två organisationer som engagerar sig i bröstcancer: dessa 
är Cancerfonden och den patientorganisation som vid tidpunkten för materi-
alinsamling hette BRO, idag Bröstcancerförbundet.2 Cancerfondens Rosa 
Bandet-kampanj har sitt ursprung i USA där den tog avstamp i loppet ”Race 
for the cure” i New York under hösten 1991. Ordet pinkwashing skapades 
längre fram av bröstcancer-aktivister för att belysa hur särskilt företag an-
vände sig av Rosa Bandet för att sälja produkter.3 BRO, som bildades 1982, 
är en intresseorganisation till förmån för dem som behandlas för bröstcancer. 
År 2003 inleddes Rosa Bandet-kampanjen i Sverige. Som den största finan-
siären av cancerforskning är Cancerfonden en ledande aktör vad gäller can-
cerforskning i Sverige, och under de kommande tio åren var insamlade me-
del från Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj vikta för finansiering av bröst-
cancerrelaterade forskningsprojekt.  

                               
1 Begreppet hyper-visibilitet har använts av flera forskare, t.ex. ”a hyper-visible disease” (Ehlers 
& Krupar 2012:1); ”the increasing hypervisibility of breast cancer” (Jain 2007:517). 
2 I ett gemensamt pressmeddelande från Cancerfonden och BRO (2015) framhåller organisat-
ionerna: ”I Sverige är vi två organisationer som arbetar med att driva bröstcancerfrågan: BRO 
– Bröstcancer-föreningarnas Riksorganisation och Cancerfonden.” Bröstcancerföreningarnas 
Riksorganisation (BRO) bytte namn till Bröstcancerförbundet i januari 2018. Eftersom det in-
samlade materialet är från 2015–2016 används beteckningen BRO i avhandlingen.  
3 Idag används begreppet pinkwashing i en bredare betydelse om handlingar som utger sig för 
att vara politiska eller humanitära för att dölja eller nedtona kommersiell verksamhet. T.ex. 
Kapoor (2013) menar att välgörenhetsmotiverad konsumtion tjänar ett kapitalistiskt intresse: 
”[t]he consumer’s enjoyment of charity shopping fastens her/him to global humanitarianism 
and capitalism. Charity products, in this sense, become more ‘goods’ for capitalism to manu-
facture in order to keep itself growing” (Kapoor 2013:11).  
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År 2008 genomförde Svenska Dagbladet en kritisk granskning av Can-
cerfondens Rosa Bandet-kampanj. Den kritik som uttrycktes riktades mot vad 
som ansågs missvisande i organisationens kommunikation eftersom ”bara en 
tredjedel av de insamlade medlen […] går till ren forskning” om bröstcancer 
(Atterstam & Haverdahl 2008). SvD påpekade bland annat att ”den givare som 
vill veta hur pengarna används får ingen hjälp av Cancerfonden. Rosa Bandet 
särredovisas nämligen inte utan ingår i Cancerfondens alla andra inkomster”. 
SvD framhöll att kritiken växer ”mot den bristande informationen och den 
tilltagande kommersialiseringen av varumärket Rosa Bandet – inte minst från 
de drabbades egen organisation, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, 
BRO”. Kritiken mot pinkwashing har varit tämligen lågmäld i diskussioner 
om bröstcancer i Skandinavien, men artikeln i SvD har varit en av flera ut-
gångspunkter för de frågor som ställs i avhandlingen.  

Sedan 2013 är intäkterna från kampanjen inte längre ”öronmärkta för di-
rekt bröstcancerforskning”, enligt Cancerfonden. I två gemensamma press-
meddelanden från 2014 respektive 2015, där BRO och Cancerfonden beskri-
ver sina respektive kampanjer under rubriken ”En fråga – två organisationer”, 
meddelar texten från 2014 att Cancerfondens och BRO:s respektive band 
(trots ”olika rosa nyanser”) ”symboliserar” samma sak – den livsviktiga kam-
pen mot cancer. I pressmeddelandet från 2015 uttrycks däremot att Cancer-
fondens och BRO:s band ”har olika design” men ändå ”står för samma sak” – 
den livsviktiga kampen mot bröstcancer. Syftesformuleringen – eller semio-
tiseringen – i Cancerfondens kampanj har således både formulerats som ”kam-
pen mot cancer” och ”kampen mot bröstcancer” (TEXT11, TEXT36). 

För att man ska kunna närma sig kampanjpraktikerna måste en omkring-
liggande kontext skisseras fram. I 1.1 görs en övergripande samhällsinram-
ning. I 1.2 ger jag en redogörelse för tidigare studier: över bröstcancerdiskur-
ser internationellt och hur dessa har studerats samt för undersökningar gjorda 
i mediala kontexter i språkvetenskaplig forskning i Sverige. I 1.3. beskrivs 
syftet med undersökningen och i 1.4 presenteras avhandlingens disposition.  

1.1 Ett nyliberalt nätverkssamhälle  
De samhällsförändringar som ägt rum sedan början av 1990-talet beskrivs ofta 
som uttryck för och konsekvenser av en nyliberal samhällsordning (i svensk 
diskursforskning, se t.ex. Ledin & Machin 2018:120). Som en del av det nyli-
berala samhällsklimatet brukar påpekas att individuella aktiviteter och prefe-
renser ställs i centrum, medan traditionella sociala strukturer och grupper blir 
mer perifera (se även Castells 1996, Wittel 2001). James (2014) definierar 
nyliberalism som den epistemiska bakgrunden eller ideologiska kontexten 
”that sets the parameters within which specific practice s are meaningful (they 
make sense) and functional (they work correctly)” (James 2014:139), dvs. ett 
nyliberalt samhälle ställer villkor för handlande. Ett av uttrycken inom den 
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nyliberala ekonomin kan definieras som ’konsumentmedborgarskap’, vilket 
innebär att konsumenten kan utöva sina medborgerliga rättigheter genom sina 
inköpsbeslut – konsumtionsval blir på detta sätt ’att rösta’.  

En annan aspekt av nyliberalismen kan sägas vara prioritering av konsu-
mentmedborgarskap på bekostnad av social välfärd (Duggan 2004, jfr även 
Cronin 2005). Det innebär att företagens sociala ansvarstagande blivit en del 
av företagens identiteter och att företag intar roller av sociala aktörer. Tanken 
att företag ska ta ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar för hur de på-
verkar samhället brukar benämnas Corporate Social Responsibility (CSR) på 
engelska och företags samhällsansvar på svenska. Ett sådant samhällsansvar 
kan ta sig uttryck i konkreta åtgärder inom företaget och omfattar t.ex. bidrag 
till välgörande ändamål. Srnicek (2016) har diskuterat teknik i den globala 
ekonomin och menar att den tidigare konventionella modellen av företag som 
konkurrerar om kunder inte längre är adekvat. I det samtida konsumtionsland-
skapet har denna modell ersatts av en till synes plattare och mer deltagande 
modell där mottagare (kunder) engagerar sig direkt med varandra. Den be-
nämning Srnicek gett detta är plattformskapitalism (platform capitalism, 
Srnicek 2016).  

Medieforskare har också hävdat att den traditionella uppdelningen mellan 
privat och offentligt har brutits ner och förordat en omprövning av denna di-
kotomi (se Bakardjieva 2005; Livingstone, Van Couvering & Thumin 2008).4 
Begreppet medialisering används ofta i sådana resonemang. Hjarvard (2016) 
definierar medialisering som den process genom vilken samhällsinstitutioner 
alltmer är föremål för eller är beroende av medierna och deras logik. Som en 
konsekvens måste det sociala samspelet både inom enskilda institutioner, mel-
lan institutioner och mellan institutioner och samhället ske medierat (Hjarvard 
2016). Medialisering, enligt Hjarvard, innebär inte att media nödvändigtvis 
orsakar sociala förändringar, men däremot har blivit samkonstituerande för 
beskrivningen av exempelvis politisk och ekonomisk verklighet. Perspektivet 
att medier inte längre kan uppfattas som separata från kulturella och andra 
sociala institutioner innebär för denna undersökning medvetenhet om att del-
tagandet kan konstrueras också av andra aktörer än avsändarorganisationerna 
till de kampanjer som undersöks. Enligt det synsätt som antas är mediala flö-
den, upprepningar och medial spridning faktorer som är centrala för konstrukt-
ionen av och förhandlingar om det sociala kampanjdeltagandet. Vad van Dijk 
(1991) och Castells (1996) har beskrivit som nätverkssamhället definieras 
som ett samhälle i vilket organisering och strukturer på olika nivåer – indivi-
duella, organisatoriska och samhälleliga – sker genom och formas av sociala 
och mediala nätverk. Det faktum att sociala företeelser idag ofta fungerar me-
dierat gör att mediala texter lämpar sig väl för att studera hur sådana fenomen 
konstrueras i text. 

                               
4 Se även resonemang hos Hagren Idevall (2016) om kommunikation på internet som både 
privat och offentlig. 
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1.2 Rosa Bandet, pinkwashing och medierade diskurser 
i tidigare studier 

Tidigare studier av bröstcancerkampanjer har i synnerhet varit fokuserade på 
kritiska diskurser (för en definition av diskurs, se 2.1) om kommodifieringen 
av medvetenhet och socialt engagemang (bröstcancerengagemang som reali-
seras genom konsumtion av rosa produkter gav upphov till begreppet 
pinkwashing; kommersiellt engagemang studeras också närmare i denna 
undersökning, se kapitel 6). De undersökningar som gjorts om bröstcancerdis-
kurser på 2000-talet har fokuserat särskilt på brittisk och amerikansk Pink 
Ribbon-verksamhet (se King 2006, Moore 2008, Sulik 2012) och på hur bröst-
cancer skildras i den nutida offentligheten i angloamerikansk kontext. Inom 
den medicinska sociologin har Sulik (2012) granskat hur företagsintressen in-
fluerar Pink Ribbon-kampanjen, och hävdat att kommersiellt motiverad väl-
görenhet förhindrar förebyggande insatser och fokus på kvinnors hälsa på 
strukturell nivå (t.ex. genom den allmänna hälsovården, se även Moore & 
Casper 2015:255). En annan sociologisk ingång ger Moore (2008), som i sin 
undersökning av välgörenhet (och den form av public awareness som uttrycks 
med färgade band) frågar vad det innebär att visa sig medveten. Också King 
(2006) synar kommersialiseringen av bröstcancerengagemang och hur före-
tagssponsring har lett till ett diskursivt fokus på ”överlevnad” (survival och 
survivors, King 2006:321). King hävdar att uttryck för handling tenderar att 
inskränkas till sökandet efter botemedel (a cure).5 Ehlers och Krupar (2012:5) 
påpekar att även om rosa band-kampanjer ökar medvetenheten om förekoms-
ten av bröstcancer, är inte synligheten av kroppar som direkt påverkats av 
sjukdomen särskilt stor, utan snarare det motsatta.  

Med undantag av studier av cancermetaforer (Gustafsson & Hommerberg 
2018; Gustafsson 2020, 2021), sjukdomsberättelser som bidrag till cancerre-
habilitering (Wallin 2018, Mohlin & Bernhardsson 2021) och två kandidat-
uppsatser om just Rosa Bandet (Jönsson & Vourdouka 2007, Bokström & 
Törnlund 2015) saknas forskning om bröstcancerengagemang med ett svenskt 
material. De angloamerikanska sociologiska studierna är därför mycket vä-
sentliga referenspunkter, men jag har strävat efter att undvika att på förhand 
alltför kraftigt understryka paralleller med resultat från de amerikanska och 
brittiska kampanjerna. Bokström & Törnlund (2015:22) kommer till slutsatsen 
att ”kampanjmaterialet nästan uteslutande syftar till att spela på mottagarens 
känslor” och att de tre mest centrala känslor som utkristalliseras ur kampanj-
materialet är ”sympati, rädsla och gemenskap”. 

Analyser av medierade diskurser och texter är däremot frekventa inom det 
språkvetenskapliga fältet i Sverige. Vardagligt skriftbruk i digitala kontexter 
har studerats av Barton (2010) och Lee & Barton (2011), och i svensk kontext 

                               
5 Enligt King (2006) riskerar fokus på botemedel att undergräva förebyggande insatser, exem-
pelvis granskning av användningen av cancerogena miljögifter. 
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av Bellander (2010) och Hagren Idevall (2014, 2016). På svenska har även 
bl.a. föräldraskap (Westberg 2016), föräldraskap och hälsa (Hanell & Salö 
2015) och diskurser om kön och sexualitet (Idevall & Bellander 2014, Wojahn 
2015, Westberg 2016) varit fokus i studier där materialet samlats in på digitala 
medier. Tidigare undersökningar av legitimering, som är en av de huvudsak-
liga metoder som används (se 4.2.1.), har i Sverige bl.a. fokuserat på politisk 
kommunikation (se Gustafsson 2009, Lind Palicki & Nord 2014). 

1.3 Syfte och frågeställning  
Den bakgrund och de omständigheter som skisseras i detta kapitel har visat att 
det, trots att det rör sig om ett angeläget och mycket synligt tema, saknas stu-
dier om bröstcancerengagemang i Sverige. Det huvudsakliga syftet med denna 
avhandling är därför att bidra till förståelsen av hur socialt deltagande i kam-
panjer om bröstcancer realiseras och förhandlas i en medial kontext. Detta 
görs genom en analys av texter som representerar bröstcancertematiserande 
kampanjpraktiker under perioden 2015–2016 i Sverige. Studien drivs av föl-
jande forskningsfrågor: 
 

- Hur konstrueras, tolkas och förhandlas syftet med kampanjprakti-
kerna? 

- Hur legitimeras kampanjpraktikerna?  
- Hur erbjuds deltagande i dessa?  

1.4 Disposition 
Efter detta inledande kapitel redogör jag för den teoretiska inramningen och 
för generella utgångspunkter. Här introduceras även de termer och begrepp 
som tillämpas i analysen (kapitel 2). I kapitel 3 beskriver jag principerna för 
materialinsamlingen och därefter följer ett kapitel där jag beskriver avhand-
lingens metoder (kapitel 4). De analysresultat som redovisas i kapitel 5 gäller 
rationaliseringen av kampanjpraktikerna. Det insamlade (grund)materialet 
och analysen av detta material uppvisade gemensamma drag (teman) i de syf-
ten som uttrycktes, men visade även på behovet av såväl en tilläggsinsamling 
som ytterligare analysverktyg. I analyskapitlen 6, 7 och 8 undersöks de teman 
vidare som den inledande analysen indikerat. I kapitel 6 analyseras uttryck för 
kommersialisering och ”varufiering”, dvs. kommodifiering av det sociala del-
tagandet. I kapitel 7 fokuseras individens hälsa genom analys av hur en sund 
livsstil och riskhantering framställs, särskilt genom uppmuntran till självkon-
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troll. I kapitel 8 analyseras emancipatoriska handlingar, bl.a. kroppsnormkri-
tik och avdramatisering av bröstcancer som ett tabubelagt ämne. I kapitel 9 
summerar jag avhandlingens resultat och för en avslutande diskussion.  
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2 Teoretiska utgångspunkter och centrala 
begrepp  

Nutida sociologiska studier tydliggör att det skett betydelsefulla sociala för-
ändringar de senaste decennierna, och att bl.a. hierarkier eller styrning idag är 
mycket mer komplext än för bara trettio år sedan (se Benzecry et al. 2017). 
Dessa förändringar gör att social analys ser annorlunda ut än när grundläg-
gande kartläggningar av det sociologiska fältet gjordes i slutet av åttiotalet (se 
Giddens och Turner 1987).6 Erkännandet av ett decentrerat perspektiv och 
ökad intellektuell komplexitet har bl.a. implikationer för vad som räknas som 
kunskap om den sociala världen. Detta avspeglas i var tyngdpunkterna i soci-
ologisk forskning har legat de senaste årtiondena. Exempelvis förespråkar ak-
tör-nätverksteorin (ANT) (Latour och Callon 1981, Latour 1998, 2007) och 
andra materiellt semiotiska perspektiv att strukturer är performativa7 och 
bundna till aktörer på vissa sätt som en analys bör komma fram till.8 Draget 
till sin spets skulle det betyda att sociologiska antaganden eller a priori-kon-
textbeskrivningar inte kan ligga till grund för undersökningen. Det performa-
tiva och dynamiska tillblivandet ges stor vikt i denna studie, men undersök-
ningen har inte varit förutsättningslös. Sociala strukturer erkänns och den kun-
skap som presenterades i 1.2 fungerar som bakgrund till det som analysen 
speglar.9 

Undersökningen görs utifrån flera perspektiv som kombineras. Dessa per-
spektiv samt hur de förenas beskrivs i detta kapitel. I avsnitt 2.1 diskuterar jag 

                               
6 Social Theory Today redigerades av Giddens och Turner och publicerades första gången 1987. 
Verket är viktigt för beskrivning av det sociologiska fältet.  
7 Performativitet avser yttranden ”där talaren genom att yttra meningen också utför den hand-
ling som beskrivs i densamma” (NE 2021). I undersökningen studeras även multimodala ut-
tryck: performativitet syftar då på hur dessa multimodala texter även utför de handlingar de 
uttrycker. 
8 Latour framför tanken om en mer platt sociologi och menar något provocerande att kontext 
”is simply a way of stopping the description when you are tired or too lazy to go on” (Latour 
2007:148). Se även Felskis diskussion om begreppet kontext (2011). 
9 Materiell semiotik utgår från att det inte finns någon enskild social struktur, utan att materiella 
och sociala nätverk är heterogena (Law 2019). Law (2019) menar att ett materiellt semiotiskt 
perspektiv inte innebär att troget följa en teori, utan fungerar som en uppsättning av olika men 
överlappande metoder som tillämpas i fallstudier. Som nämndes i detta avsnitt utgår undersök-
ningen från att det finns en kontext i vilken studien kan placeras. Inspirationen från materiell 
semiotik har dock influerat synen på hur analysobjektet är sammansatt och kan betraktas som 
en social praktik, vilket beskrivs i 2.1 och i kapitel 3. 
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hur deltagande studeras med hjälp av begreppet social praktik. Därefter defi-
nierar jag övriga koncept som är grundläggande för studien: i 2.2 redogör jag 
för hur ett socialsemiotiskt perspektiv och begreppet semiotiska resurser till-
lämpas. I 2.3 beskriver jag hur aktör, agens och artikulation förstås. För denna 
undersökning är begreppen rekontextualisering och intertextualitet essentiella 
för den sociala praktiken – dessa begrepp definieras i 2.4. I avsnitt 2.5 beskri-
ver jag slutligen hur erbjudanden om deltagande begreppsliggörs genom kon-
ceptet affektiva praktiker.  

2.1 Social praktik  
Förståelsen av social praktik utgör grunden för studiens teoretiska och meto-
dologiska ramverk. Jag utgår huvudsakligen från van Leeuwens (2008) defi-
nition, enligt vilken social praktik innebär socialt reglerade sätt att göra saker 
på. van Leeuwen påpekar att begreppet ”reglera” kan ge ett felaktigt intryck, 
eftersom olika sociala praktiker regleras i olika grad och på olika sätt, till ex-
empel genom strikta bestämmelser eller genom traditioner, eller genom infly-
tande från experter och förebilder eller genom begränsningar av de tekniska 
resurser som används (jfr van Leeuwen, 2005). Sociala praktiker utgörs av 
deltagare, deltagarkvalifikationer och fysiska deltagarattribut, handlingar 
och framställningssätt, tider, platser och platskvalifikationer samt materiella 
medel och resurser och kvalifikationer hos dessa (van Leeuwen 2008:7–12).10 
Studiet av sociala praktiker motiveras hos van Leeuwen av ett mer övergri-
pande sociologiskt synsätt. van Leeuwen (2008) definierar sitt tillvägagångs-
sätt som sociosemantiskt, vilket innebär ett fokus på hur social handling re-
presenteras.11 

Ledin och Machin (2015:5) lutar sig mot en definition lik van Leeuwens, 
men omnämner sociala relationer samt värderingar och attityder som ele-
ment som kan kartläggas i en social praktik. Termer som också förekommer i 
föreliggande studie är socialt deltagande, socialt engagemang och det mer 
övergripande social handling. Dessa termer, menar jag, innefattas i begreppet 
                               
10 I undersökningen utgår jag främst från van Leeuwens definition av social praktik, men för-
ståelsen av begreppet och av social handling ligger nära det Klawiter (2008) begreppsliggör 
som ”culture(s) of action”: ”COAs [cultures of action] are collectively produced by the indi-
viduals, groups, agencies, organizations, councils, corporations, and coalitions that participate 
in them. They are held together - sometimes tightly, sometimes loosely - by a density of shared 
goals, assumptions, discourses, interactions, allies, opponents, sources of support, constituen-
cies, and collaborations. The boundaries of COAs are sometimes fuzzy and permeable, some-
times clear and rigid. Furthermore, individuals and organizations can, and often do, participate 
in more than one COA – wearing different hats, playing different roles, and foregrounding 
different identities in each.” 
11 van Leeuwen (2008:56) beskriver sitt sociosemantiska förfarande på följande sätt: ”In short, 
I am sketching the outline of a sociological ‘grammar’ of the representation of social action—
a systematic inventory of the ways in which action can be represented in English and their 
import in discourse”.  
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social praktik, vilket även tillämpas för att tydliggöra hur en diskursiv ”top-
down”-fokuserad analys inte skulle fånga väsentliga delar av det som är ana-
lysens fokus. Diskurs definieras som en del av social praktik (Fairclough, 
1992). Texter (som kan vara verbala, visuella eller artefaktuella) är diskursiva 
fragment och de materiella uttrycken för såväl diskurser som sociala praktiker. 
”Praktik” kan inte heller a priori fästas vid eller tillskrivas specifika och från 
varandra skilda realiseringsformer enligt en enkel schematisk modell, utan 
syftar på en helhet som gradvis byggs upp genom användningen av specifika 
resurser och modaliteter (Wetherell 2012).12 Weber har definierat social hand-
ling som ”ett medvetet beteende som är orienterat mot andra” (Edling och 
Rydgren 2007:19). Edling och Rydgren utvidgar Webers definition något och 
menar att ”en social handling är ett medvetet beteende hos en social aktör som 
på olika sätt har konsekvenser för andra sociala aktörers beteende. En hand-
ling blir således social om den har sociala konsekvenser, oavsett om intent-
ionen var att göra den social” (ibid.). I de två följande avsnitten (2.2 och 2.3) 
försöker jag visa hur Edlings och Rydgrens tillägg begreppsliggörs i denna 
studie. 

2.2 Semiotiska resurser 
Den sociala praktiken analyseras med hjälp av begreppet semiotiska resurser, 
ett grundläggande begrepp i socialsemiotiken. Semiotiska resurser innefattar 
såväl materiella, sociala som kulturella medel för meningsskapande och dessa 
antas ha sociohistoriskt bestämda betydelsepotentialer snarare än fasta bety-
delser (jfr Kress & van Leeuwen 2006:12, Björkvall 2009:15). Inom social-
semiotiken anses semiotiska modaliteter, som t.ex. tal, skrift, bild och layout, 
tillhandahålla resurser för betydelseskapande.13 Wodak et al. (2009) framhä-
ver att användning av semiotiska resurser inte nödvändigtvis innebär intent-
ionellt betydelseskapande, utan att tillämpningen kan vara konventionaliserad 
och bestämd av sociohistoriska sammanhang, och kan även forma sådana. Av 
det synsätt som detta omfattar följer att betydelseskapande i grunden är socialt 

                               
12 Wetherell (2012) framhåller att begreppet praktik också är tillräckligt brett för att omfatta en 
del av det nytänkande som inspirerats av Deleuze och som finns i samhällsforskning, gällande 
assemblage och relationalitet. Med hänvisning till Edwards (1995) beskriver Wetherell detta 
som att ”[p]ractice conjures forms of order but recognises their ‘could be otherwise’ qualities” 
(Wetherell 2012:4).  
13 Inom socialsemiotiken har Gibsons (1979) begrepp affordance, affordans, anpassats och fått 
utbredd användning som de möjligheter och begränsningar som semiotiska modaliteter och re-
surser erbjuder (Kress 2010). Föreliggande studie fokuserar på hur socialt deltagande erbjuds 
och begreppen erbjudande och erbjuda är ofta förekommande. Detta ska inte förväxlas med 
affordansbegreppet, utan undersökningens fokus är hur socialt engagemang erbjuds i den soci-
ala praktiken som förstås som en helhet som byggs upp genom användningen av specifika re-
surser och modaliteter (se Wetherell 2012 och avsnitt 2.1). 
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motiverat och grundat i aktörers val att använda de resurser som är bäst läm-
pade för ett visst budskap, liksom att semiotiska resurser och modaliteter ut-
arbetats eller konventionaliserats över tid.  

2.3 Aktör, agens och artikulation 
För denna undersökning har inspirationen från materiell semiotik (se inled-
ningen av detta kapitel) och förståelsen av medialisering (se avsnitt 1.1) såle-
des inneburit att vara uppmärksam på att kampanjpraktikerna inte nödvändigt-
vis konstrueras endast av Cancerfonden och BRO, utan eventuellt också av 
andra aktörer (se avsnitt 1.1). Begreppet aktör tillämpas i undersökningen som 
en analytisk benämning på de organisationer, företag och mediala aktörer vars 
kampanjdeltagande studeras. Inom ANT används begreppet om olika slags 
element som är aktiva i utformandet av det studerade fenomenet (se Latour 
2007:46). I denna analys tillämpas inte begreppet aktör strikt aktör-nätverks-
teoretiskt, men förhållningssättet till hur den sociala praktiken anses vara kon-
struerad influeras av ANT och andra materiellt semiotiska perspektiv (se även 
avsnitt 3.1). Det innebär för denna studie ett synsätt om att agens ägs av olika 
aktörer samt att medveten diskursiv styrning inte betraktas som en förutsätt-
ning för handling. Huvudsakligt fokus ligger inte heller på individuell utan på 
social subjektivitet (jfr Martin & White 2005),14 vilket betonas genom att jag 
benämner aktörerna i analysen utifrån de roller och tillfälliga positioner de 
intar i kampanjpraktikerna (t.ex. ”fotografen” och ”brödföretaget”). Begrep-
pet artikulation innebär att representationer bygger på tidigare representat-
ioner och förhållanden och visar samtidigt på de performativa aspekterna av 
representationer (Grossberg 1997).15 Till skillnad från exempelvis ”represen-
tation” understryker artikulation språkets agens och förmåga till verklighets-
produktion (se Åsberg et al. 2012:203).  

2.4 Intertextualitet och rekontextualisering 
Begreppet intertextualitet beskriver en texts relationer till andra texter (Fair-
clough 1992:104) och syftar på hur olika texter kan sammanlänkas med och 
påverkar varandra på såväl implicita som explicita sätt (jfr Reisigl & Wodak 

                               
14 I denna studie hänvisar jag inte till generation, klass eller etnicitet: kategorier som bl.a. Martin 
och White (2005) lyfter fram. En kategori som Martin och White uppmärksammar och som har 
betydelse för studien är kön, eftersom kön hänvisar till en kollektiv subjektivitet som tematise-
ras och impliceras i kampanjpraktikerna som – i hög grad – gäller bröstcancer. 
15 Begreppet artikulation är centralt inom bl.a. cultural studies och syftar på det dynamiska och 
relationella i den sociala verkligheten. Grossberg (1997:259) menar att artikulation ”is politi-
cally – strategically – anti-essentialist but it is also anti-anti-essentialist. It says, there are rela-
tionships in history but they are not necessary. They did not have to be that way, but given that 
they are that way, they have real effects.” 
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2009:91). Intertextualitet kan också förklaras som att innebörden av varje en-
skilt meddelande modifieras genom och beror på det föregående (Fairclough 
1992). Marknadsföring bygger på intertextuella tekniker (jfr Chandler 2007) 
och överordnade kampanjer som realiseras genom nya, underordnade kam-
panjer – exempelvis lanseringen av en ny produkt – kan bygga på betydelser 
som tidigare uppnåtts i den överordnade kampanjen (se t.ex. Wernick 1991). 
Fairclough menar att ingen text existerar helt isolerat från andra texter, utan 
kopplas till andra texter och diskurser.  

De texter som ingår i det material som analyseras består av intertextuellt 
sammanlänkade texter och tematiskt sammanbundna element, vilka analyse-
ras som beståndsdelar i en social praktik. (Se kapitel 3 för hur intertextualitet 
varit centralt för insamlingen av material.) 

Ett annat grundläggande begrepp och analysredskap för att studera hur 
betydelse etableras och formas i texter är rekontextualisering. Inom språkve-
tenskapen beskriver begreppet hur texter och diskursivt innehåll rör sig mellan 
olika kommunikativa situationer för att skapa ny mening. Linell (2009:145) 
beskriver rekontextualisering som att delar eller aspekter från en text, diskurs 
eller genre förs över till en annan kontext. Enligt Machin och Mayr (2012:11) 
betecknar de ord och bilder som används för att representera människors hand-
lingar diskurser som kan forma hur vi uppfattar deltagare, händelser och om-
ständigheter. Diskurser befästs med andra ord när språk- (och bild)handlingar 
upprepas och när texter rekontextualiseras.16  

Liksom Derrida (1988) menar att iterationer omfattar en potential till att 
etablera betydelser som till att förändra dessa (det upprepade förändras alltid 
i viss mån och kan också användas för att nöta in nya betydelser), menar van 
Leeuwen att upprepning omfattar en potential till nya artikulationer:  

New angles, new semantic features are added each time a new expression is 
used, gradually building up a more multifaceted concept. An ongoing concept 
formation takes place, with the resulting concept fusing the semantic features 
of all of the expressions used as synonyms (van Leeuwen 2008:19). 

 
En utgångspunkt i analysen är att kopplingar som etablerar och visar på relat-
ioner inte nödvändigtvis är verbaltextuellt explicita. Såväl lexikala och visu-
ella resurser som konnotationer hos de element (praktikaspekter) som kart-
läggs kan fungera tematiskt textbindande – dvs. olika slags resurser samverkar 
för att ”hålla ihop” den sociala praktiken. 

                               
16 Butler påminner om att sociala handlingar är beroende av olika slag av stöd – handling är 
alltid ”supported action” (Butler 2015:72).  
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2.5 Socialt deltagande genom affektiva praktiker 
Undersökningen fokuserar på hur social handling och socialt deltagande legi-
timeras och erbjuds. Enligt Ahmed (2014) uttrycks deltagande, dvs. inbland-
ning i någon form av handling, ofta genom känslor.17 Ahmed hävdar att käns-
lor är kulturella praktiker, snarare än psykologiska tillstånd. Känslor utgör 
grunden för sociala allianser, är komponenter i politiskt beslutstagande och 
drivkrafter i skapandet av nationella identiteter. Känslor inte bara visar vad 
människor förnimmer, utan har även idéhistoriskt betraktats som en del av 
sociala processer (Johannisson 2009:19).18 Vidare är känslor i hög grad mora-
liska, och styrs av föreställningar om t.ex. omsorg, rättvisa, lojalitet, eller äkt-
het (Haidt & Kesebir 2010:41). Känslor och sociala relationer, som betraktas 
som en beståndsdel i sociala praktiker (se 2.1.), är tätt sammanbundna också i 
Kempers (1978) teoretiska modell. Känslor i politik, och särskilt sociala rö-
relser, beskrivs av Kemper som resultat av verkliga, förväntade, ihågkomna 
eller inbillade utfall av sociala relationer i termer av makt och status. Det är 
således rimligt att anta att känslor spelar en viktig roll för socialt deltagande 
och att emotionellt betydelseskapande bör studeras som en del av kampanj-
deltagande.  
 De olikartade ingångarna till känslor centreras ofta kring begreppet affekt, 
i sig ett begrepp som definieras och används olika inom olika forskningsgre-
nar. Till skillnad från forskare som tolkar affekt som kroppsliga intensiteter 
vilka situeras utanför diskurs (se Massumi 2002, Clough & Halley 2007, 
Thrift 2008)19 menar t.ex. Wetherell (2012) och Ehlers & Krupar (2014) att 
affekt konstrueras genom representationer, praktiker och mellanmänskliga re-
lationer och är betingat av konventioner. Utifrån ett perspektiv att konvent-
ioner verkar uppmana oss att generera vissa sorters responser framom andra, 
är hur affekter kommuniceras därför ofta socialt motiverat: en del responser 
ses som mer acceptabla än andra gällande en specifik affekt (Ehlers & Krupar 

                               
17 Även om emotioner inte är situerade i texter skapar de effekter genom att de namnges, enligt 
Ahmed: olika ord för känslor inrymmer specifika inställningar till det objekt eller ämne som 
anses vara orsaken till en viss känsla, och gör därför olika saker (Ahmed 2014). Wetherell häv-
dar att Ahmeds analys av vad känslor gör skulle vara mer produktiv med begreppet affektiva 
praktiker (Wetherell 2015). Enligt Wetherell är Ahmeds analys av lexikala uttryck definitivt ett 
steg på vägen, men analysen av språk är inte tillräcklig och kunde utökas med ett praktik-per-
spektiv. Wetherell menar: ”[c]ombined with a notion of practice, it would also become possible 
to see ways of analysing particular lines of activity, and the back-and-forth movements between 
actual social actors”. Känslor formas genom affektiv-diskursiva praktiker och blir till i relation 
till andra subjekt och till yttre händelser i världen och som svar på situationer och situerat me-
ningsskapande (Wetherell 2012). Praktiker som verkar på ett psykologiskt plan såsom affektiva 
praktiker är också en form av disciplin och kontroll (Wetherell 2012).  
18 Johannisson (2009:19) ger exempel på hur känslor betraktats som en del av sociala processer, 
och menar att ”[s]amhällets styrning […] inte bara verkat i en riktning (disciplinerande, kon-
trollerande), utan också aktiverat, ritat om och förstorat känslor”.  
19 Dessa forskare företräder den s.k. affektiva vändningen (”the affective turn”, ses t.ex. Clough 
2007). 
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2014:389). Hos Ehlers och Krupar (2014) är affekt således inte endast kropps-
ligt och pre-diskursivt, utan aktivt konstruerat och en del av diskurs.20 Synen 
på det affektiva verkar således variera i hänseende till huruvida affekt räknas 
in i diskurs eller inte. För att ta ett mer omfattande grepp på emotionellt bety-
delseskapande stöder jag mig på Wetherell (2012, 2013, 2015). Wetherell 
(2012) har lanserat begreppet affektiva praktiker och redogör för dessa som en 
del av sociala praktiker. Affektiva praktiker är, enligt Wetherell, den domän 
av en social praktik som rör de aktiviteter som vi traditionellt förstår som 
emotionellt meningsfulla. Affekter och diskurs flätas samman på olika sätt i 
sådana sociala praktiker (Wetherell 2015).  

Enligt Wetherell innebär studiet av affektiva praktiker att fokusera på det 
emotionella som det framträder i sociala sammanhang och särskilt förkropps-
ligat betydelseskapande (embodied meaning-making, Wetherell 2012:4). I fö-
revarande studie förstås affektiva praktiker på detta sätt, men även och särskilt 
som erbjudanden om socialt deltagande. Begreppet affektiva praktiker oper-
ationaliseras (se 4.2.2) för att medge ett mer ingående studium av den sociala 
praktiken och inkludera aspekter i denna som inte kan greppas helt och hållet 
med en legitimeringsanalys.  
 

                               
20 Enligt Ehlers och Krupar (2014:388) är affekt ”actively constructed through representations, 
practices, and interpersonal relations; as socially and materially arranged; and, importantly, as 
conditioned through sets of conventions.  
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3 Material och principer för 
materialinsamling 

I detta kapitel beskriver jag hur undersökningens empiriska material har sam-
lats in. Jag redovisar också materialets omfång och vilken typ av texter som 
inkluderats. Av utrymmesskäl listas alla multimodala texter som ingår i 
materialet i ett appendix. I avsnitt 3.1. beskriver jag vilka generella principer 
som styrt materialinsamlingen. För kriterier vid insamlingen och använd-
ningen av sökord redogör jag närmare i 3.2. I detta avsnitt beskriver jag också 
hur kampanjaktiviteterna är administrativt organiserade, hur insamlingen av 
material gjorts med ett grundmaterial och ett tilläggsmaterial och resultatet av 
materialinsamlingen.  

3.1 Aktörer i kampanjpraktikerna och medierade texter  
Datainsamlingen har primärt sin utgångspunkt i organisationerna Cancerfon-
den och BRO och deras aktiviteter i anknytning till kampanjen Rosa Bandet. 
Cancerfonden är den främsta aktören vad gäller finansiering av cancerforsk-
ning i Sverige. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation21 (BRO), är den 
nationella patientorganisationen för bröstcancerdrabbade i Sverige. Båda ut-
gör därför centrala aktörer i artikulationen av bröstcancermedvetenhet och -
engagemang i en svensk kontext. 

I figur 1 åskådliggörs de aktörer som samarbetar med Cancerfonden. Som 
insamlingsorganisation engagerade Cancerfonden år 2015 fyra huvudsponso-
rer: dessa är ICA, Apoteket, XL-Bygg och Lindex. Uppdraget att formge det 
rosa bandet tillföll 2015 formgivarna Claesson Koivisto Rune (härefter även 
”formgivartrion”). Cancerfonden anlitar också fem bloggskribenter i en akti-
vitet benämnd Rosa Bloggveckan.  

I figur 2 visas de aktörer som samarbetar med patientorganisationen BRO. 
BRO understöds 2015 av brödföretaget Bonjour (som jag härefter i regel hän-
visar till som ”brödföretaget”) genom två olika initiativ – Bullogram och 
Klämkalendern. BRO står också bakom initiativet Klämdagen. De texter som 
analyseras kommer således från dels huvudorganisationerna Cancerfonden 

                               
21 Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation bytte som nämnts namn till Bröstcancerförbundet 
2018.  
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och BRO, dels Cancerfondens huvudsponsorer och företagsaktörer som sam-
arbetar med och understöder BRO, dels olika enskilda mediala och personliga 
aktörer som deltar i kampanjpraktikerna. För denna studie innebär detta även 
att de bröstcancertematiserande aktiviteterna i mediala och kommersiella kon-
texter inte har en gemensam nämnare eller en ”varumärkesstämpel” (dvs. 
Rosa Bandet) som kärnvariabel utan materialet binds samman på intertextu-
ella grunder. Därför omfattar materialet också Bullogram och Klämkalendern, 
som bägge uppmanar till självkontroller och som organisatoriskt inte räknas 
som en del av Rosa Bandet. I figur 1 och 2 åskådliggörs de aktörer som ingår 
i materialet. 

 

 
Figur 1. Aktörer som samverkar med Cancerfonden och mediala kontexter för 
organisationens kampanj. 
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Figur 2. Aktörer som samverkar med BRO och mediala kontexter för organi-
sationens kampanj.  
 
Materialet utgörs av multimodala texter med stor offentlig spridning och be-
står av en kombination av texter i digitala och tryckta källor, där den digitala 
andelen är större, men vissa delar av det digitala urvalet också är tillgängligt i 
tryckt form och vice versa.22 Videoinslag har transkriberats enligt en enkel 
modell och en vanlig uppställning för överföring av tal till skrift, den s.k. ”dra-
madialogiska modellen där deltagarnas bidrag återges replik för replik i tur 
och ordning som i en dramatext” (Forsblom-Nyberg 1995:58).  
 Preciseringen av studieobjektet som en social praktik utgår i denna under-
sökning från de bestämningar som klarlades i 2.1, dvs. jag stöder mig i huvud-
sak mot van Leeuwens (2008) definition av begreppet. Jag har också inspire-
rats av materiellt semiotiska synsätt i samtida social forskning (se t.ex. Fox & 
Alldred 2014), där studieobjekten betraktas som tillfälliga ”hopsättningar”, en 
svensk översättning av Deleuze och Guattaris (1980) begrepp assemblage. Ett 
sådant mindre linjärt perspektiv medför att konturerna för materialet ritats ut 
processuellt och i samband med att teori och metoder förfinats. Samtidigt som 
begreppet medialisering (se 2.4) belyser en samhällelig tendens illustrerar det 
också sätt på vilka samtida sociala praktiker antas vara konstruerade. Som fe-
nomen och perspektiv innebär såväl medialisering som det materiellt semio-
tiska synsättet om hopsättningar att dynamiken mellan sändare och mottagare 

                               
22 I många fall existerar de internetbaserade texterna också i andra former och (icke-digitala) 
medier – i papperstidningar, tidskrifter och broschyrer, och som artefakter, t.ex. det Rosa Ban-
det i sig, och produkter hos företag (huvudsponsorerna) och organisationer (Klämkalendern kan 
köpas genom BRO).  



 27

sällan är enkelriktad: fältet för agens är enligt detta synsätt alltså brett. Detta 
perspektiv innebär även att det sociala deltagandet betraktas som konstruerat 
av aktörer i olika medier som inte entydigt låter sig placeras inom ramen för 
vad som tidigare utgjorde mera konventionell offentlighet. Materialet omfattar 
också texter på sociala medier och bloggar – forum som utgör exempel på att 
gränserna mellan formellt och icke-formellt inte är entydiga.  

De flesta av texterna finns publicerade på de olika aktörernas webbplatser, 
i rikstäckande media eller på regionala nyhetskanaler. Största delen av materi-
alet reproduceras i flera olika medier. Det gäller i synnerhet kampanjprakti-
kernas visuella utformning samt lexikala innehåll på ord-, fras- och ibland 
också textnivå i längre sammanhållen text.23  

Det har varit viktigt att utgå från offentligt tillgängligt material med po-
tentiellt stor medial spridning, och webbtillgängliga texter ger en sådan möj-
lighet. Det faktum att texterna lånar från och bygger på andra texter har också 
styrt insamlingen av det material som valts på intertextuellt sammanfogande 
grunder. Genom att studera upprepningar men också förskjutningar och för-
ändringar i rekontextualiseringarna av teman i det material jag samlat in för 
analys, har en bred representation av kampanjerna och kampanjpraktikerna 
kunnat säkerställas. Vad gäller de tre aktiviteter som anknyter till BRO har jag 
samlat in materialen på olika sätt. Bullogram och Klämdagen är digitala tjäns-
ter: som texter och produkter har de formen av webbplatser, som en app och 
en tjänst på Facebook. Bullogram och Klämkalendern har också analyserats 
genom hur dessa representeras i massmedialt material.24  

3.2 Grund- och tilläggsmaterial  
I detta avsnitt redogör jag närmare för hur materialets samlats in. Jag har när-
mat mig studieobjektet som social praktik genom översiktliga läsningar och 
genom att i en första omgång välja ut centrala aktörer som studeras samt ett 
grundmaterial av texter för närmare analys. För en översikt av materialet i sin 
helhet, se appendix.  

Texterna har samlats in från olika slags aktörer – både från de organisato-
riskt centrala som BRO och Cancerfonden och från individuella aktörer som 
rekontextualiserar och påverkar kampanjpraktikerna genom privata initiativ 
som finns tillgängliga för allmänheten i olika kanaler. Texterna representerar 
således olika aktiviteter och hittas i olika media samt uttrycker olika semio-
tiska modaliteter.  

                               
23 Det insamlade materialet gäller åren 2015 och 2016. I appendixet listas även två texter från 
2014. Dessa två texter har inkluderats som jämförelse och för att bredda förståelsen för det 
undersökta fenomenet. I analyserna citeras många texter, men inte alla. Dessa finns ändå med i 
tabellen för att visa hela materialet. 
24 Här har jag använt ”Bullogram” och ”Klämkalendern” som sökord. 
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Insamlingen av grundmaterialet har gjorts på basis av ett antal övergri-
pande kriterier, varav det första har varit att texterna tematiserar bröstcancer 
och uppträder medialt i Sverige under 2015. Jag har här använt mig av de två 
huvudorganisationernas, huvudpartnernas, Rosa Bandet-partnernas och de 
Rosa företagens webbplatser och det material som funnits digitalt tillgängligt 
på webbplatserna under kampanjperioden 2015. Genom digitala sökningar 
med ”Rosa Bandet” som sökord har jag därefter hittat och inkluderat massme-
diala texter, främst i veckopress, som anknyter till kampanjen och någon av 
organisationerna och de valda aktörerna.  

En sammanbindande faktor för det mesta av grundmaterialet (förutom te-
matiseringen av bröstcancer och bröstcancerengagemang) är också att kam-
panjpraktikerna introduceras under oktober månad. I enstaka fall har materi-
alet utökats med texter som publiceras vid andra tidpunkter än oktober och 
som i stället har tillfogats på intertextuellt sammanfogande grunder. Texterna 
har i dessa fall dock uppfyllt övriga kriterier som ställts för att räknas som en 
del av de bröstcancertematiserande praktikerna och jag har i dessa fall gjort 
bedömningen att texterna åskådliggör bredare tendenser i de aktiviteter som 
undersöks. Trots att alla kampanjpraktiker som studeras inte organisatoriskt 
(eller på annat sätt) är del av Rosa Bandet, har de i samtliga fall utom när det 
gäller Bullogram och Klämkalendern således en temporal gemensam nämnare 
av att uppträda under bröstcancermånaden oktober. En annan gemensam näm-
nare är spatial: de genomförs i Sverige.  

Den första analysen har således tillämpats på multimodala texter som ar-
tikulerar de bröstcancertematiserande kampanjpraktikerna under kampanjåret 
2015, dvs. texter som tematiserar de av Cancerfonden och BRO initierade 
kampanjerna genom olika aktiviteter under 2015. Materialet representerar 
Cancerfondens respektive BRO:s kampanjer genom organisationerna och ak-
törer som på olika sätt är knutna till organisationerna, som sponsorer eller 
samarbetspartners, samt mediala rekontextualiseringar, t.ex. texter som bely-
ser och diskuterar kampanjerna i massmedia och sociala medier. De multimo-
dala texterna har i huvudsak hittats genom digitala sökningar, men även ett 
antal texter ur tryckta källor från de inkluderade aktörerna ingår – ett kam-
panjblad från XL-BYGG, och från ICA häftet ”Tips och recept för en rosa 
månad” samt två texter i ICA:s kundtidning, Buffé.25 Insamlingen av ett grund-
material fortsatte tills jag samlat in ca 90 multimodala texter som omfattar ca 
50 bilder och 15 000 ord.26 Detta material ligger till grund för analyserna av 
rationaliseringar i det första analyskapitlet (kapitel 5).  

Inom ramen för den fördjupade analysen (kapitel 6–8) har ett tilläggs-
material från 2016 samlats in. Detta tillägg av empiriska data har inspirerats 
av vad som inom grundad teori (GT, se bl.a. Glaser & Strauss 1967, Glaser 

                               
25 Buffé finns även digitalt tillgänglig på ICA:s webbplats medan skriften som innehåller olika 
recept (och skickas till ICA:s stamkunder) endast funnits i pappersformat.  
26 Att avgränsa texter på webbsidor är ofta problematiskt (jfr Björkvall 2012:137). De olika 
artiklarna sorteras här som åtskilda texter.  
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2010, Oktay 2012) kallas ”teoretisk sampling” (theoretical sampling, se Gla-
ser 2010) och innebär att det material som studeras här medvetet valts för att 
belysa och undersöka de kärnvariabler – här: teman (se 5.4) – som det första 
analyskapitlet (kapitel 5) indikerar.27 Inspirerad av detta förfaringssätt har jag 
använt mig av kategorier som fungerar som analytisk struktur vid insamlingen 
av tilläggsmaterial. Detta gäller det tematiska urvalet av material för ana-
lyserna i kapitel 6–8, och har gjorts utan att tillämpa en fullskalig GT-analys 
enligt de strikta krav som en sådan analys skulle innebära. Den explorativa 
och GT-inspirerade insamlingen av ytterligare material ledde även till upp-
täckt och insamling av bröstcancertematiserande texter som inte var knutna i 
första hand till en av huvudorganisationerna, men som jag spårade till dessa 
organisationer genom att följa intertextuella relationer på såväl explicita som 
implicita sätt i olika media. Färgen rosa utgör det främsta exemplet. Ana-
lyserna i kapitel 6–8 har alltså tillämpats på samtliga insamlade texter, dvs. på 
både grund- och tilläggsmaterial. 

  

                               
27 Inom GT, som är en av de mest förekommande metoderna för kvalitativ dataanalys, framhålls 
att områden som har störst betydelse för kärnvariabeln och dess egenskaper tillåts styra vilket 
material som studeras närmare. Detta kallas selektiv kodning – i tillämpningen av metoden 
samlar forskaren in mer material genom ett s.k. selektivt teoretiskt dataurval. När de flesta nya 
viktiga händelser inom det studerade området kan förklaras av teorin och inga nya och överras-
kande aspekter längre upptäcks, anses en teoretisk mättnad vara uppnådd (Glaser och Strauss 
1967). 



 30 

4 Metod 

Som inledning till detta kapitel redogörs för vilka centrala antaganden som 
ligger bakom utvecklingen av metoden. Därefter presenteras de tillvägagångs-
sätt jag valt att tillämpa och hur de kombineras. Mitt undersökningsmaterial 
är multimodala texter och analyserna av dessa har betraktats som instantie-
ringar av en mer överordnad social företeelse: texterna har betraktats som be-
ståndsdelar i en social praktik (se 2.1). Till grund för hur jag närmat mig kon-
struktionen av denna praktik i en textanalytisk undersökning ligger flera anta-
ganden. En socialsemiotisk och legitimeringsanalytisk metod har utgjort grun-
den för det konkreta tillvägagångssättet. Därtill har materiellt semiotiska 
perspektiv (se t.ex. Fox & Alldred 2016, Latour 1998, Latour och Callon 
1981) utgjort tillägg och varit viktiga inspirationskällor i synen på hur den 
sociala praktiken är sammansatt.  
 I följande avsnitt, 4.1, preciseras de tillvägagångssätt genom vilka jag när-
mar mig empirin, dvs. hur jag går till väga för att studera socialt deltagande i 
bröstcancertematiserande kampanjpraktiker i en medial samtidskontext i Sve-
rige. Här förs även en diskussion om implikationerna av att studera en social 
praktik genom analysen av texter. Därefter redogör jag för hur studien operat-
ionaliseras – vilka verktyg som använts. Det som identifieras som en social 
praktik undersöks på detaljerad nivå genom en sammansatt metodologi, där 
van Leeuwens legitimeringsschema utgör det huvudsakliga analysredskapet. 
Jag presenterar van Leeuwens legitimeringsschema och hur strategierna till-
lämpas i analyserna samt vilka anpassningar som gjorts i 4.2–4.2.1.4. I avsnitt 
4.2.2. beskriver jag hur affektiva praktiker har studerats.  
 I det första analyskapitlet (kapitel 5) ligger fokus på hur kampanjprakti-
kerna rationaliseras. Jag undersöker hur aktörer tillskriver ändamål till sina 
handlingar, medel för att nå dessa syften och representationerna av uppnådda 
resultat. För detta används de legitimeringsanalytiska verktygen teoretisk och 
instrumentell rationalisering.28  
 Efter analysen i kapitel 5 utökades analysmaterialet. Under det processu-
ella insamlings- och analysarbetets gång har alltså det fortsatta materialurvalet 

                               
28 Begreppen instrumentell och teoretisk rationalisering tillämpas även i kapitel 6–8 där dessa 
strategier realiseras i texterna. I dessa kapitel ligger dock huvudfokus på att ta ett mer omfat-
tande grepp på kampanjpraktikerna. För att göra detta används alla legitimeringsstrategier och 
begreppet affektiva praktiker (Wetherell 2012). 
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begränsats till förmån för mer ingående analyser av ett tematiskt och kvalita-
tivt urval som översiktliga läsningar och en första analys, presenterad i kapitel 
5, lett fram till. De översiktliga läsningarna följdes således av mer detaljerad 
analys, och analysredovisningen i kapitel 5 baseras på ett urval av texter som 
analyserats närmare. Dessa valdes ut på basen av representativitet för materi-
alen och de tendenser till teman dessa uppvisade, dvs. som de översiktliga 
läsningarna indikerade. Detta beskrivs även närmare i 5.4 där resultaten från 
kapitel 5 diskuteras.  
 I de övriga analyskapitlen studeras de huvudsakliga teman som urskilts i 
kapitel 5 mer ingående. Här utvidgas också legitimeringsanalysen. I kapitel 
6–8 undersöks hur deltagande i praktikerna legitimeras och erbjuds. I följande 
avsnitt (4.1) redogör jag för hur erbjudande om deltagande också innebär att 
performativa aspekter i texterna studeras.  
 Eftersom mitt intresse legat i kampanjpraktikerna som social praktik, har 
jag initialt eftersträvat att så många olika uttrycksformer och betydelseskap-
ande aspekter som möjligt beaktas. Ambitionen att beskriva den sociala prak-
tiken som studeras innebär att jag gjort avvägningar mellan att arbeta explo-
rativt för att få en bred överblick över mitt kunskapsobjekt, och att välja ut 
enskilda texter som ansetts vara representativa för större tendenser och därför 
blivit föremål för mer detaljerade textanalyser. De avgränsningar som gjorts 
har varit nödvändiga för att kunna genomföra undersökningen och har gjorts 
i medvetande om att en del texter möjligen utelämnats eller inte hittats. Det 
insamlade och analyserade materialet kan alltså inte säkerställa en heltäckande 
kartläggning av bröstcancertematiserande texter, och det har inte heller varit 
ambitionen. Målet med undersökningen har varit att ge en bred bild av ett so-
cialt och medialt fenomen och texturvalet har speglat denna ambition. Ana-
lysarbetet har även inneburit att göra ett kvalitativt texturval som belyser de 
huvudsakliga teman som jag identifierat.  
 De presenterade kategorierna i kapitel 6–8 representerar empiriska belägg 
i undersökningen och i den återstående delen av den empiriska analysen un-
dersöks särskilt hur deltagandet förbinds med konsumtion (kapitel 6), hur 
hälsa tematiseras såväl individuellt som kollektivt (kapitel 7) och hur sociala 
processer som avdramatisering av bröstcancer (kapitel 8) förhandlas i tex-
terna. Min strävan har varit att göra en avvägning mellan att dels undvika att 
framställa resultaten som mer systematiserade än vad undersökningen ger stöd 
för och dels skriva in analysen i en form och struktur som gör den tillgänglig 
för läsaren.  
 Analyserna fokuserar på hur sociala handlingar legitimeras och erbjuds 
genom: lexikala uttryck och specifika lexikala realiseringsformer (på ord, fras- 
och textnivå) och genom multimodala uttryck. Upprätthållande och förhand-
ling av sociala handlingar och relationer sker även intertextuellt. Analysen har 
alltså inte begränsats till ord- eller satsnivå vad gäller utforskandet av hur le-
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gitimeringar och relationer utformas. Utöver att dessa realiseras i olika semi-
otiska modaliteter, analyseras även hur legitimering sker genom samverkan 
genom olika modaliteter.  
 I redovisningen av resultaten växlar jag mellan översiktliga analyser av 
källmaterialet i sin helhet och redogörelser av detaljerade analyser av enskilda 
texter. Av utrymmesskäl kommer således inte en textnära analys av hela 
undersökningsmaterialet att presenteras, utan de resultat som analyserna ge-
nererat demonstreras genom ett urval exempelanalyser. Dessa har valts för att 
illustrera de övergripande tendenser som analyserna uppvisat. Resultaten som 
redovisas och de resonemang som förs bygger alltså på långt fler iakttagelser 
och analyser än de som presenteras. För att undvika att tumma på vetenskap-
liga kriterier har det varit min strävan att skapa en sammanhängande beskriv-
ning av befintliga mönster, följa vetenskapliga spelregler och göra processen 
transparent för läsaren (Schofield, 2000:70–71).  

4.1 Att undersöka en social praktik genom texter  
Som beskrevs i 2.1 anses sociala praktiker utgöras av deltagare, deltagarkva-
lifikationer och fysiska deltagarattribut, handlingar och framställningssätt, ti-
der, platser och platskvalifikationer samt materiella medel och resurser och 
kvalifikationer hos dessa (van Leeuwen 2008:7–12). I 2.1 påpekades också att 
Ledin och Machin (2015:5) omnämner sociala relationer (”social relations”) 
samt värderingar och attityder (”values and attitudes”) som element som kan 
kartläggas i en social praktik (se 2.1). För denna studie är dessa komponenter, 
dvs. praktikaspekter, betydelsefulla. Ledin och Machin hävdar att en analys 
behöver uppmärksamma hur sådana element rekontextualiseras i texter (ibid.). 
I kapitel 6–8 inlemmar jag begreppet affektiva praktiker (se även 2.5) och 
kunskap om känslor som en del av sociala praktiker. Med hjälp av begreppet 
affektiva praktiker och genom en uppsättning utarbetade semiotiska resurser 
samt kombinationen av dessa, studerar jag också vilka deltagarmöjligheter 
praktikerna erbjuder (se 4.2.2). Ljunggren (2015)29 definierar uttryck för käns-
lor som talakter som inte bara beskriver utan även utforskar och förändrar 
känslor och framhåller att ”texter är inga maktpåliggande instanser – de kan 
inte tvinga människor att känna på ett särskilt sätt, däremot erbjuder de vissa 
känslotillstånd på gynnsammare villkor än andra” (Ljunggren 2015:22). Ge-
nom att stödja mig på tanken om att erbjudanden om deltagande sker i (mul-
timodala) texter, förutsätter jag alltså att den sociala praktiken som studeras 
har en performativ dimension, dvs. att de texter som konstruerar den sociala 
praktiken erbjuder former av deltagande. 

                               
29 Ljunggren, liksom Wetherell (2012) vars begrepp affektiva praktiker tillämpas i ifrågava-
rande arbete, lutar sig mot känsloforskning som gjorts av den amerikanske historikern William 
Reddy. 
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4.2 Metodologisk verktygslåda  
Här redogör jag för de legitimeringsanalytiska verktygen och vilka anpass-
ningar som gjorts till dem (4.2.1) och för Wetherells begrepp affektiva prak-
tiker samt hur begreppet operationaliseras i studien (4.2.2). 

4.2.1 van Leeuwens modell för legitimering 
Jag studerar legitimerande strategier genom van Leeuwens sociosemantiska 
ramverk (2008). Legitimeringsstrategierna (se figur 3) i van Leeuwens modell 
har anpassats genom tillägg och modifikationer för att göra analysen mer hel-
täckande. Jag har även uteslutit underkategorier som inte anses bidra till det 
som undersöks. I legitimeringsanalysen undersöks representationer av sociala 
aktörer och aktörers handlingar utifrån sociosemantiska särdrag och multimo-
dala artikulationer. Det görs t.ex. genom att ta fasta på vilka attribut som till-
skrivs handlingar och praktiker, för att få syn på hur kampanjpraktikerna auk-
toriserar, evaluerar och rationaliserar handlingar och positioner eller utnyttjar 
narrativ för att återge olika handlingar.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Modell för legitimering utifrån van Leeuwen (2008).  
 
De av van Leeuwen (2008) urskilda strategierna är teoretisk och instrumentell 
rationalisering, auktoritetslegitimering, mytopoesis och moralisk legitime-
ring. Figur 3 visar det legitimeringsschema som används i analysen. I de kom-
mande avsnitten där strategierna förklaras i större detalj redogör jag även för 
specifika tillägg som gjorts. Verbalspråket är centralt för legitimering, men 
legitimering kan också förstärkas med bilder – exempelvis historier kan berät-
tas visuellt – och även genom andra modaliteter som musik (van Leeuwen 
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2007:107).30 Enligt van Leeuwen kan musik förstärka en moralisk evaluering 
genom att musiken ackompanjerar representationen av en social praktik (van 
Leeuwen 2007:107). Likaså kan förebilder presenteras som engagerade i so-
ciala handlingar och på detta sätt legitimera handlingarna. Eftersom medialt 
välkända personer känns igen genom sitt utseende kan auktoritet genom före-
bilder förmedlas visuellt: auktoritetsförebilder spelar en viktig roll i reklam 
och livsstilsmedia (van Leeuwen 2007:95–96). Moralisk legitimering (av ty-
pen evaluering) kan också konnoteras visuellt eller representeras genom visu-
ella symboler.  

Det är viktigt att framhålla att strategierna kan särskiljas på semantisk nivå 
och de presenteras här var för sig, men i analysen uppmärksammas hur legiti-
mering används i situerat text- och betydelseskapande, också när detta sker 
intertextuellt och på tvärs över strategier.  

4.2.1.1 Teoretisk och instrumentell rationalisering  
Rationalisering är en av de huvudsakliga legitimeringsstrategierna och inne-
bär att praktikaspekter regleras genom att representeras som rationellt och för-
nuftigt motiverade. Detta kan ske genom sanningskonstruktioner som repre-
senterar praktiker och praktikdeltagare som självklara eller genom att prakti-
ker tillskrivs ändamålsorienterade syften (se figur 4). Rationaliseringar kan 
således vara antingen teoretiska eller instrumentella.  
 Teoretisk rationalisering legitimerar praktiker och praktikdeltagare ge-
nom att formulera rationaliserande sanningar om dem – t.ex. genom uttryck 
som ”Detta är en viktig fråga”. van Leeuwen (2008:116) menar att teoretisk 
rationalisering är en strategi som reglerar praktiker och handlingar genom för-
utsägelser om deras framtida utvecklingar. Definitioner artikulerar rational-
iserande sanningar om vad det innebär att engagera sig i en viss praktik. van 
Leeuwen menar vidare att teoretisk rationalisering antingen representeras som 
vetenskapsbaserad eller erfarenhetsbaserad. Vetenskapsbaserade sanningar 
förankras i vetenskaplig expertis och representeras som ett slags institutionellt 
förankrade sanningar. Den andra varianten fungerar som erfarenhetsbaserad 
kunskap (och är oberoende varifrån sanningen härrör, van Leeuwen 
2008:117). Genom att tillskriva dem praktikdefinierande eller deltagarförkla-
rande attribut och värden enligt formeln ’x är/har y’ (jfr Westberg 2016) inne-
bär teoretiska rationaliseringar förklaringar och definitioner på praktiker och 
praktikdeltagare. 
 Till skillnad från teoretisk rationalisering omfattar instrumentell rational-
isering handling. Instrumentell rationalisering beskrivs även sociologiskt, so-
cialfilosofiskt och inom kritisk teori som ett tanke- eller handlingssätt som 
identifierar problem och arbetar direkt mot en lösning (se t.ex. Kolodny 

                               
30 ”In audiovisual texts, music may accompany the representation of social practices, and this 
too can add moral evaluation legitimation” (van Leeuwen 2007:107). 
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2013).31 En instrumentell rationalisering ska enligt van Leeuwen innehålla: 1) 
en praktik eller handling, 2) själva syftet med praktiken (som kan vara en pro-
cess, handling eller tillstånd), och 3) en syfteslänk, ett led som förbinder prak-
tiken med dess syfte (van Leeuwen 2008:126). Enligt van Leeuwen realiseras 
instrumentell rationalisering sociosemantiskt genom antingen måloriente-
rade, medelorienterade eller effekt- och resultatorienterade syfteskonstrukt-
ioner. En analys av dessa tre typer av syfteskonstruktioner svarar på frågorna: 
vad är målet med praktiken eller handlingen (målorienterade), hur målet har 
nåtts (medelorienterande), och vad är resultatet av praktiken (effekt- och re-
sultatorienterade) (van Leeuwen 2008:114–115)?32 Instrumentell rational-
isering förverkligas genom att en praktik eller en handling tillskrivs ett syfte 
genom en lexikogrammatisk syfteslänk enligt formeln ’x:a så att/för att/genom 
y’.  

 

 
 

Figur 4. Modell för syfteskonstruktioner utifrån van Leeuwen (2008).  
 

Målorienterade instrumentella rationaliseringar kan vara antingen explicita el-
ler implicita (van Leeuwen 2008:131). Explicita rationaliseringar mellan ak-
törer och handlingar uttrycks antingen genom någon form av konjunktion eller 
genom en logisk process, i detta fall en syftesprocess, till exempel ”tjänar till”, 
”syftar till”, eller någon form av metaforisk motsvarighet, det vill säga genom 
en sats som uttryckligen realiserar en syftessats (purpose clause, van Leeuwen 

                               
31 van Leeuwen (2007, 2008:114–135) skiljer mellan legitimerande och icke-legitimerande syf-
teskonstruktioner (mellan moralized actions och generalized actions) genom att endast legiti-
meringar behöver ha en moralisk beståndsdel. Liksom legitimeringar konstrueras syften för att 
förklara varför sociala praktiker existerar och ser ut eller fungerar som de gör. ”The question 
is, are all purposes also legitimations? I believe not. In order to serve as legitimations, purpose 
constructions must contain an element of moralization […] Only this can turn purposes and 
purposiveness into what Habermas (1976:22) has called a ‘strategic-utilitarian morality’” (van 
Leeuwen 2007:101–102). Icke-legitimerande syften och ”‘micro’ actions” (van Leeuwen 
2007:102) är ofta syftesfulla i relation till en handling som legitimeras.  
32 van Leeuwen (2008) beaktar i sin modell fler underkategorier till målorienterade, medelori-
enterade och effekt- och resultatorienterade syfteskonstruktioner än vad som görs i denna stu-
die. Figur 4 är således en förenkling av van Leeuwens modell. 
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2008:5). van Leeuwen räknar också med att explicita syfteskonstruktioner in-
nebär att de aktörer som står bakom handlingarna artikuleras som kapabla att 
förverkliga de syften som konstrueras.33 I fallet med implicita realiseringar 
uttrycks syftet inte med en syfteslänk (som ofta utgörs av en explanativ kon-
junktion). I stället konstrueras implicita syfteskonstruktioner med t.ex. tempo-
rala konjunktioner (samtidighet, t.ex. och) eller förklarande konjunktioner 
(t.ex. för). Det är enligt van Leeuwen upp till mottagaren att förbinda en hand-
ling med ett syfte i fall när den semantiska syfteslänken är implicit, som t.ex. 
”och” är. van Leeuwen påpekar att 

 
[i]mplicit realizations retain the agency, but as the intentionality 
is not explicitly expressed, it can be denied. It remains open to 
interpretation. It is left to the listener or reader whether to interpret 
the link between action and purpose as intentional or not (van 
Leeuwen 2008:127). 
 

Diskursiva drag och positioner hos aktörerna (antingen medvetna eller kon-
ventionaliserade) kan alltså utläsas ur typen av syfteskonstruktioner (om de är 
explicita eller implicita). 
 Utöver de huvudsakliga strategier som van Leeuwen identifierar som rat-
ionaliserande beskriver jag i detta avsnitt några begrepp som tillämpas i van 
Leeuwens legitimeringsmodell för rationalisering. I analysen tar jag fasta på 
modalitet, nominalisering och inbäddade satser och definierar dessa som lex-
ikala analysredskap som tillämpas för att undersöka hur specifika realiserings-
former reproducerar rationaliseringar. 
 Inom semantiken, liksom inom socialsemiotiken, avser modalitet graden 
av verklighetsanspråk som en (verbal) representation anses göra (Machin & 
Mayr 2012).34 Enligt Hodge och Kress hänvisar modalitet till status, auktoritet 
och verklighet i ett budskap eller till dess ontologiska status, dvs. till dess 
värde som sanning eller faktum (Hodge & Kress 1988:124). Analysen breddas 
genom studium av hur språkhandlingar modifieras i termer av sannolikhet, 
vanlighet, förpliktelse och villighet. Modifiering av denna typ sker vanligtvis 
med modala verb som t.ex. ”brukar”, ”bör” och ” kan” men kan också ut-
tryckas med interpersonella satsadverbial som ”förmodligen”¸ ”vanligtvis”, 
”alltid” och ”gärna”. Sådana modala betydelser kan realiseras som subjektiva 
                               
33 van Leeuwen menar att ”[s]ocial actors whose actions are explicitly constructed as purposeful 
in this way are discursively empowered as intentional agents—as people who can decide to, 
and then succeed in, changing the world, whether in minor or major ways, or as people who 
can set a goal and then determine, autonomously, how to achieve it” (van Leeuwen 2008:15). 
34 Machin & Mayr (2012:13) ger följande beskrivning av modalitet: ”[m]odality is about com-
mitment to levels of truth in language and images. In language, modality can also tell us some-
thing about people’s own sense of perceived status and can be used to convey deliberate ambi-
guity about this. In cases of visual communication, modality can tell us precisely in what ways 
aspects of images are more or less than real and what different kinds of truth claims this allows 
them to make, whether naturalistic truth, scientific or sensory truth.” Björkvall (2009:111) be-
skriver modalitet mer allmänt som ett sätt att visa förhållningssätt i texter. 
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eller objektiva, vilket handlar om huruvida det framhävs eller döljs att någon 
gjort bedömningen (Holmberg & Karlsson 2006). Subjektiv modalitet innebär 
således att en avsändare representeras som bedömande subjekt i en sats, t.ex. 
”personligen tycker jag att det är fantastiskt och viktigt”. Objektiva bedöm-
ningar representeras som faktiska, t.ex. ”Man behöver inte förbjuda sig själv 
att äta sådant man tycker om, eller tvinga i sig sådant man inte tycker om. Mat 
ska vara lustfyllt!” 
 Studiet av nominaliseringar35 fokuserar på hur sociala handlingar repre-
senteras genom en nominalfras i stället för genom en verbfras (t.ex. att ”delta 
i kampen mot bröstcancer” i stället för att exempelvis ”kämpa mot bröstcan-
cer”) och genom metonymisk hänvisning (van Leeuwen 2008:60). Genom att 
realiseras som nominalfras i stället för som en sats med subjekt och ett finit 
verb blir inte förklaringen ”förhandlingsbar, dvs. öppen för respons” (Holm-
berg & Karlsson 2006:37). Grammatiska metaforer används för att packa ihop 
förutsättningar till vad som är det centrala i yttrandet, och som kommer senare 
(Holmberg & Karlsson 2006:163-4). När verbprocesser ersätts av substantiv 
döljer det vem som utförde handlingarna, exakt vad som gjordes och när detta 
skedde (Machin & Mayr 2012:13). 
 Nominaliseringar realiserar metaforiska betydelseglidningar av processu-
ella skeenden (se Karlsson 2011:31). Machin och Mayer urskiljer effekterna 
av nominalisering som att agenter döljs och komplexa processer förenklas, 
dvs. dessa blir språkligt hanterbara. Nominaliseringar uppträder ofta som en 
del av rationaliseringar, eftersom handlingar som representeras som händelser 
också kan dölja aktörerna bakom skeendena: den grammatiska formen får det 
som händer att framstå som svårt eller omöjligt att påverka samtidigt som ak-
törerna bakom skeendena maskeras genom den grammatiska formen. Även 
inbäddade satser realiseras ofta som förklarande rationaliseringar. Eftersom 
inbäddade satser fungerar som delar av andra processer och inte uttrycker re-
sponsbara språkhandlingar bidrar de till att reproducera föreställningar som 
självklara36 (Halliday & Matthiessen 2014:170 f., jfr Holmberg & Karlsson 
2006:118 ff.).  
 Inom ANT används begreppen punktualisering och svart låda (Latour och 
Callon 1998) för att beskriva vad som förmodas vara naturgivet och därför 
inte behöver granskas. Svarta lådor är förgivettaganden, t.ex. tankesätt och 
sedvanor, som blivit så automatiska och fungerar så väl att de inte längre be-
höver omprövas. Ju fler element som kan placeras i svarta lådor, desto bredare 
blir den konstruktion som kan uppföras (Latour & Callon 1981). ”En svart 
låda är hårt sammansatt och osynlig så länge nätverksrelationerna som konsti-
tuerar den inte blottläggs och ifrågasätts”, enligt Hagren Idevall (2014:108 f.). 

                               
35 van Leeuwen (2008) benämner dessa objektiveringar. I denna studie används begreppet 
nominaliseringar.  
36 Iakttagelsen stöds även av Westberg (2016) och Hagren Idevall (2014) som visar hur diskur-
ser reproduceras som interpersonellt svåråtkomliga genom syntaktisk inbäddning. 
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ANT:s synsätt operationaliseras med sociosemantiska legitimeringsverktyg 
och konkreta lexikala analysbegrepp i undersökningen. Genom att kartlägga 
hur nominal används och undersöka hur en del nominaliserade lexikala resur-
ser är utbredda och tillämpas inom kampanjpraktikerna, får jag syn på vilka 
förgivettaganden som reproduceras av aktörer samt hur de används.  

4.2.1.2 Auktoritetslegitimering 
Auktoritetslegitimering innebär att något legitimeras genom hänvisning till 
auktoriteter av olika slag. Frågan varför något bör göras på ett visst sätt bes-
varas genom att åberopa auktoriteter av sedvanetyp (”custom”), auktoritetstyp 
(”authority”) och rekommendationstyp (”recommendation”) (van Leeuwen 
2008:109). Enligt van Leeuwen realiseras auktoritetslegitimering av sedvane-
typ genom hänvisning till konformitet eller till tradition. Konformitetsaukto-
ritet innebär legitimering med hänvisning till konforma beteenden (vad andra 
gör, känner eller tycker). Enligt van Leeuwen realiseras strategin ofta genom 
formuleringar (och användning av resurser) som ger uttryck för högfrekvens 
(ett exempel är ”hela Sverige”). Den andra sedvanetypen, traditionsauktoritet, 
legitimerar med hänvisning till kutymer. Den sorts auktoritetslegitimering 
som van Leeuwen kallar auktoritetstyp realiseras genom antingen personlig 
eller opersonlig auktoritet. Den legitimerande potentialen hos personliga auk-
toriteter bygger på sociala kontrakt, dvs. mellanmänskliga överenskommelser 
om personers auktoritära status i specifika institutionella sammanhang. Oper-
sonlig auktoritetslegitimering legitimerar i stället med hänvisning till sociala 
och institutionaliserande överenskommelser som praktikdeltagare förväntas 
följa. Hänvisning till bl.a. regler och styrdokument kan legitimera på detta sätt 
(van Leeuwen 2008:108). 
 Auktoritetslegitimering av rekommendationstyp realiseras genom an-
tingen expertauktoriteter eller förebildsauktoriteter. Den legitimerande poten-
tialen hos expertauktoriteter är grundad i expertis (t.ex. WHO). Hos förebilds-
auktoriteter bygger den legitimerande potentialen på social status och före-
bildlighet. Legitimeringar realiseras genom att åsikter, beteenden, handlingar 
och aktiviteter presenteras som allmänt förebildliga eller med hänvisning till 
kontextspecifika förebilders engagemang i sociala praktiker. van Leeuwen 
(2008:107) menar att det faktum att förebildsauktoriteter (t.ex. kändisar) antar 
ett visst beteende eller tror på vissa saker är nog för att legitimera deras an-
hängares handlingar.  

4.2.1.3 Mytopoesis  
Enligt van Leeuwen är mytopoesis en form av legitimering som görs genom 
narrativer och exemplifieringar där en huvudrollsinnehavare belönas (alterna-
tivt bestraffas) för att ha deltagit (eller inte deltagit) i den legitimerade prakti-
ken. Strategin legitimerar genom narrativer och exempel, vars huvudpersoner 
belönas eller bestraffas för deltagande i handlingar och praktiker som kräver 
legitimering (van Leeuwen 2008:106). van Leeuwen gör en distinktion mellan 
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moraliska berättelser (”Moral tales”) – som fungerar legitimerande, och var-
ningsberättelser (”Cautionary tales”) – som fungerar delegitimerande. Mora-
liska berättelser exemplifierar hur ett önskat beteende leder till ett lyckligt slut 
för huvudrollsinnehavaren; varnande mytopoesis fyller motsatt funktion. Till 
skillnad från van Leeuwen så menar jag att även (korta) narrativ utan (tydligt) 
belönande eller bestraffande utfall bör räknas hit. Bland andra Gustafsson 
(2009:134) och Westberg (2016:48) utgår från att mytopoetisk legitimering 
inte kräver fullständiga berättelser, utan att strategin också kan realiseras i nar-
rativa fragment. Som mytopoetisk legitimering räknar jag t.ex. narrativa in-
slag som de korta berättelserna i Klämkalendern. Även erfarenhetsbaserad 
kunskap förmedlas narrativt, liksom sådana jämförelser och evalueringar som 
också uttrycks narrativt. Berättelser kan kopplas till estetiska och affektiva 
funktioner genom att en berättelse (till skillnad från ett traditionellt argument) 
inte går att sammanfatta som en proposition (jfr Rehnberg 2014) – berättelser 
kan alltså argumentera för något utan argument (en berättelse ersätter argu-
mentet). Detta innebär att berättelseformen inte bör granskas endast på lexikal 
nivå, utan att den narrativa formen i sig kan realisera en form av argument. 
Legitimering sker således mer underförstått: bl.a. påpekar Hellspong att enga-
gerande berättelser har ett egenvärde vilket brukar räcka för att det ska vara 
legitimt att berätta dem (Hellspong 2000). Resultatet kan bli att lyssnaren eller 
läsaren omedvetet godtar både en tes som finns ”inbakad” i berättelsen och de 
premisser som berättelsen vilar på. Berättelser kan således fungera som led i 
en argumentation eller som argument i sig själva (Hellspong 2000).37 Genom 
att betrakta narrativitet som socialt motiverad kommunikation förstår Rehn-
berg (2014) narrativitet som en semiotisk resurs. Rehnberg utgår från att be-
rättelsen inte endast utgör en språklig eller diskursiv form utan till och med är 
att betrakta som en universell kunskaps- och tankeform: berättelser utgör kog-
nitiva redskap ”för att organisera våra erfarenheter av världen och vårt sätt att 
tänka och interagera” (Rehnberg 2014:43, se även Czarniawska 1998, 
Kreiswirth 2005). Som gestaltande snarare än konstaterande är berättelsen en-
ligt Hellspong (2000) ett lämpligt redskap för den som vill hävda en tes indi-
rekt. Genom att de visar snarare än påstår något, är narrativa texttyper även 
kraftfulla redskap för att förmedla emotionella betydelser. 

4.2.1.4 Moralisk evaluering  
Som en av legitimeringsstrategierna räknar van Leeuwen moralisk legitime-
ring. van Leeuwen (2008:110) framhåller att alla legitimerande strategier in-
nehåller någon form av moralisk värdering (jfr även Fairclough 2003:99), vil-
ket betyder att moralisk legitimering urskiljs som en strategi som värderar en 
praktikaspekt utan att samtidigt aktualisera någon av de andra strategierna 
(auktoritetslegitimering, rationalisering eller mytopoesis).  

                               
37 I det förstnämnda fallet används berättelsen som en grund för argumentet, i det sistnämnda 
ersätter berättelsen argumentet.  
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Vad som skiljer moralisk evaluering från rationalisering handlar således 
om vilka aspekter som lyfts fram och vilka som förblir outtalade. Moralisk 
legitimering görs genom referens till värdesystem och positivt laddade diskur-
ser, vilket kan ske med evalueringar och moraliska jämförelser. Därför är ad-
jektiv en central lexikal resurs. van Leeuwen sorterar abstraktion som en typ 
av moralisk evaluering, och menar att det är representationens konnotationer 
som fungerar legitimerande av den praktik som refereras på abstrakta och mo-
raliserande sätt. Abstraktion betraktas som en strategi som realiseras genom 
specifika grammatiska resurser, som nominaliseringar och inbäddade satser 
där nominaliseringar används.38 I analysen av moralisk evaluering studeras 
även inbäddade satser för att analysera hur exempelvis förgivettaganden kon-
strueras och hur praktikaspekter kan artikuleras som svårförhandlade. Liksom 
abstraktioner, inrymmer nominaliseringar ofta normaliserade premisser, per-
spektiv och världsbilder.39  

Martin och White (2005) framhåller bl.a. att det finns olika sätt på vilka 
attityd kan förmedlas eller åberopas, av vilka vissa är lättare att analysera och 
andra mer komplexa och krävande. Användningen av enskilda ord eller fraser 
som öppet anger aktörens attitydposition hör till de mer enkla sätt på vilka 
attityder förmedlas, men ofta indikeras attitydpositionen inte av enskilda ord 
utan av längre fraser eller genom interaktion av flera delar av yttranden, vilket 
kräver mer komplexa analyser. Attitydbaserade evalueringar visar på talarens 
eller skribentens känslor och värderingar, även för att sådana evalueringar kan 
relateras till hur talarens/skribentens status eller auktoritet konstrueras i texten 
och för att evalueringarna retoriskt konstruerar närhet mellan avsändare och 
faktiska eller potentiella respondenter (Martin & White 2005). Bland annat 
har känslor konstaterats vara centrala för social produktion (se även 2.5). I 
analyserna studerar jag även moraliska evalueringar som görs genom flera 
modaliteter som samverkar. Uttryck för känslor omfattar ofta aspekter av så-
väl rationalisering som moralisk evaluering.40 

                               
38 Abstraktion är i sådana fall alltså den sociosemantiska företeelsen, medan nominalisering är 
den grammatiska realiseringsformen. Nominal kan alltså både rationalisera (se 4.2.1.1) och re-
alisera moralisk evaluering.  
39 I tillämpningen av moralisk evaluering som analysredskap har jag även hämtat inspiration 
och kunskap från ett mer övergripande materiellt semiotiskt synsätt. För att beskriva hur förgi-
vettaganden uppstår och för att hantera normaliserade premisser, perspektiv och världsbilder 
används begreppet punktualisering inom ANT (se 4.2.1.1). Medan begreppet punktualisering 
inom ANT avser förenklingsprocesser där samband konstitueras och iscensätts och åskådliggör 
ett mer övergripande processuellt skeende, är de textanalytiska begreppen nominaliseringar och 
abstraktioner de konkreta analysredskapen som tillämpas i denna analys.  
40 Ett förslag på hur känslor, evalueringar och rationalitet hänger tätt ihop är att känslor kan ses 
som ”berättelser som beskriver omvärlden och bär på kunskap om denna värld, en uppfattning 
att det förhåller sig på ett visst sätt” vilket leder till ett omdöme, en evaluering. Rose påpekar 
att ”[i] slutändan kan känslan […] leda till handling” (Rose 2009). 
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4.2.2 Affektiva resurser och strategier 
I analyserna tillämpar jag begreppet affektiva praktiker och liksom Wetherell 
(2012) utgår jag från att affektiva praktiker kan studeras genom en kombinat-
ion av affektivt-diskursiva handlingar och representationer. Men även i per-
spektivet att affekt och diskurs inte är två åtskilda fält att (Wetherell 2014, se 
även avsnitt 2.5), komplicerar studiet av affektivt meningsskapande förhållan-
det till studieobjektet för en multimodal textanalys. En orsak till detta är att 
affektiva praktiker byggs upp gradvis och intertextuellt, genom konnotationer 
eller genom vad som inte sägs – t.ex. genom avsaknad av explicita syfteskon-
struktioner vilket får läsaren att anta att betydelse etablerats på andra sätt än 
genom vad som representeras. Ett annat exempel är när legitimering sker un-
derförstått: Wetherell hävdar att affekt är förbundet med kommunikativa me-
toder som berättande och berättelser (Wetherell 2014). Genom att argumen-
tera på implicita sätt kan berättelser förmedla affektiva betydelser.41 
Hellspong framhåller att engagerande berättelser har ett egenvärde vilket bru-
kar räcka för att legitimera (genom) dem (se Hellspong 2000). Detta innebär 
att berättelseformen inte bör granskas endast på lexikal nivå, utan att den nar-
rativa formen i sig kan realisera en form av argument.  

Ett annat sätt att påverka mottagaren känslomässigt är genom bilders kod-
ningsorientering (coding orientation, Kress & van Leeuwen, 2006, se även 
Björkvall 2009), som hänvisar till normer för realism i en bild (Nord 2008). 
Inom multimodal analys analyseras även andra kommunikationssätt än ver-
bala, t.ex. i bilder. I multimodala analyser av bilder studeras bildens kodnings-
orientering utifrån fyra huvudtyper: naturalistisk, vetenskapligt-teknologisk, 
abstrakt eller sinnlig (Björkvall 2012:113). Av de urskilda fyra huvudtyperna 
av kodningsorientering, tillämpas främst kategorin sinnlig kodningsoriente-
ring i föreliggande studie. Sinnlig kodningsorientering anses relatera till bil-
dens förmåga att väcka sensoriskt gensvar, vilket realiseras genom färgmätt-
nad och färgskala. Färgmättnad, belysning och kontrast är visuella resurser 
som modalt även förmedlar olika känslolägen: t.ex. kan hög färgmättnad vara 
”a signifier for an emotional expression of energy and emotion” (Jewitt 
2012:74). Ledin och Machin hävdar att ”[c]olours that are highly saturated 
tend to connote increased emotions and exuberance” (Ledin & Machin 
2018:50). En sinnligt kodad bild har typologiskt störst sannolikhet att realisera 
”förkroppsligat betydelseskapande” genom att beröra oss fysiskt – färger be-
traktas som semiotiska resurser av Kress och van Leeuwen (2002). Visuella 
kodningsorienteringar uppmärksammas i föreliggande analys i medvetande 
om att detta är en riktgivande kategorisering och att olika typer av kodning 
kan ha flera olika betydelser och göra olika slags anspråk. För att analytiskt 
hantera visuella uttryck av olika slag och i ett så brett perspektiv som möjligt 
väljer jag att i vissa fall även låta icke-fotografiska visuella representationer 
                               
41 I en intervju påpekar Wetherell (2014) att mycket av ”public affect” är kommunikativt och 
kopplat till kommunikativa praktiker som narrativ. Eftersom berättelser kan argumentera på 
implicita sätt, sammanfaller ofta mytopoetisk legitimering med affektiva praktiker.  
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analyseras utifrån vilken kodningsorientering de realiserar, för att beskriva 
vilken typ av sanningsanspråk som eftersträvas i dessa. Till exempel kan en 
hög grad av färgmättnad ange högre modalitet i sinnligt eller abstrakt kodade 
bilder än vad som skulle vara fallet inom en naturalistisk kodningsorientering 
(jfr Kress & van Leeuwen 2006). 

Machin (2016:327) framhåller att fotografiet har en inneboende möjlighet 
och begränsning (se även Jewitt 2014, Ledin & Machin 2015) att göra anspråk 
på att representera och avbilda ”realistiskt”. Men liksom berättelser, kan foto-
grafier även argumentera för eller emot något genom att de kan beröra och 
påverka oss, inte endast genom det som de denoterar och representerar, utan 
genom att också vara intertextuella, konnoterande och även transportera af-
fektiva betydelser. Fotografier, och mer övergripande bilder, kan utgöra led i 
argumentationer, dvs. bilder kan användas för att påverka eller uppnå något. 
Förutom genom operationalisering av begreppen legitimering samt visuell 
modalitet och kodningsorientering från socialsemiotisk och multimodal ana-
lys, studeras alltså bilder som potentiella handlingar. Barthes (1981) menar att 
fotografiets natur (eller ontologi) är nära förbundet med det performativa, och 
enligt ett sådant synsätt kan bilder innebära handlingar (på ett liknande sätt 
som talhandlingar). Ett performativt perspektiv på bilder innebär att utgå från 
att bilder inte endast representerar verkligheten/r, utan även ger anvisningar 
för och ledsagar oss i hur vi ska se och handla. I detta perspektiv är bilder 
relationella och dynamiska, och kan utgöra en del av operativa handlingar (Fa-
rocki 2004).42 I föreliggande undersökning studeras bilder inte främst utifrån 
formmässiga egenskaper (som komposition) utan fokus ligger på vad fotogra-
fiet eller bilden gör. Eftersom bilder antas vara mer polysema, mångtydiga, än 
verbaltext behöver de visuella artikulationerna också studeras i relation till 
den verbala information som omger dem. I tidigare multimodala studier (se 
Westberg 2016) har iakttagelsen gjorts att bild ofta är den modalitet som ut-
nyttjas för att representera en praktikaspekt, medan skriftmodalitet ofta utnytt-
jas för att tillskriva praktikrepresentationen legitimeringar. Jag menar att ver-
baltext som omger en bild (t.ex. som bildtext) också påverkar bildens potential 
att engagera mottagaren.43 Sammanliknat med van Leeuwens legitimeringsa-
nalys kan visuella artefakter således liknas vid implicita syfteskonstrukt-
ioner.44 Utöver de multimodala funktioner som beskrivits i detta avsnitt förut-
sätter jag därför att bilder som analyseras som performativa – som gör ett ’sta-

                               
42 En del bilder, skriver Farocki, ”do not represent an object, but rather are part of an operation” 
(Farocki 2004:17). Väliaho (2014:64) menar att sådana bilder ”do not conform to what is tra-
ditionally expected of them” dvs. ”are defined not by their capacity to instruct, to give aesthetic 
pleasure, to entertain, or even serve as propaganda, but by their operational functions […] rather 
than portraying a process, they are part of that process”.  
43 Barthes kallar detta förankring, anchorage (Barthes 1977:38 ff.). 
44 En text som innehåller en avbildad person med blicken riktad mot läsaren anses kräva inter-
aktion, medan en text med en avbildad person vars blick inte söker läsarens i stället erbjuder 
interaktion (Björkvall 2009:36).  
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tement’ – utgör en bildhandling (Bildakt på tyska, Bredekamp 2014). Begrep-
pet ”bildhandlingar” används också inom multimodal visuell analys (se Kress 
& van Leeuwen 2006, Björkvall 2012) och avser då en kommunikativ form 
som realiseras med avbildade personers blickar som krav eller erbjudanden: 
en text som innehåller en avbildad person med blicken riktad mot läsaren an-
ses kräva interaktion, medan en text med en avbildad person vars blick inte 
söker läsarens i stället erbjuder interaktion (Björkvall 2009:36). Bredekamp 
(2010) skiljer bildhandlingar från talhandlingar genom att framhäva att det rör 
sig om en dubbelriktad process. Det innebär att mottagaren skapar betydelse 
men kan också bli ”träffad” av bilden (dvs. både vara subjekt och objekt).45  

Ytterligare uttryck för förkroppsligat betydelseskapande är enligt Wethe-
rell kroppsställning, gester och miner i visuell och audiovisuell framställning: 
Wetherell kallar dessa affektiva positioner och sådana uppmärksammas i ana-
lysen. Musik kan innehålla affektiv energi genom spänningar som förlöses, 
vilket vanligen framkallar känslostämningar hos mottagaren (James 2015). 
Representationssättet i audiovisuella texter (filmer) kan stimulera affektiva re-
sponser genom användningen av bilder, ljud, musik och genom editeringstek-
niker (Eder 2003).  

                               
45 Bredekamp påpekar att teorin om bildhandlingar inte handlar om en överföring av talhand-
lingsbegreppet till den visuella sfären, utan i stället om dess inversion. Talhandlingen bygger 
på att ett subjekt förändrar världen genom språklig aktivitet, medan bildhandlingsteorin hävdar 
att mottagaren både är subjekt och objekt för bildens aktiva och aktiverande kraft (Bredekamp 
2014:30–31). Exempelvis kan bilder bekräfta eller utmana konventioner och även delta i för-
handlingar (t.ex. om vad kampanjpraktikerna syftar till eller hur de bör utföras). En mer generell 
och mer omfattande term som inbegriper både performativa visuella och verbala artikulationer 
är ’kommunikativ handling’ (Björkvall 2009:38). 
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5 Rationalisering av kampanjpraktikerna  

För att kartlägga den sociala praktiken undersöker jag i detta analyskapitel hur 
rationaliseringar av kampanjpraktikerna görs av de olika aktörerna, och hur 
rationaliseringarna förhandlas. Primärt tillämpas därför den del av van Le-
euwens (2008) legitimeringsramverk som gäller teoretisk och instrumentell 
rationalisering (se 4.2.1.1) för denna analys. Att analysera teoretiska och in-
strumentella rationaliseringar är ett sätt att få ett övergripande grepp om vad 
kampanjpraktikerna handlar om. Teoretiska rationaliseringar innebär förkla-
ringar och ger definitioner på praktiker och praktikdeltagare. Instrumentella 
rationaliseringar tillskriver kampanjpraktiker ändamålsorienterade syften. 
Denna strategi används därför för att svara på den första forskningsfrågan ”hur 
konstrueras, tolkas och förhandlas syftet med kampanjpraktikerna?”  

Syfte ses som diskursivt i en social praktik – syftet är inte en inneboende 
egenskap i den sociala praktiken utan syften kan konstrueras olika i olika re-
kontextualiseringar av samma praktik (van Leeuwen 2008). Syften kan alltså 
beskrivas som tillägg till aktiviteter i diskurser: ”They are added to activities 
and activity sequences in discourse” enligt van Leeuwen (2008:20). Utgångs-
punkten är att konstruktioner, tolkningar och förhandlingar av syften är möj-
liga genom att praktikerna rekontextualiseras: dvs. genom att förflyttas mellan 
olika kontexter möjliggörs olika artikulationer av intentionerna med prakti-
kerna. Därför menar van Leeuwen att syften också ofta är föremål för kontro-
verser. Vidare kan syftet understödjas av t.ex. auktorisering eller moralisk 
evaluering, dvs. orsaker till att den sociala praktiken eller delar av den bör 
realiseras (på ett visst sätt). De andra legitimeringsstrategierna tillämpas i 
mindre grad eftersom legitimering sker med hjälp av flera strategier i situerat 
text- och betydelseskapande (se 4.2.1). van Leeuwen (2008) beaktar i sin mo-
dell inte syfteskonstruktioner som byggs upp över flera grafiska meningar. I 
analysen antar jag ett övergripande perspektiv om att de flesta typer av legiti-
meringar kan förverkligas i olika modaliteter och på olika text- och diskursni-
våer. I detta kapitel har jag därför även beaktat möjligheterna till rational-
iseringar som sker över flera grafiska meningar, ibland hela stycken, och ur-
skilt dessa i analyserna av såväl instrumentella och teoretiska som explicita 
och implicita syfteskonstruktioner (jfr van Leeuwen 2008:127). Fokus ligger 
dock i första hand på rationaliseringar som avskiljs som grafiska meningar.  

Jag studerar hur rationaliseringar görs av huvudorganisationerna Cancer-
fonden och BRO (5.1). Mot bakgrund av dessa går jag vidare till att undersöka 
rationaliseringar gjorda av Cancerfondens huvudsponsorer, bloggskribenterna 
och formgivartrion (5.2–5.2.7.6). I avsnitt 5.3–5.3.3.2 analyseras vilka syften 
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som realiseras av aktörer som samarbetar med BRO. Analysen i detta kapitel 
fokuserar även på hur syfteskonstruktionerna justeras av avsändarna genom 
olika modalitetsval, och genom hur nominaliseringar utnyttjas för att för-
handla om vad praktikerna gör och vad som är förgivettaget och redan innehar 
legitimitet. I 5.4. diskuteras resultatet av analysen och i 5.5 ges en överblick 
över kapitel 6–8, som utgår från tre teman som analysen uppvisat. 

5.1 Cancerfonden och BRO – två organisationer 
Cancerfonden och BRO är huvudorganisatörer av de undersökta Rosa Bandet-
kampanjerna. Huvudorganisationerna identifierar sig själva som ”[e]n insam-
lingsorganisation” (Cancerfonden) respektive en ”patientförening” (BRO). 
Cancerfonden beskriver Rosa Bandet som en ”kampanj med syftet att upp-
märksamma bröstcancer, den största cancerdiagnosen bland kvinnor, och 
samla in pengar till cancerforskning” (TEXT1) samt att  

 
finansiera forskning och sprida kunskap om bröstcancer, för att på så sätt be-
kämpa sjukdomen. Rosa Bandet-kampanjen pågår varje år under oktober må-
nad, då hela Sverige färgas rosa med hjälp från företag och organisationer som 
vill bidra till kampen mot sjukdomen.  

 
Syfteskonstruktionerna hos Cancerfonden kan sammanfattas som tydligt in-
riktade mot forskning. Ändamålet med kampanjen uttrycks också av Cancer-
fonden enligt följande: ”Syftet med kampanjen är att finansiera forskning, 
sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer, samt bedriva påver-
kansarbete” (Cancerfonden 2015). Även det faktum att forskningsfinansie-
ringen inte längre är explicit kopplad till bröstcancer (se 1.3) motiverar tolk-
ningen av kampanjpraktikerna som sociala och diskursiva praktiker som också 
konstrueras som meningsbärande när dessa rekontextualiseras i texter. Can-
cerfonden uttrycker ett explicit målorienterat syfte i ”Cancerfondens vision”: 

 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får 
drygt 7 800 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att 
minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. De flesta som får diagno-
sen är 60 år eller äldre – färre än drygt fem procent är yngre än 40 år. I dag 
överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer, men viktiga 
20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att 
fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. 

 
I texten finns också ett uttalande av Cancerfondens generalsekreterare: 
 

– Var nionde kvinna drabbas av bröstcancer, det är en fråga som berör och det 
märks verkligen. Rosa Bandet-kampanjen har blivit något av en folkrörelse 
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och det är fantastiskt att se allt engagemang, säger Stefan Bergh, Cancerfon-
dens generalsekreterare, inför månaden då hela landet ställer upp i cancerfrå-
gan. 

 
Påståendet att Rosa Bandet ”har blivit något av en folkrörelse” realiserar en 
teoretisk legitimering (men kan även förstås som ett resultatorienterat syfte 
som uppnåtts eller som något som visar på kampanjens popularitet). ”Folkrö-
relse” är ett begrepp med specifik historisk och kulturell innebörd. Använd-
ningen av detta begrepp och uttrycket ”en fråga som berör” antyder att delta-
gandet även är känslomässigt motiverat: känslomässigt deltagande undersöks 
närmare i kommande kapitel (6–8). Benämningen ”folkrörelse” uttrycks dock 
med en relativiserande modalisering, ”något av”, som innebär en form av gar-
dering mot konnotationerna hos detta tids- och kontextbundna begrepp. Can-
cerfonden framhåller att ”svenska bröstcancerforskare är framgångsrika ur ett 
internationellt perspektiv”, med tillägget att det ”samtidigt är […] viktigt att 
känna till att forskning till sin natur är internationell”. Den inramning som 
görs är alltså nationell, men avsändarorganisationerna tillstår också att kam-
panjens övergripande syfte förverkligas i en kontext vidare än enbart den 
svenska. I de följande avsnitten (5.2–5.2.7.6) analyseras hur aktörer som sam-
arbetar med Cancerfonden rationaliserar sitt deltagande.  

5.2 Aktiviteter som syftar till understöd för 
Cancerfonden  

De aktörer som stöder och samarbetar med Cancerfonden är de med vilka 
Cancerfonden har ”samarbetsavtal”. Formgivartrion Claesson Koivisto Rune 
formgav årets rosa band 2015. Huvudsponsorer år 2015 är ICA, Apoteket, XL-
BYGG och Lindex. Cancerfonden engagerar också fem bloggskribenter i den 
aktivitet som uttrycker en praktikaspekt, Rosa Bloggveckan. 

5.2.1 Formgivartrion 
Varje år involverar Cancerfonden formgivare med uppgiften att formge årets 
rosa band. Relationen mellan Cancerfonden och formgivarna uttrycks som ”ett 
uppdrag” att formge det rosa bandet – som beskrivs som ”symbolen för kam-
pen mot bröstcancer”: 
 

Sedan 2006 har några av Sveriges främsta formgivare och kreatörer tagit sig 
an uppdraget att formge Cancerfondens rosa band – symbolen för kampen mot 
bröstcancer. 

 
Årets formgivare 2015 är arkitekt- och designergruppen Claesson Koivisto 
Rune. Den längsta verbala texten där formgivartrion beskriver sin medverkan 
i kampanjen utgörs av dialogen i en 2:45 minuter lång videofilm (TEXT2) 
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som finns på såväl Cancerfondens Rosa Bandet-webbplats som på YouTube. 
Förutom genom dialogen i videon, analyseras formgivartrions presentation av 
sitt arbete genom ett reportage i DN Bostad (TEXT9).  

Deltagandet utformas inte enbart utifrån formgivarnas expertis utan också 
utifrån (privat) känslomässigt och mer allmänt socialt engagemang. Form-
givartrions motivering till att ta sig an uppdraget beskrivs som styrt av såväl 
personliga och känslomässiga som samhällsengagerande skäl: 

 
Ett livsviktigt uppdrag 

 
”Vi har, precis som de allra flesta, en nära koppling till cancer. Men det är inte 
den enda anledningen till att vi tackade ja. Vi tycker också att det är fantastiskt 
att få vara med och göra skillnad.” 

 
Den sista meningen rationaliserar deltagande teoretiskt. Formuleringen ”vara 
med och göra skillnad” implicerar att deltagandet är socialt engagerande, vil-
ket i sin tur evalueras positivt (”fantastiskt”). I videon spelas inledningsvis ett 
ljudspår med en stämningsfull melodi. Musiken övergår efter de inledande 
sekunderna i yttranden från formgivartrions medlemmar. Det första lyder:  
 

Jag är oerhört stolt över att vara en del av det här, att få bidra till det här, men 
jag har också en alldeles privat, personlig anledning att verkligen engagera mig 
i detta.  

 
Genom att vara gestaltande snarare än konstaterande är berättelsen enligt 
Hellspong (2000) ett lämpligt redskap för den som vill hävda en tes indirekt. 
Eftersom berättelser visar snarare än påstår något, är narrativa texttyper även 
kraftfulla redskap för att transportera affektiva betydelser. De pronominella 
hänvisningarna till ”det här” och ”detta”, som endast implicerar vad som åsyf-
tas, realiserar således en mytopoetisk strategi. Även beskrivningen av skälet 
till deltagande, ”en alldeles privat, personlig anledning att verkligen engagera 
mig i detta”, är en del av den mytopoetiska legitimeringen som också uttrycker 
känslomässigt engagemang. De modala uttrycken ”självklart” och ”verkligen” 
förstärker beslutsamheten i deltagandet. Halliday (2004:177) påminner om att 
uttryck för ett högt modalt värde (t.ex. ”säkert”, ”alltid”) inte behöver vara det 
med högst modal innebörd: ”det regnar alltid på sommaren” är mindre oför-
änderligt än ”det regnar på sommaren”. Säkerhet kan alltså uttryckas som ett 
svar på ett implicit påstående som hävdar osäkerhet (se Maagaard 2015). I 
detta fall är det t.ex. relevant att beakta att bröstcancer främst drabbar kvinnor, 
medan formgivarna av bandet alla tre är män. De modala förstärkningarna kan 
således även vara uttryck för ett behov av att understryka engagemang av den 
manliga formgivartrion. Större delen av dialogen i videon ägnas designpro-
cessen där de tre formgivarna i tur och ordning uttrycker synpunkter på desig-
nen av bandet. I inledningen till videon etablerar alla tre skäl för sitt delta-
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gande dels genom mytopoetisk legitimering (bestående av korta narrativa seg-
ment: ”jag har också en alldeles privat, personlig anledning”, ”jag som alla 
andra”) och dels teoretiskt rationaliserande genom hänvisning till erfarenhets-
baserad kunskap. Därefter följer en beskrivning av formgivningsprocessen 
och tankarna bakom designen. De tjugo cirklarna på bandet uppges referera 
till ”det antal som får diagnosen bröstcancer varje dag i Sverige”. En medi-
cinsk och en formgivningsdiskurs möts således genom att lösningen är moti-
verad av statistiska fakta, och den statistiska informationen som ligger till 
grund för den tekniskt-kreativa lösningen definierar kampanjen som en nat-
ionell angelägenhet. 

I den verbala dialogen i videon står de teknisk-kreativa aspekterna av ar-
betet med att formge bandet i centrum (”vår process är ganska speciell, vi sitter 
nämligen och pratar om det först”). Bland annat utgångspunkterna och krite-
rierna vid formgivningen av bandet beskrivs, som att ”det ska helst synas, vara 
tydligt det man gör, det ska inte vara för flummigt men inte för uppenbart 
heller”. Den teknisk-kreativa processen uttrycks också visuellt i videon som 
helhet. Videon uppvisar grafisk enhetlighet med avmätta färger. Formgivarna 
bär också svarta kläder som kontrasterar mot det rosa bandet som är synligt 
på skjortbrösten. Verbala element i videon – namnen på formgivarna – pre-
senteras i rosa färg med det formgivna mönstret som en del av den grafiska 
framställningen. Syftet med det rosa bandet och kopplingen till bröstcancer 
etableras i designen. En av formgivarna formulerar det på följande sätt i fil-
men: 

 
Tankarna bakom designen på mönstret på det rosa band vi designat, det gick 
ganska enkelt på bröst som sådant, som en symbol. 
 

Med hänvisning till formgivningen uttrycks också en rationalisering som si-
tuerar kampanjen i en svensk kontext:  
 

Vi bestämde oss för den här storleken och den här formen för att det är tjugo 
stycken. Och tjugo stycken är det antal som får diagnosen bröstcancer varje 
dag i Sverige.  

 
Beskrivningen av det formgivna objektet som ”en ganska enkel lösning som 
[…] går att använda och som många kommer att uppskatta” kan även förstås 
som ett diskursivt fragment: den förväntade användbarheten (genom t.ex. ut-
trycket ”lösning”) en förväntad uppskattning av bandet och ett antagande om 
positiv evaluering av den fysiska formen för kampanjens huvudsakliga sym-
bol. Den positiva evalueringen av artefakten betonar estetiska aspekter och 
anknyter således till en formgivningsdiskurs. Däremot saknas explicita instru-
mentella rationaliseringar i framställningen hos formgivartrion: det rationella 
syftet är mindre framträdande än de privata, mytopoetiska beskrivningarna 
och mindre än den teknisk-estetiska diskurs som i stället aktualiseras. van Le-
euwen menar att t.ex. estetiska aspekter kan försvaga behovet av ett rationellt 
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syfte med en praktik eller göra syftet mindre framträdande (van Leeuwen 
2008:125). Den talade dialogen i videon avslutas med följande uttalande från 
en av trions medlemmar:  
 

Så nu hoppas jag och vi på Claesson Koivisto Rune att riktigt många köper 
årets Rosa Band så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för forskning för 
att lösa problemen kring bröstcancer.  

 
”Så nu” följs av en uppmaning till handling som är modaliserad som en för-
hoppning – ”hoppas jag och vi på Claesson Koivisto Rune”. Handlingen, att 
”riktigt många” ska köpa det rosa bandet, är i sin tur länkad till en annan hand-
ling modaliserad som en möjlighet (”kunna”). Denna handling är också kol-
lektivt utförd (vi) – ”att vi kan”. Förhoppningen gäller möjligheten att ”skapa 
de bästa förutsättningarna för” – dvs. den egentliga praktiken som åsyftas, 
”forskning”, är ytterligare villkorad genom förutsättningar. Forskningen i sin 
tur är till ”för att lösa problemen kring bröstcancer”. Trots avsaknad av eller 
möjligen en implicit syfteskonstruktion innebär ”så” att en motivering till un-
derstöd har formulerats på något sätt tidigare. Eftersom detta inte har gjorts 
genom artikulerade logiska samband innebär det (ett antagande om) att det har 
gjorts på andra sätt.  

Det adverbiella ”så” i det sista uttalandet ”så nu hoppas jag och vi på 
Claesson Koivisto Rune […]” gäller förhoppningen att bandet kommer att 
sälja väl. Det implicerar att förhoppningen har föregåtts av en instrumentell 
rationalisering (dvs. som motiverar ett så, enligt formeln ”för att x, så y”). 
Men trots att förhoppningen anknyter till det engagemang som uttryckts tidi-
gare i videon förblir rationaliseringen av kampanjen som sådan implicit, dvs. 
det saknas en objektiv och instrumentell rationalisering av deltagandet i kam-
panjen (för mottagare) där ”så” binder samman syfte och praktik. Den sista 
meningen rationaliserar dock deltagandet instrumentellt – förhoppningarna 
om en slagkraftig försäljning av bandet förbinds genom ytterligare ett ”så” 
med möjligheten att ”skapa de bästa förutsättningarna för forskning för att lösa 
problemen kring bröstcancer”. Det är med hjälp av den genom förhoppning 
modaliserade handlingen ”att riktigt många köper årets Rosa Band” som en 
annan handling möjliggörs (modalt genom verbet kunna) – ”att vi kan skapa 
de bästa förutsättningarna för forskning för att lösa problemen kring bröstcan-
cer”.  

Utsagornas reglerande potential nedtonas även i övrigt med modala resur-
ser – det handlar om att ”kunna” (”skapa de bästa förutsättningarna för forsk-
ning”), som i sin tur artikuleras instrumentellt ”för att lösa problemen kring 
bröstcancer”. Formgivningspraktiken är därmed instrumentellt rationaliserad 
(och sammanlänkad med antalet bröstcancerdiagnoser) genom ”för att”. Efter 
påpekandet höjs volymen på musiken (som upptar 21 sekunder av videon på 
2:45) vilket realiserar stigande intensitet. I slutet av videon visas de tre form-
givarna leende i bild. Förhållningssättet till bröstcancerengagemang har tidi-
gare framhållits som problematiskt – bl.a. hävdas att det som formuleras som 
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”kampen mot bröstcancer” inte tar hänsyn till komplexiteten som gör orsaks-
samband och förebyggande osäkert (se Sulik 2012).46 I kommande kapitel, 6–
8, diskuteras detta närmare (se även kapitel 9). 

När formgivartrion lyfts upp i ett reportage i DN benämns de ”Rosa ban-
det-trio” (”Rosa bandet-trio bygger glasvilla på tak på Södermalm”). DN:s ar-
tikel handlar om både Bostadsprojektet Obelisken 29 och Rosa Bandet, och 
såväl ingressen som de två inforutorna i reportaget förtydligar att båda ämnena 
anses ha ett aktualitetsvärde. Ingressen lyder: ”Tillsammans har de utformat 
påbyggnaden av bostadsområdet Obelisken på Södermalm. Nu är vännerna 
och grundarna av ’Claesson Koivisto Rune’ även aktuella som årets Rosa ban-
det-designers.” Reportaget hittas i tidningsdelen DN Bostad och innehåller 
fem fotografier.47 På de två bilder som porträtterar formgivartrion represente-
ras Rosa Bandet explicit genom att formgivarna på den ena bilden bär det Rosa 
Bandet på sina skjortbröst, och på den andra bilden (som har bildtexten ”Eero 
Koivisto och Ola Rune inspekterar en av de handgjorda tegelstenar som tak-
terrassen på Obelisken kläs i”) är de draperade i sin design, i det oklippta och 
meterlånga mönstrade rosa bandet. Den aktivitet som formgivartrion beskriver 
är formgivningen, och de tekniska aspekterna av formgivningen är i fokus i 
reportaget (”Var det svårt att komma på ett mönster som ska rymmas på en så 
liten yta som det Rosa bandet?”) samt erfarenheten av uppdraget att designa 
årets Rosa band. (”Hur känns det?”) Reportagetexten berättar att de ”[t]idigare 
i år fick […] veta att deras arbete hade uppmärksammats av Cancerfonden 
som gav dem i uppdrag att designa årets Rosa band”. Frågorna är fetmarkerade 
i artikeln (och avgränsas i texten också genom radbrytning). Båda gäller deras 
medverkan i Rosa Bandet. Den första frågan ”Hur känns det?” besvaras: ”Det 
känns helt fantastiskt. Jag känner mig jättehedrad att få bidra på det här sättet, 
säger Mårten Claesson”. Eftersom syftet med Rosa bandet inte beskrivs ytter-
ligare i artikeln implicerar uttalandet att mottagaren är införstådd med premis-
serna för att ”bidra på det här sättet”. ”Fantastisk” liksom ”jättehedrad” be-
skriver förhållningssätt till formgivningsuppdraget. Dessa adjektiv är också 
värderande känslor och de positiva evalueringarna bidrar till att legitimera 
kampanjen. Den andra frågan är inriktad på den tekniskt-kreativa processen 
och lyder: ”Var det svårt att komma på ett mönster som ska rymmas på en så 
liten yta som det Rosa bandet?” Svaret från en av formgivarna lyder: 

 
Ja det var ju naturligtvis en utmaning, från början hade vi säkert 50 olika idéer. 
Men vi är väldigt nöjda med den vi till sist betade oss ned till. De runda cirk-
larna är en väldigt subtil symbol för ett bröst och antalet, 20 stycken på varje 

                               
46 Detta är en ståndpunkt som också lyfts fram av världshälsoorganisationen WHO: ”Several 
risk factors for breast cancer have been well documented. However, for the majority of women 
presenting with breast cancer it is not possible to identify specific risk factors” (IARC, 2008; 
Lacey et al., 2009). 
47 I analysen utgår jag från nätupplagan.  
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band, överensstämmer på ett ungefär med hur många som får en bröstcancer-
diagnos varje dag. När det är så här litet är det extra viktigt att det blir ”cleant” 
och sakligt.  

 
Beskrivningen av de ”runda cirklarna som en väldigt subtil symbol för ett 
bröst” och kopplingen till statistiskt framställd kunskap om antalet bröstcan-
cerdiagnoser konstruerar förutom en teoretisk rationalisering av arbetet (som 
gäller designen) även en symbolisk framställning av bröstcancer och situerar 
detta nationellt genom att förena formgivningen med statistisk information om 
förekomsten av bröstcancer i Sverige. Hommerberg et al. (2020) har påpekat 
att förhållningsättet till bröstcancer innebär stor komplexitet där medicinska, 
retoriska och konceptuella perspektiv och diskurser samverkar. Hos formgi-
varna reflekteras möjligen denna komplexitet i avsaknaden av syfteskon-
struktion. Istället fokuserar videon på personligt engagemang och formgiv-
ningsprocessen.  

5.2.2 ICA 
Matkoncernen ICA är den enda av huvudsponsorerna som framhåller att in-
samlingen till Rosa Bandet inte gäller specifikt bröstcancer. Företaget skriver 
att det är ”[v]iktigt att känna till […] att Cancerfonden inte öronmärker insam-
lade medel”, och är samtidigt den bland huvudsponsorerna (och de flesta av 
kampanjaktörerna) som i högst grad förklarar abstraktioner – exempelvis be-
greppet ”bröstcancerproblemet”. Under rubriken ”Ett litet rosa band som gör 
stor skillnad. Men hur stor?”48 (TEXT3) redogör ICA för fördelningen av in-
täkterna från Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj (dvs. den kampanj som 
ICA är huvudsponsor till) enligt följande: 
 

Viktigt att känna till är att Cancerfonden inte öronmärker insamlade medel. 
Allt går till den främsta cancerforskningen i Sverige, och den väljs varje år ut 
av Cancerfondens forskningsnämnd genom en gedigen process. Sedan 2003 
har Cancerfonden delat ut 640 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forsk-
ning. Med hjälp av Rosa Bandet-kampanjen har Cancerfonden med samarbets-
partners satt fokus på bröstcancerproblemet och därmed ökat forskningsfinan-
sieringen, vilket starkt har bidragit till att vi nu har en bred och internationellt 
framgångsrik bröstcancerforskning i Sverige. 
Varje år får Cancerfondens rosa band ett nytt mönster, men syftet är alltid det 
samma; [sic] att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap om bröst-
cancer och hur man minskar risken för att drabbas av cancer. 

 
Syftet med kampanjen rekontextualiseras hos ICA där ”Med hjälp av Rosa 
Bandet-kampanjen” konstruerar syfteslänken till den effektorienterade instru-

                               
48 Här finns också en faktaruta med texten ”Läs mer om var pengarna går på Cancerfondens 
hemsida” och en länk till Cancerfondens webbplats. 
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mentella rationaliseringen – det sätt på vilket Cancerfonden (och samarbets-
partners) ”satt fokus på bröstcancerproblemet”. Detta har i sin tur (den expli-
cita syfteslänken utgörs av ”och därmed”) ökat forskningsfinansieringen, vil-
ket beskrivs som ”starkt bidragande till” ytterligare fler resultat på samhälls-
nivå, ”att vi nu har en bred och internationellt framgångsrik bröstcancerforsk-
ning i Sverige”. 
 ICA artikulerar kampanjen och införlivar kampanjdeltagandet i en mer 
allmän hälsodiskurs: rosabandet-produkterna, Rosa Bandets och Cancerfon-
dens logotyper samt rosafärgat material används inom vad butikskedjan be-
nämner ”en rosa månad”. Parallellt med texterna som tematiserar hälsa kon-
strueras ”en rosa månad” som en hälsokampanj som omfattar deltagandet i 
Rosa Bandet och på ett såväl implicit som explicit sätt gör Rosa Bandet till en 
väsentlig del av ett bredare hälsoengagemang. I webbartikeln ”Ta en rosa må-
nad med oss” skriver ICA: ”Att ta en rosa månad är att bry sig – om sig själv 
och om andra. Att äta bra mat, röra på sig och handla ICA:s rosa varor”. Den 
paroll som åtföljer texterna om ICA:s rosa månad lyder ”31 dagar med bra 
mat, rörelse och rosa varor”.  

En broschyr som ICA distribuerar till sina medlemmar i oktober 2015 har 
titeln ”Tips och recept för en rosa månad” (TEXT28). Följande text hittas på 
broschyrens insida: 

 
Kroppen är det viktigaste du har. Ibland är det lätt att glömma bort det. Var-
dagsstressen gör sig påmind och det bekväma känns enklare. Färdigmat och 
soffmys väljs framför morgonpromenader och grönare alternativ. Och det är 
inte mer än mänskligt – men innerst inne vet vi att det stämmer att bra mat och 
rörelse får oss att må bättre på både kort och lång sikt. Därför gör vi oktober 
till en rosa månad.  

 
ICA antar en auktoritetsroll bl.a. genom det teoretiskt rationaliserande inle-
dande påståendet ”[k]roppen är det viktigaste du har” liksom påståendet i 
nästa fras: ”[i]bland är det lätt att glömma bort det”. I de följande satserna 
skissas ett förmodat vardagsscenario fram där exempelnarrativet tematiserar 
”vardagsstressen”, och det bekväma med ”Färdigmat och soffmys”. ”Färdig-
mat och soffmys” (som kontrasteras mot ”morgonpromenader och grönare al-
ternativ”) rationaliserar en avslappnad livsstil genom yttranden som ”det är 
inte mer än mänskligt”. Beskrivningen realiserar en evaluering: starkt morali-
serande attityder delegitimeras. Samtidigt påstås läsaren [vi] ”innerst inne” 
veta ”att bra mat och rörelse får oss att må bättre på både kort och lång sikt”, 
vilket legitimerar hälsosamma vanor genom att moraliskt evaluera dem högre 
än de livstilsval som ”vardagsstressen” ger upphov till. 

Relationen mellan den rosa månaden och Rosa Bandet uttrycks inte expli-
cit hos ICA. I stället tematiseras hälsa genom hänvisningar till t.ex. ”bra mat 
och rörelse”. Den teoretiskt rationaliserade utsagan att ”bra mat och rörelse 
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får oss att må bättre på både kort och lång sikt” formuleras som det som mo-
tiverar ”en rosa månad” (”Därför gör vi oktober till en rosa månad.”).49 ICA:s 
texter är framför allt informerande, men även när texterna uttrycker moraliska 
evalueringar förmildras dessa ofta genom modaliseringar. Exempelvis fram-
ställs vegetarisk mat som hälsosam, men förhållningssättet till vegetarisk kost 
modaliseras som en positiv uppmaning uttryckt med försiktighet genom ad-
verbet ”gärna”: ”låt gärna några mål vara vegetariska”. En rosa månad innebär 
också en avslappnad, tillåtande attityd till sig själv och den egna hälsan. ICA 
informerar på sin webbplats:  

 
Så här äter du rosa: Man behöver inte förbjuda sig själv att äta sådant man 
tycker om, eller tvinga i sig sådant man inte tycker om. Mat ska vara lustfyllt!  

 
Förhållningssättet till mat regleras genom påståenden om att ”[m]at ska vara 
lustfyllt!” och att mat som ”man inte tycker om” behöver man inte ”tvinga i 
sig”. Texten övergår till att bli informerande i de följande meningarna: ”Men 
även små förändringar kan göra stor skillnad. När du tar en rosa månad, tänk 
lite extra på det här”. Uppmaningarna som listas är: ”Minska intaget av rött 
kött; ät högst cirka 500 gram tillagat kött i veckan. Ät mer fisk och fågel, och 
låt gärna några mål vara vegetariska”, ”Ät mindre livsmedel som innehåller 
mycket mättat fett, socker och salt.”, ”Undvik söta drycker och om du dricker 
alkohol, gör det med måtta.”, ”Ät mycket frukt och grönsaker som innehåller 
vitaminer och mineraler”. 

”En rosa månad” och att äta rosa tematiseras som hälsosamt leverne – att 
äta ”fisk och fågel” och att låta ”några mål vara vegetariska” och att få i sig 
”mycket frukt och grönsaker som innehåller vitaminer och mineraler”, men 
uttrycks också som ett visst förhållningssätt till hälsa: trots att konsumtion av 
”kött, fett, socker, salt” och ”alkohol” delegitimeras förmildras de negativa 
evalueringarna genom graderingar: ”minska”, ”mindre” och ”med måtta”. De 
relativiserande formuleringarna ”små” (förändringar) och ”stor” (skillnad) 
förbinds med ett möjliggörande ”kan”, vilket förbinder påståendet med de 
uppmaningar som görs genom att realisera en uppmuntrande funktion: de råd 
som ges är uppmuntrande och absoluta krav saknas. Den auktoritetsposition 
som ICA intar förmedlar en större säkerhet i modaliseringen av förhållnings-
sättet till mat, som ICA påstår ”ska vara lustfyllt!”, än till de vinster som upp-
nås med förändringar till ett mer hälsosamt levnadssätt där modaliseringen 
endast anger möjliggörande, i påpekanden som att ”även små förändringar kan 
göra stor skillnad”. Verbet ”kunna” har diskuterats som ett ”på många sätt […] 
mångtydigt och oprecist modalt hjälpverb i svenskan i och med dess många 
möjliga betydelser” (Lassus 2010:212). Här är det rimligt att betrakta kan som 

                               
49 Även om van Leeuwens modell gäller syfteskonstruktioner i grafiskt avskilda meningar vore 
det också möjligt att tolka hela det fragment som utgör insidetexten som en instrumentell rat-
ionalisering som sträcker sig över flera meningar. 
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ett verb som möjliggör och samtidigt garderar – som gör att utsagan blir ”va-
gare men fortfarande nästan alltid möjlig” (Lassus 2010:218). ”ICAs rosa va-
ror” länkar till en webbartikel där produkterna representeras verbalt och visu-
ellt. I samma artikeltext beskrivs dessa som ”varor som är extra bra för din 
hälsa och där upp till fem kronor per vara går till Rosa Bandet och cancer-
forskningen”. Framställningen av ICA:s deltagande är relaterad till mat och 
därmed till fysisk hälsa och omsorg om den egna kroppen. Detta tydliggörs 
genom att produkterna beskrivs som ”extra bra för din hälsa”. Parallellt med 
detta artikuleras ett annat ändamål som realiseras genom användningen av 
produkterna där en del av intäkterna ”går till Rosa Bandet och cancerforsk-
ningen”, dvs. förbinds med en socialt engagerad verksamhet. De produkter 
som presenteras närmare (och som besökaren kan läsa om genom att klicka på 
en länk) konnoterar hälsa – de som i den andra texten värderas som ”extra bra” 
genom ett personligt tilltal – ”för din” hälsa. De exemplifieras genom länken 
som ”frukt och grönsaker”, ”kycklingkorv” och ”rosa mellanmjölk”. ICA:s 
auktoritetsroll omfattar i sammanhanget även beskrivningarna av vilka varor 
som är hälsosamma.  

Texten informerar även om att ”ICA:s rosa varor säljs endast under kam-
panjperioden för Rosa Bandet”. Försäljningen är modalt villkorad och begrän-
sad genom ”endast” och ”kampanjperioden” [för Rosa Bandet]. Den tempo-
rala regleringen av deltagandet bidrar till att framställa kampanjen som en ex-
klusiv företeelse. Texten informerar vidare om att: ”När du köper någon av 
varorna bidrar du med upp till 5 kr per vara till Cancerfondens Rosa Bandet-
kampanj mot bröstcancer”. Den omständighetsangivande prepositionsfrasen 
”mot bröstcancer” definierar därmed engagemanget som bröstcancertematise-
rande. Den medelorienterade syfteskonstruktionen (”när x så y”) artikulerar 
bidragande till ”Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj” som resultatet av kö-
pet, parallellt med att handla rosa definieras som en del av ”en rosa månad”. 
De rosa produkterna gäller ”kampanjperioden för Rosa Bandet”, vilket förtyd-
ligar hur ICA:s engagemang och tematisering sammanfaller med Cancerfon-
dens kampanj. 

I de verbala texterna uttrycks syftet explicit, och som jag visat förankras 
de visuella artikulationerna oftast i de verbala texterna. Men ICA:s kampanj-
deltagande omfattar även audiovisuella texter där Rosa Bandet och ICA:s del-
tagande presenteras.  

ICA:s kundtidning Buffé (TEXT25) delas ut till över två miljoner hushåll 
i Sverige och uppges handla om ”matlagning, livsmedel och recept”.50 Buffé 
har underrubriken ”Inspiration och matglädje för dig som är stamkund på 
ICA”. I det analyserade numret av tidningen representeras ICA:s ”chef för 
samhällsengagemang och sponsring”, Teddy Falkenek, i sidokolumnen på en 
bild iklädd rosa skjorta, vilket understryker kopplingen mellan ICA och Rosa 

                               
50 Tidningens egen presentation lyder: ”Välkommen till Buffé! Här hittar du inspiration till fest, 
vardag, dukning, dekoration och garnering plus andra smarta knep från kockar, och nutida hus-
morstips”. 
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Bandet. Rubriken lyder: ”Nu tar vi en rosa månad”, och de yttranden som föl-
jer består av citat som har legitimitet genom Falkeneks auktoritetsställning 
inom ICA. Citaten redovisar fjolårets kampanjintäkter (ett ”rekordresultat”) 
hos ICA och målet med årets insamling (dvs. både resultat- och måloriente-
rade syfteskonstruktioner görs i citaten). Syftet med Cancerfondens Rosa ban-
det-kampanj formuleras i närapå exakt samma ordalag som hos Cancerfonden, 
här artikulerade genom en röst som representerar ICA:  

 
Pengarna går till att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerpre-
vention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete, fortsätter Teddy.51  

 
”Pryd jackan, koftan, kavajen eller väskan med årets rosa band” är den enda 
imperativa språkhandling som görs på reportageuppslaget, som bildtext till 
bilden på det rosa bandet. Den uppmanande språkhandlingen uttrycks inte till-
sammans med en rationalisering. Bildtexten utgör inte en instrumentell ration-
alisering, vilket antyder att syftet med handlingen redan etablerats på andra 
sätt i texten. 

Buffé innehåller också reportaget ”Terapi kring köksön”, som represente-
rar en aktivitet, matlagningskurser för bröstcancerdrabbade (se även analysen 
i 8.3). I reportaget uppges att kursen ”arrangeras av Stockholms bröstcancer-
förening Amazonas”. Föreningen Amazonas är en patientförening och samar-
betar med BRO: däremot saknar bröstcancerföreningen (organisatorisk) an-
knytning till Cancerfondens Rosa bandet-kampanj (som är den som ICA är 
huvudsponsor till). I reportagetexten rationaliseras inte Rosa Bandet instru-
mentellt – varken den kampanj som ICA är huvudsponsor till (dvs. Cancer-
fondens kampanj) eller den lokala patientföreningen med koppling till BRO. 
Relationen mellan Cancerfondens kampanj och reportaget är således endast 
tematisk. Avsikten med kurserna beskrivs delvis utgående från huvudperso-
nen Berit, som vill ”inspirera till att laga mat som stärker och ger kroppen ny 
energi”, och detta realiseras ”[g]enom kurser för bröstcancerdrabbade”. Syftet 
är här instrumentellt,52 medan ingressens andra mening rationaliserar kursen 
teoretiskt: 

  
Men minst lika viktigt är samtalen kring köksön – terapin som pågår medan 
löken hackas, morötterna skalas och rotsellerin långsamt mjuknar i ugnen. 

 
Hos ICA sker instrumentella rationaliseringar genom mer komplexa textbind-
ningar och analyserna av såväl webbplatserna, broschyren som av tidningen 
Buffé visar att intertextuella aspekter är särskilt relevanta för analyserna av 
syfteskonstruktioner. 
                               
51 Syftet med kampanjen beskrivs hos Cancerfonden som ”att finansiera forskning, sprida kun-
skap om cancerprevention och bröstcancer, samt bedriva påverkansarbete” på Cancerfondens 
webbplats. 
52 Syftet med kurserna är instrumentellt, men legitimerar inte Rosa Bandet enligt van Leeuwens 
(2007) indelning i legitimerande och icke-legitimerande syfteskonstruktioner. 
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5.2.3 Apoteket 
Mängden verbaltext från Apoteket är mycket begränsad. Apoteket (TEXT4) 
informerar om sin medverkan i Rosa Bandet på följande sätt i den korta texten 
”Hälsa för så många som möjligt”: 
 

Apoteket är för tionde året huvudsponsor i Rosa Bandet. För att så många som 
möjligt ska kunna leva ett liv i hälsa stödjer vi kampen mot cancer genom att 
sälja rosa produkter och rosa band under oktober.  

 
Förordandet av ”ett liv i hälsa” ”för så många som möjligt” innebär att syftet 
hos Apoteket är samhälleligt motiverat. Rationaliseringen här är instrumentell 
(”[f]ör att”), men under texten finns en annan kort text som realiserar en im-
plicit rationalisering:  

 
På Apoteket möter vi dagligen cancerpatienter, och en del av dessa möten är 
väldigt smärtsamma. För oss är det naturligt att bidra till forskningen. Forsk-
ningen är en förutsättning för utvecklingen av nya läkemedel som ska hjälpa 
oss att besegra cancer. Välkommen till Apoteket. 

 
Forskningen är instrumentell för utvecklingen av nya läkemedel som i sin tur 
är instrumentell för att besegra cancer. Apoteket framställs även som ett kän-
nande och upplevande subjekt. (Konstruktionen av det sociala genom känslo-
uttryck analyseras och diskuteras i kommande kapitel, 6–8.) Apoteket, ett fö-
retag med farmaceutisk expertis, kan rimligtvis betraktas som en auktoritet i 
hälso- och sjukdomsfrågor. Apoteket har således en starkare koppling till vård 
och omsorg om kroppen än exempelvis ett byggföretag, och evalueringen av 
Apotekets kampanjdeltagande och bidrag till forskningen görs genom adjek-
tivet ”naturlig”. Rationaliseringen är teoretisk eller målorienterat instrumen-
tell och implicit – det är möjligt att tänka sig en syfteslänk mellan de två första 
fraserna – av typen ”[därför är det] naturligt för oss att bidra till forskningen”. 
Forskningen beskrivs vidare som ”en förutsättning för utvecklingen av nya 
läkemedel som ska hjälpa oss att besegra cancer”.  

Den 1 oktober publicerade Apoteket ett pressmeddelande om kampanj-
deltagandet. Syftet tydliggörs i rubriken ”Apoteket bidrar till cancerforskning 
genom rosa försäljning”53 (min kursiv). Den instrumentella rationaliseringen 
är resultatorienterad och görs med hänvisning till föregående år:  

 
År 2014 landade bidraget till Cancerfondens Rosa bandet-insamling på sam-
manlagt 5,9 miljoner kronor. För varje såld rosa produkt skänker Apoteket 20 
procent av försäljningssumman.  

 

                               
53 De rosa produkterna specificeras som ”bomullsrondeller, Apoliva handkräm, Försvarets hud-
salva och en rosa pillerdosa”. 
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Citatet från Apotekets vd i pressmeddelandet ”[v]i möter kvinnor som drab-
bats av bröstcancer varje dag på våra apotek” förbinds inte explicit med Apo-
tekets deltagande. Yttrandet utgör ändå en legitimering i form av erfarenhets-
baserad kunskap som implicit länkas till de instrumentella rationaliseringar 
som följer i citatet, modaliserade som en önskan hos ett kollektivt subjekt (”vi 
vill”, ”vårt mål”), en önskan realiserad ”genom försäljning av rosa produkter”. 
Genom ett kollektivt subjekt (”vi”) binds syftet samman med praktiken, in-
samlingen, eller ”varje krona som går till forskningen”, som evalueras som 
”livsviktig”. Detta sker genom syfteslänken ”därför är” som också förklarar 
och teoretiskt rationaliserar insamlingen. 

5.2.4 XL-BYGG 
De texter som analyseras är ett programblad, företagets webbplats, och en text 
på Bygg-Ole proffs54 webbplats (TEXT5, TEXT33-TEXT35). I rubriceringen 
av en text på företagets webbplats artikulerar XL-BYGG sitt deltagande som 
att ”Kampen mot cancer går före”. Texten lyder: 
 

Det finns viktigare saker i livet än verktyg, trä och byggprojekt. Kampen mot 
cancer är en sådan sak. Därför är vi på XL-BYGG sedan 2014 stolt huvudpart-
ner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och vi är glada över att våra klas-
siska höstveckor på XL-BYGG numera är rosa. 

 
Vad som legitimeringsanalytiskt utgör en moralisk delegitimering av företa-
gets varor och tjänster (”verktyg, trä och byggprojekt”) formuleras i relation 
till ett socialt syfte. XL-BYGG representerar en bransch för vilken engage-
mang i sociala frågor gällande bröstcancer inte är förväntad, dvs. skapas inte 
genom konnotation till företagets verksamhet eller produkter (på samma sätt 
som t.ex. hos Apoteket). Delegitimeringen av de egna produkterna genom en 
positiv evaluering av engagemanget (som att det ”går före” och som ”vikti-
gare”) är därför motiverat. Färgen rosa tillskrivs en metonymisk betydelse: att 
höstveckorna beskrivs som ”rosa” syftar på deltagandet (som huvudpartner) i 
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Genom att fastslå att ”[d]et finns vikti-
gare saker i livet” och att ”[k]ampen mot cancer är en sådan sak” realiseras en 
teoretisk rationalisering. ”Det finns” framställer den modala bedömningen 
som objektiv, dvs. legitimeringen representeras som sann snarare än som vär-
derande (jfr Halliday & Matthiessen 2004:613 ff., se även Holmberg & Karls-
son 2006:69, Holmberg 2011:108 ff.).  

Solidaritet fastslås som viktigt för deltagandet, vilket exemplifieras även 
i en av företagets annonser (se figur 5) med samma budskap. Annonsrubriken 
lyder: ”Det finns sånt som är viktigare än byggmaterial och verktyg.” XL-
BYGG rationaliserar sitt deltagande teoretiskt genom den rubricerande, gra-
fiskt framträdande meningen i annonsen. Annonsens brödtext förtydligar: 

                               
54 Bygg-Ole och Bygg-Ole proffs är en del av inköpskedjan XL-BYGG.  
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För andra året i rad är vi på XL-BYGG huvudpartner till Cancerfondens Rosa 
Bandet-kampanj. Det var inget svårt beslut. För när det handlar om cancer står 
vårt hopp till forskningen. Och forskning tar tid och kostar pengar. Men ger 
också både hopp och resultat. Med din hjälp kan vi stötta den och de drabbade 
än mer.  
 

Annonstexten omfattar en teoretisk rationalisering i ”forskning tar tid och kos-
tar pengar. Men ger också både hopp och resultat” och en instrumentell i den 
sista meningen: [m]ed din hjälp kan vi stötta den och de drabbade än mer”. 
”Med din hjälp” modaliseras även här med ”kan” vilket gör att uttrycket be-
håller en öppenhet (jfr Lassus 2010). XL-BYGG saluför i huvudsak bygg-
material och verktyg. Det innebär t.ex. att de konnotativa kopplingarna till 
kroppslighet och (kvinnors) hälsa som Apoteket och ICA utnyttjar (se 5.2.2 
och 5.2.3) inte gäller för XL-BYGG. Därför är det befogat att anta att företa-
gets verksamhetsinriktning gör behovet av positionering i sociala och hälso-
relaterade frågor starkare än hos t.ex. ICA och Apoteket.  

I den inledande texten i ett kampanjblad (TEXT5) framträder företagets 
vd genom subjektivt modaliserade utsagor som rationaliserar deltagandet i 
kampanjen teoretiskt: ”Cancer är skit. Jag vet. Jag har både vänner och med-
arbetare som fått cancer.” Fortsättningen av annonstexten lyder: ”[d]ärför har 
vi bestämt oss för att lämna vårt bidrag till forskningen mot cancer” och till-
fogar en instrumentell rationalisering till deltagandet. Den sista delen av tex-
ten lyder:  

 
Låt oss tillsammans göra en viktig insats. Du behöver inte ens köpa bygg-
material eller verktyg. På cancerfonden.se kan du ge en gåva eller välja att 
skänka ett valfritt belopp varje månad eller köpa Rosa Bandet. Det finns att 
köpa hos oss och de andra huvudpartnerna av Cancerfondens Rosa Bandet-
kampanj 2015. 

 
Modalt uttrycker påståendet om att mottagaren ”inte ens [behöver] köpa bygg-
material eller verktyg” en låg grad av förpliktelse. Företaget framhåller att un-
derstöd till Rosa Bandet inte nödvändigtvis förutsätter konsumtion av företa-
gets varor. Uppmaningen är dock riktad mot ett deltagande som görs ”tillsam-
mans” och som rationaliserats teoretiskt som ”en viktig insats”. Texten är sig-
nerad ”Bert Larsson, vd XL-BYGG Sverige”, vilket bidrar till att meddelandet 
får prägeln av ett auktoriserat utlåtande från företaget. 
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Figur 5. Två uppslag i XL-BYGG:s reklamblad. 
 
Såväl påståendet ”Vi behöver din hjälp” som uppmaningen i annonsrubriken 
”Gör en viktig insats” (se figur 5) implicerar konsumtion av företagets 
produkter. Samtidigt antyder nominalen ”hjälp” och ”insats” att deltagandet 
anses vara kollektivt och görs av flera aktörer. Texten finns i XL-BYGG:s 
reklamblad vilken innebär att de aktuella aktörerna i detta fall är företaget och 
konsumenter. Texten ”tillsammans skänker vi” och den (genom en mörkrosa 
nyans) grafiskt accentuerade rutan anger hur mycket av produktpriset som går 
till kampanjen. ”Tillsammans skänker vi” utgör ett upprepat och centralt 
element i annonserna, och anger hur det sociala deltagandet realiseras. 
Produkterna presenteras som ”[e]tt rosa bidrag och [vita väggar/LED-
belysning/25 meter tejp] (min kursiv). Konjuktionen och förbinder det sociala 
engagemanget med en konsumtionsdiskurs och bidrar parallellt till att 
naturliggöra socialt deltagande genom konsumtion av t.ex. väggfärg eller 
byggmaterial. Påståendet att det finns ”sånt som är viktigare” kan därför också 
förstås som svar på ett implicit behov av en positionering som går utanför 
företagets verksamhet. Annonstexten är signerad av företagets vd – som re-
presenteras med titel, bild och namn och namnteckning (vilket tillför en per-
sonlig prägel till meddelandet). I rollen av vd är Bert Larsson en auktoritet för 
företaget XL-BYGG. Bilden, dvs. den visuella representationen, samt vd:ns 
namn och signatur realiserar därför en auktoritetslegitimering. Visuellt artiku-
leras kopplingen mellan företaget och dess engagemang genom annonsens 
rosa bakgrundsfärg och genom att logotypen för XL-BYGG har dekorerats 
med årets rosa band. Eftersom XL-BYGG presenteras med företagets logotyp 
och slogan ”En riktig bygghandel” och den fotografiska framställningen av 
företagets vd, är det av sammanhanget, dvs. marknadskontexten, möjligt att 
utgå från att vädjan om ”hjälp” från mottagarna är riktad till företagets kunder. 
Eftersom den förväntade relationen mellan företag och kund utgörs av köp av 
företagets tjänster eller varor, impliceras alltså att ”hjälp” här sker genom kon-
sumtion. Modaliseringen med kan i den sista meningen innebär återigen en 
gardering. XL-BYGG:s texter inkluderar också ett av de få exempel på när en 
av de kommersiella aktörerna uppmanar till deltagande som inte sker genom 
konsumtion av företagets varor – och tvärtemot explicit artikulerar ett ekono-
miskt bidragande som inte är förenat med inköp.  
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På Cancerfondens webbplats framställs deltagandet modalt som ett erbju-
dande genom hjälpverbet ”kunna” (se även 5.2.2). Behovet av legitimering 
och kopplingarna till det egna kampanjdeltagandet behöver även belysas ge-
nom att de aktörsroller som de olika företagen kan förbindas med uppmärk-
sammas. XL-BYGG förbinder inte kampanjdeltagandet endast med konsumt-
ion av företagets produkter, och företagets VD framträder med en mer person-
ligt motiverad anknytning till kampanjen. På webbplatsen finns också en länk 
till Cancerfonden med uppmaningen ”Bli månadsgivare – och rädda liv!” I 
slutet av oktober rationaliseras deltagandet med resultatorienterade syfteskon-
struktioner – XL-BYGG publicerar följande meddelande på sin webbplats:  

 
5,8 miljoner i kampen mot cancer! 

Drygt 5,8 miljoner kronor har XL-BYGG kedjan tillsammans med kunder och 
samarbetspartners bidragit med till årets rosa bandet kampanj. ”Man är extra 
stolt att tillhöra XL-BYGG i dessa dagar. Vi hoppas och tror att vi genom 
denna kampanj och satsning verkligen gjort skillnad i kampen mot cancer.” 
säger Johan Rosendahl, inköp- och marknadsansvarig på XL-BYGGPART-
NER. 

 
Det kollektiva subjektet (”vi”) uttrycker hållningar som förmedlar känslo-
mässigt engagemang (”hoppas”). Texten fortsätter: 
 

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj avslutades igår med den tv-sända galan 
”Tillsammans mot cancer”55, där flera cancerformer lyftes fram såsom bröst- 
och prostatacancer. I direktsändning gav Bert Larsson, VD på XL-BYGG Sve-
rige, det positiva beskedet om den fantastiska summan. 
”Det är ett fantastiskt bra resultat och visar vilken effekt den samlade kraften 
inom XL-BYGG kedjan med delägare, personal, kunder och samarbetspartner, 
kan åstadkomma.” avslutar Johan.  
 

Den effekt- och resultatorienterade rationaliseringen formuleras som ”det po-
sitiva beskedet om den fantastiska summan” som beskrivs ytterligare som 
”fantastiskt bra”. Rationaliseringen i den sista meningen är teoretisk både i 
värderingen av ”ett fantastiskt bra resultat” och genom uttalandet att detta ”vi-
sar vilken effekt den samlade kraften inom XL-BYGG kedjan med delägare, 
personal, kunder och samarbetspartner, kan åstadkomma”. XL-BYGG tydlig-
gör också att ”insamlingen i Rosa Bandet-kampanjen bidrar till forskningen 
kring alla cancerformer”. Genom denna hänvisning och genom att explicit 
hänvisa till tv-galan ”där flera cancerformer lyftes fram såsom bröst- och 
prostatacancer” uttrycker XL-BYGG även här ett syfte – i detta fall med galan 
som konnotativt och intertextuellt är nära förbunden med Rosa Bandet, men 
inte enbart gäller bröstcancer. 

                               
55 ”Tillsammans mot cancer” var Cancerfondens tv-gala den 27 oktober 2015. Galan sändes 
direkt i Sjuan och TV4 Play. 
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5.2.5 Lindex  
Det empiriska materialet består av två artiklar (”Lindex lanserar nya produkter 
för att stötta kampen mot bröstcancer” och ”Lindex tackar kunder för miljon-
insamling till Cancerforskningen”) som finns på Lindex webbplats i kategorin 
Nyheter och pressmeddelanden. En instrumentell rationalisering av deltagan-
det görs i den första texten, i rubriken på artikeln: deltagandet presenteras ge-
nom en handling – ”vi lanserar två rosa nyheter” – och omfattar därmed också 
syfteslänken ”som direkt bidrar till” – modalt förstärkt av ”direkt”. Nominal-
frasen ”kampen mot bröstcancer” hänvisar också till en existerande och på-
gående aktivitet som produkterna, ”doftljuset” och ”läppglanset”, bidrar till. I 
ett pressmeddelande påpekar Lindex Design- och Inköpschef Malin Lindgren: 
”[d]etta är en extra viktig fråga för oss eftersom många av våra medarbetare 
och kunder är kvinnor” (TEXT6). Rationaliseringen är således teoretisk (”ef-
tersom många av våra medarbetare och kunder är kvinnor”) och fokuserar på 
kvinnor som målgrupp, dvs. situerar kampanjen tematiskt kring bröstcancer 
(som en sjukdom som i första hand drabbar just kvinnor). Lindex använder sig 
således av den konnoterande kopplingen mellan sin egen målgrupp och kund-
krets och cancerfondens kampanj. De ”två rosa nyheter” som är Lindex Rosa 
Bandet-märkta produkter sägs ”direkt bidra […] till kampen mot bröstcancer”. 
Lindex framhåller att företaget ”genom en rad olika aktiviteter lyft kampen 
mot bröstcancer”. De aktiviteter som beskrivs är  
 

Designer-samarbeten sedan 2010, Årlig försäljning av Rosa Bandet i Lindex-
butiker, Försäljning av Rosa Armbandet i Lindex-butiker sedan 2013, Försälj-
ning av Rosa sport-BH i svenska Lindex-butiker sedan 2014.  

 
Lindex har varit huvudpartner till Rosa Bandet-kampanjen sedan 2003 och 
beskriver sitt deltagande resultatorienterat som ”ett engagemang som genom 
åren bidragit till finansiering av bröstcancerforskningen och ökad medveten-
het om sjukdomen”. Bröstcancer konstrueras som kampanjens fokus genom 
en teoretisk rationalisering. Ingvar Larsson, VD på Lindex citeras:  
 

Jag är mycket stolt över det fantastiska engagemang Lindex kunder och med-
arbetare har visat för kampen mot bröstcancer under årets Rosa månad. Många 
av våra medarbetare och kunder är kvinnor och eftersom det är en sjukdom 
som främst drabbar kvinnor är det en extra viktig fråga för oss. Det gläder mig 
att vi, tillsammans med våra kunder och andra företag, kan göra skillnad i 
denna viktiga fråga.  

 
Den sista meningen utgör en teoretisk rationalisering som omfattar en inbädd-
ning: att deltagande kan ”göra skillnad i denna viktiga fråga” framställs som 
ett antagande som inte uttrycker någon egen responsbar språkhandling (jfr 
Holmberg & Karlsson 2006:120, 141). Påståendet modaliseras genom kan, 
som för att den teoretiska rationaliseringen ska ha kraft bör uppfattas ha en 
möjliggörande funktion. 
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Lindex är en av de största modekedjorna i Norden. Företaget definieras 
därför som en betydelsefull aktör vad gäller klädvanor, och i förlängningen av 
detta också i förhandlingar av sociala normer gällande kroppsliga ideal. Kritik 
mot kroppsnormideal uttrycks främst som del av en aktivistisk praktik i det 
material som undersökts. Analysen av Lindex medverkan visar att det inte är 
endast samhällsengagerade individuella aktörer som knyter de bröstcancerte-
matiserande praktikerna till förhandlingar om sociala normer och ideal vad 
gäller kroppar – Lindex påpekar att företaget i sin ”Pink Collection” 2016 ”in-
kluderar större storlekar, vilket känns som ett steg i helt rätt riktning” (min 
kursiv). Uttalandet som görs i ett pressmeddelande av Lindex och som lyfter 
fram en utveckling som sker i företagets utbud av kläder, konstrueras genom 
omnämnandet av en ”riktning”: i detta fall handlar det dessutom om ”helt rätt 
riktning”, vilket genom det attributiva ”helt rätt” tillför en moralisk legitime-
ring till företagets verksamhet. Lindex deltar således också i sociala förhand-
lingar om kroppslighet och kroppsnormer, om än på mer implicerande sätt 
(med att ta ett steg i ”rätt riktning” genom att inkludera större storlekar). Där-
med signaleras vilka målgrupper Lindex omfattar: vem som erbjuds företagets 
produkter och vilka representationer företaget kommunicerar genom sina klä-
der. 

5.2.6 Diskussion om rationaliseringar hos formgivare och 
huvudsponsorer 

Rationaliseringar av kampanjen görs hos företagen primärt genom försäljning 
av rosa produkter, och hos ICA och Apoteket genom uppmaningar till en häl-
sosam livsstil. Apoteket kan sägas utnyttja konnotationerna kring sin expertis 
inom hälsofrågor. XL-BYGG utgör ett undantag till uppmaningar till kon-
sumtion: i en av annonserna framhålls explicit att deltagandet inte förutsätter 
konsumtion av företagets varor, och ”kampen mot cancer” beskrivs som vik-
tigare. Trots delegitimeringen av den egna verksamheten konstrueras kam-
panjdeltagandet hos XL-BYGG också till stor del genom företagets rosa pro-
dukter. XL-BYGG är ett företag som säljer byggmaterial och verktyg, och 
utgör därför ingen självklar expertauktoritet vad gäller hälsa. Med kvinnor 
som konnoterad målgrupp för engagemang gällande bröstcancer kan XL-
BYGG därför inte räkna med att produkterna som företaget marknadsför (som 
inte är traditionellt kvinnligt kodade) i sig legitimerar kampanjdeltagande. 
XL-BYGG:s kampanjdeltagande verkar alltså också visa på ett starkare behov 
av att positionera sig på ett sätt som skapar trovärdighet genom att etablera en 
koppling mellan kampanjdeltagandet och företagets identitet.  

En nyliberal samhällsordning har konstaterats innebära bl.a. utveckling 
mot en svagare statlig omsorg i hälsofrågor till förmån för individuella val och 
personligt ansvar. Eftersom studien överordnat situeras i en nyliberal mark-
nadsekonomi (se 1.3) utgör detta även en förklaringsmodell för hur uttrycken 
för engagemang i sociala frågor om hälsa realiseras i det undersökta materi-
alet. Vad beträffar kampanjpraktikerna i denna studie och de utgångspunkter 
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som bör ligga till grund för en analys, är det rimligt att anta att de olika aktö-
rerna i en del fall väljer att utnyttja de konnotationer som deras företag och 
deras varor har. Exempelvis företag som säljer produkter som kodas som 
kvinnliga verkar utnyttja detta genom att bygga vidare på redan etablerade 
intertextuella kopplingar. Detta blir särskilt tydligt i de mer nischade artiku-
lationerna av kampanjen som ICA:s rosa månad.  

En del av texterna, bl.a. videon från formgivarna, utmärks av avsaknad av 
explicita syfteskonstruktioner, vilket föranleder ett antagande om att betydelse 
etablerats på andra sätt. Detta motiverar studiet av affektivt deltagande och av 
känslor som meningsskapande resurser i de kommande analyskapitlen (se 
även 4.2.2, 5.4). 

5.2.7 Rosa Bloggveckan: ”Kan du leva rosa en hel vecka?” 
Under Rosa Bandet-månaden presenteras fem bloggskribenter på Cancerfon-
dens webbplats under rubriken Rosa Bloggveckan. Cancerfonden beskriver 
aktiviteten som att organisationen ”utmanade fem bloggare att fylla vardagen 
med så många rosa produkter som möjligt i en vecka”. Fokus i den följande 
analysen ligger på hur de enskilda bloggskribenterna rationaliserar kam-
panjen, men också på de gemensamma dragen i rationaliseringarna 

Skribenterna i Rosa Bloggveckan rekontextualiserar huvudsponsorernas 
artikuleringar av kampanjen genom att lyfta fram produkter som ingår i hu-
vudsponsorernas kampanjengagemang. Följande avsnitt grundas på en analys 
av innehållen i de fem bloggarna i Rosa Bloggveckan. Cancerfondens presen-
tation av Rosa Bloggveckan görs genom en fråga till skribenterna: ”Kan du 
leva rosa en hel vecka?” Rosa ges följaktligen en adverbiell funktion i sam-
manhanget och framställs som utmärkande för en aktivitet (en praktikaspekt) 
– ett sätt att leva på. Bloggarna är ett forum där också huvudsponsorerna fram-
träder genom sina produkter (och som marknadsföring av dessa) och också 
genom representanter från företagen. Blogginläggen finns på skribenternas 
egna bloggar och på Cancerfondens webbplats. Videobloggarna56 är 3:01–
4:06 minuter långa.  

5.2.7.1 Vimmelmamman (bloggare 1) 
Bloggen ”Vimmelmamman” (TEXT38 – TEXT41) beskrivs av Cancerfonden 
som ”en av Sveriges största familjebloggar som har fått flera priser”. Vimmel-
mamman skriver: ”När jag fick frågan av Cancerfonden att under en vecka 
vara med i deras rosa kampanj och använda mig av så många rosa produkter i 
min vardag som möjligt sa jag förstås ja!” Dialogen i bloggvideon består av 
såväl Vimmelmammans kosmetiska tips (t.ex. ”så rouge är ett bra tips jag 
har”) som positiva omdömen om specifika Rosa Bandet-produkter. I den 
första frasen där Vimmelmamman introducerar bloggskribenterna rational-
iseras bloggskrivandet under Rosa Bloggveckan enligt följande: ”[v]i är några 
                               
56 Videobloggarna hittas också på YouTube.  
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utvalda bloggare som ska skriva om det här för att ni ska kanske välja med 
hjärtat när ni handlar”. Satsen innehåller en explicit syfteslänk, ”för att”, och 
den handling som läsarna uppmanas till är att ”välja med hjärtat”, vilket här 
betyder att köpa Rosa Bandet-märkta produkter. Det metaforiska uttrycket im-
plicerar alltså vad som räknas som en etisk och moraliskt legitim handling. 
Bloggskribenternas produktfokuserade aktiviteter under kampanjmånaden 
framställs också som ett socialt uppdrag – att ”skriva om det här” med syfte 
att få läsarna att ”kanske välja med hjärtat”, dvs. påverka läsarnas köpvanor i 
en moraliskt legitim riktning. Att konsumera legitimeras på så vis som en so-
lidaritetshandling. Vimmelmamman skriver: 
 

Nästan alla har någon de känner som kämpar med cancer och har du inte, kom-
mer du tyvärr med stor sannolikhet få. Det är därför vi måste utrota den här 
skiten.  

 
Yttrandet i sin helhet är teoretiskt rationaliserande. ”Det är därför” hänvisar 
till förekomsten av cancer och den instrumentellt rationaliserade handlingen 
”utrota den här skiten” innebär en moralisk delegitimering. De handlingar som 
refereras i blogginlägget relateras till konsumtion av rosabandet-produkter ge-
nom uttrycken ”välja med hjärtat när ni handlar” och det teoretiskt rational-
iserande påståendet att ”man kan vara med och bidra i sin vardag”. Det var-
dagliga deltagandet exemplifieras med ”att måla naglarna med ett visst lack, 
eller borsta tänderna med en viss tandkräm”. Rationaliseringen av deltagandet 
realiseras såväl teoretiskt som instrumentellt, t.ex. i frasen ”genom att använda 
de här produkterna i vår vardag kan vi tillsammans kämpa mot cancer, så ut 
och köp de här produkterna nu”. Syfteslänken är explicit – det är ”genom att” 
använda produkterna som handlingen ”kämpa mot cancer” möjliggörs, och 
genom ytterligare en syfteslänk – ”så” – uppmanas mottagaren till handling.  

5.2.7.2 ”D-Flex” (bloggare 2)  
David ”D-Flex” Seisay (TEXT42, TEXT 43) presenteras som ”en av Sveriges 
mest anlitade PT” (Seisay 2015). Seisays första inlägg i Rosa Bloggveckan 
rubriceras ”Fuck cancer!”. I blogginlägget skriver Seisay: ”I våras frågade 
Cancerfonden mig om jag ville vara med och bidra till en ökad förståelse kring 
cancer och hur man i vardagen kan hjälpa till”. Två syfteskonstruktioner arti-
kuleras och attribueras således till Cancerfonden: nämligen att ”bidra till en 
ökad förståelse kring cancer” och till kunskap om ”hur man i vardagen kan 
hjälpa till”. Därefter följer en evaluering: ”Jag kände mig hedrad och det var 
en självklarhet för mig att vara med.” I inlägget finns privata referenser till 
bloggskribentens egen vänkrets (”närmsta vänner”). Den delegitimerande 
språkhandlingen i rubriken – ”Fuck cancer!” – förstärks delvis genom utsagan  
 

1/3 av Sveriges befolkning får någon gång under sitt liv en cancerdiagnos. Idag 
blir ca 65 % botade – tillsammans kan vi höja antalet! 

 



 65

En del modala bedömningar är subjektiva (”jag tycker att det både är fint och 
viktigt att det är så många som vill hjälpa till”) och artikuleras parallellt med 
teoretiska rationaliseringar. Förekomsten av många rosa produkter i butikerna 
kan antas vara det som ”så många som vill hjälpa till” hänvisar till, vilket även 
rationaliseras objektivt genom ”det behövs verkligen”. Som en avslutande fras 
påpekar Seisay: ”Tänk att jag kan stöda cancerforskning genom att göra en 
smoothie”. Frasen omfattar således en inbäddning där ”att göra en smoothie” 
legitimeras genom att bygga vidare på en rationaliserad sanning om praktiken 
att konsumera rosabandet-märkta produkter. Ibland byggs rationaliseringen 
upp över flera fraser:  
 

Som ni säkert har märkt är det många rosa produkter i butikerna just nu och 
jag tycker att det både är fint och viktigt att det är så många som vill hjälpa till 
– det behövs verkligen. Cancer finns tyvärr omkring oss och vi måste tillsam-
mans ta upp kampen för att få det att försvinna. 1/3 av Sveriges befolkning får 
någon gång under sitt liv en cancerdiagnos. Idag blir ca 65 % botade – tillsam-
mans kan vi höja antalet! 

 
Handlingen ”ta upp kampen för att få det att försvinna” uttrycks genom mo-
dalitet som anger hög grad av förpliktigande (”måste”) och med sättomstän-
digheten ”tillsammans”.  

5.2.7.3 My Martens (bloggare 3) 
I detta avsnitt analyseras två blogginlägg och en video (TEXT8, TEXT44, 
TEXT45). På bloggen skriver My Martens under Rosa Bloggveckan:  
 

I våras frågade Cancerfonden mig om jag ville vara med och bidra till en ökad 
förståelse kring cancer och hur man i vardagen på olika sätt kan hjälpa till. För 
mig var det ingen tvekan, utan en självklarhet. 

 
Den rationalisering som görs i inlägget är teoretisk och subjektivt modali-
serad: ”[p]ersonligen tycker jag att det är fantastiskt och viktigt att det verkli-
gen är så många som vill hjälpa till att stötta cancerfonden och forskningen”. 
Rationaliseringen som följer är även den teoretisk: ”Det är extremt viktigt och 
behövs VERKLIGEN!” Inlägget rubriceras #NEJTILLCANCER57 och se-
mantiskt (och som separata grafiska meningar) saknas instrumentella ration-
aliseringar. Även följande legitimering består av en teoretisk rationalisering:  
 

                               
57 Cancerfonden meddelade 7.4.2016 att organisationen ”slutar att använda kampanjbudskapet 
’Nej till cancer’” och ”lägger ned kampanjen 30 dagar – 30 nej med omedelbar verkan […] 
efter de starka reaktioner som kampanjen skapat”. Pressmeddelandet innehöll bl.a. följande in-
formation: ”Vi har tagit del av kritik från såväl patienter som anhöriga som känner sig både 
skuldbelagda och sårade. Detta är djupt olyckligt och självklart tar vi till oss detta. Det har 
naturligtvis aldrig varit vår intention att skuldbelägga någon eller insinuera att de som insjuknat 
i cancer kunde ’valt bort’ sin sjukdom. Det kan man inte.”  
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Cancerfonden kämpar tillsammans med sponsorer och samarbetspartner för 
att samla in så mycket pengar som möjlig till cancerfonden och forskningen. 
Utvecklingen och forskningen har gjort FANTASTISKA framsteg tack vara 
Cancerfonden och alla som på sitt sätt bidragit med vad man kan. 
Vi vill tillsammans fortsätta att höja den procentuella delen ytterligare! 
Jag kommer att införskaffa en hel del olika produkter, gör gärna det du också! 
Jag vill vara med och göra skillnad, − Vill du? 

 
De olika påståendesatserna som handlar om socialt engagerad handling å ena 
sidan, och konsumtion av rosa produkter å den andra, knyts samman och im-
pliceras ha ett samband. ”Vi vill tillsammans fortsätta att höja den procentu-
ella delen ytterligare!”, ”Jag kommer att införskaffa en hel del olika produkter, 
gör gärna det du också!”, ”Jag vill vara med och göra skillnad, − Vill du?” I 
texten realiseras alltså implicita syfteskonstruktioner som kopplar samman in-
förskaffandet av olika produkter med t.ex. att ”göra skillnad”. Martens blogg-
film fokuserar på hudvårdsprodukter från Apoteket, och närmare bestämt sä-
ger Martens sig vara intresserad av att höra mer om vilka ”ämnen man ska 
undvika”. Bloggfilmen där Martens träffar Åsa från Apoteket lyfter särskilt 
fram cykliska silikoner: Apoteket har avlägsnat produkter som innehåller äm-
net ur sitt eget sortiment. I bloggvideon tydliggörs inte vad cykliska silikoner 
är eller vilka eventuella risker de medför som motiverar att de inte längre säljs. 
Martens beskriver inledningsvis att vi i videon ”ska kika i [hennes] badrums-
skåp” och berättar att hon ”har bjudit hem Åsa som jobbar på Apoteket”. Åsa 
beskrivs som ”väldigt duktig på vad de rosa produkterna innehåller och vilka 
ämnen man ska undvika”. Martens tillägger: ”för jag har faktiskt ingen koll 
på vad mina produkter innehåller och inte”. Martens låter därmed Åsa från 
Apoteket företräda rollen av expertauktoritet. Videon kan därför i sin helhet 
läsas som en mytopoetisk legitimering av såväl Apotekets expertkunskap som 
av kampanjen. På Apotekets Facebooksida (TEXT7) görs ett inlägg där Apo-
teket hänvisar och länkar till bloggvideon på YouTube. Texten i inlägget ly-
der:  
 

My Martens fick besök av Apoteket och pratade om rosa produkter och 
cykliska silikoner. My är en av bloggarna som genomför en rosa bloggvecka i 
samarbete med Cancerfonden. 

 
I bloggfilmen där Martens träffar Åsa från Apoteket fokuserar dialogen58 till 
viss del på Apotekets produkter, men särskilt på ämnet ”cykliska silikoner” 
som impliceras vara ett ämne som bör undvikas: 
 

My: Jag måste fråga: alltså det här ämnet som ni tagit bort, som det syns över-
allt om, vad är det för ämne? 
Åsa: Ja, du tänker på vår reklamfilm om cykliska silikoner. Vi jobbar ju väldigt 
hårt med vilka ämnen som är tillåtna i våra produkter, och nu har vi alldeles 

                               
58 Dialogen har transkriberats. 
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precis rensat vårt sortiment från ett ämne som heter cykliska silikoner. Vi tar 
bort det här, för vi tycker att man kan välja faktiskt andra ingredienser. 

 
I exemplet antyds således att cykliska silikoner är en potentiell källa till oro, 
genom att Apotekets representant Åsa påpekar: ”Vi tar bort det här, för vi 
tycker att man kan välja faktiskt andra ingredienser”, samt att Apoteket ”job-
bar […] väldigt hårt med vilka ämnen som är tillåtna i [företagets] produkter”. 
Videofilmen innehåller ingen närmare information om bakgrunden till den 
riskhanterande åtgärden. Apotekets kampanj har däremot presenterats i bland 
annat dagstidningar, reklamfilmer på tv och även på YouTube samt på Apo-
tekets egen webbplats, och delegitimeringen av det borttagna ämnet kan antas 
ha gjorts intertextuellt i andra medier.59 

Apoteket presenterar sin verksamhet genom att lyfta fram riskhanterande 
åtgärder, t.ex. ”nu har vi alldeles precis rensat vårt sortiment från ett ämne som 
heter cykliska silikoner” och ”vi [Apoteket] tycker man kan välja andra äm-
nen”. ”Att informera om just de här ingredienserna” evalueras som ”viktigt” 
och framställs som en riskhanterande åtgärd men varför konsumenten bör 
välja andra ämnen explicitgörs inte. Dialogen anspelar på oro och rädsla ge-
nom att konnotera något riskfyllt: Martens berättar att hon sett Apotekets vi-
deo som gett henne ”en tankeställare” och var något hon ”reagerade på”. Åsa 
svarar: 

 
Just nu jobbar vi ju hårt med att informera om just de här ingredienserna, för 
vi tycker att det är viktigt. Och vi hoppas att alla andra som säljer hudvårds-
produkter tar bort dem.  

 
Semantiskt sett realiseras ingen syftesformulering med hänvisning till bortta-
gandet av produkter (som innehåller ämnet cykliska silikoner) men dialogen 
kretsar kring detta ämne som genom konnotationer länkas samman med kam-
panjens tematik. Bloggvideon är således intertextuellt i dialog med Apotekets 
kampanj, vars innehåll främst impliceras. I dialogen sker endast en hänvisning 
till Apotekets kampanj.60 Videofilmen avslutas med en sammanfattning av 
Martens, som utgör filmens berättarröst:  
 

Ibland är det svårt att veta vad man ska använda för att ens hud ska må så pass 
bra som möjligt. Jättekul att Åsa kunde komma hit och berätta lite om tanken 
bakom deras produkter. Och är det inte ganska häftigt att vi tillsammans genom 
att köpa de rosa produkterna kan vara med i kampen mot cancer.  

                               
59 Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF) med flera har riktat kritik mot kampanjen. 
KTF menar att Apoteket AB:s reklamkampanj inte är ”vederhäftig”, ”spelar på konsumentens 
rädsla”, och att de ”misskrediterar konkurrerande företag och produkter” (TEXT32). 
60 Apotekets kampanj informerar om att cykliska silikoner kan påverka fertilitet, lever och and-
ningsorgan och har bland annat visats i dagstidningar, reklamfilmer på tv, på Youtube samt på 
Apotekets egen webbplats. Källa: http://svenskfarmaci.se/apotek/apotekets-kampanj-om-
cykliska-silikoner-anmals/ (TEXT32). 
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Rationaliseringen i det sista yttrandet i videon innehåller en inbäddning där 
köpet av produkterna framställs som ett möjliggörande av deltagande i ”kam-
pen mot cancer”. Hudvård och ”kampen mot cancer” sammanlänkas genom 
en mer allmän hälsodiskurs, som också inbegriper kunskap om vilka ”ämnen 
man ska undvika”. Känslor av oro och rädsla framträder endast genom kon-
notationer och artikuleras explicit som en strävan ”att ens hud ska må så pass 
bra som möjligt”. Eftersom det explicita syftet uttrycks som kosmetiska råd 
illustrerar blogginlägget hur riskhantering och konsumtion (av rätta varor) 
sammanförs (se kapitel 7 för en fördjupad analys och vidare resonemang om 
riskhantering).  

Martens framhåller att hon inte har ”koll på vad [hennes] produkter inne-
håller”, och att det är ”svårt att veta vad man ska använda för att ens hud ska 
må så pass bra som möjligt”. Detta kan beskrivas som en komplikation, som 
får sin upplösning i att ”Åsa kunde komma hit och berätta lite om tanken 
bakom deras produkter”. Legitimeringen förstärks i den inbäddning som föl-
jer, som lyder: ”Och är det inte ganska häftigt att vi tillsammans genom att 
köpa de rosa produkterna kan vara med i kampen mot cancer”. Videobloggin-
lägget introduceras av Cancerfonden enligt följande: ”Möt Martens under hen-
nes rosa bloggvecka. ’Är det inte ganska häftigt att vi tillsammans, genom att 
köpa rosa produkter, kan vara med i kampen mot cancer?’ säger hon” 
(TEXT8). Satsen består av såväl en explicit som implicit syfteskonstruktion: 
den innehåller både ett syfte och en handling som förenas med syfteslänken 
”genom att” – frasen innehåller både metaforen ”kampen mot cancer” och en 
praktikrefererande inbäddning vilket innebär att den inte uttrycker en respons-
bar språkhandling. Hudvård och metaforen ”kampen mot cancer” sammanlän-
kas och konstrueras som delar i en generell hälsodiskurs, realiserad genom 
kunskapsspridning om vilka ”ämnen man ska undvika”.  

5.2.7.4 Dagny Carlsson (bloggare 4) 
Också i detta avsnitt analyseras två blogginlägg och en video (TEXT49, 
TEXT50, TEXT51). I Cancerfondens presentation beskrivs Dagny Carlsson 
som ”Sveriges, och kanske världens äldsta bloggare. Hon är 103 år och en tuff 
dam med humor”. I bloggvideon påpekar Carlsson”[n]är jag fick en förfrågan 
från Cancerfonden om jag ville medverka i Rosa bandet-kampanjen sa jag gi-
vetvis ja”. ”Givetvis” förstärker legitimeringen av kampanjen, men Carlssons 
förhållningssätt till de rosa produkterna är i stor utsträckning skämtsam. Ett 
påpekande lyder: ”En tumstock fann jag också bland grejorna och det är en 
praktisk och bra tingest, som jag hittills saknat.” Bloggtexterna består av 
skämtsamma kommentarer om de rosa produkterna som antingen svåranvänd-
bara eller onödiga för Carlsson, t.ex. att påsen med rosa produkter innehöll 
hundmat. Carlsson uttrycker sig självironiskt om sitt förhållande till hundar: 
 

Det fanns också en påse hundfoder i en av kassarna och innehållet i den påsen, 
skall jag donera till första bästa hundägare jag träffar på. Det bästa hos männi-
skan är hunden, sägs det, men jag har aldrig lyckats bli så bra att jag passat 
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ihop med en hund. Så snart jag träffar en hundägare, kommer jag att överlämna 
hundkäket, så att det kommer till nytta. 

 
Bloggtexterna och videoinslaget som ingår i bloggveckan kan i sin helhet läsas 
som en (auktoritets)legitimering av kampanjen genom att Carlsson ofta fram-
träder offentligt och tack vare detta kan antas vara bekant för en stor allmän-
het. Carlssons personliga stil och humoristiska förhållningssätt till Rosa Ban-
det-produkterna kan även anses tillföra en mytopoetisk legitimering till kam-
panjen. Carlssons berättelse om att ha varit anhörigvårdare åt sin cancersjuka 
man (och den påfrestning det innebar personligen) kan också betraktas som en 
komplikation i berättelsen, utan att den följer en tydlig narratologisk kurva. 
Carlsson berättar att ”[d]et var så illa ställt så att jag fick vara sjuksköterska åt 
min man och jag var ju över 90 år, så jag var rätt så slut.” Utfallet i inslaget 
realiseras multimodalt: i den senare delen av videon (vid ca 3:30) inleds ett 
ljudspår med en glad melodi som fortsätter till video-episodens slut. När me-
lodin sätter igång säger Carlsson: 
 

Så jag hoppas att folk nappar på idén och köper de här varorna. Någon sak bör 
de kunna köpa. Jag tycker det är riktigt roligt att jag kan få baka mina sol-
skenskakor och på så sätt hjälpa Cancerfonden i deras arbete.  

 
Videon innehåller även musik, i kommande analyskapitel (6–8) kommer bl.a. 
melodier att inkluderas och analyseras ur legitimeringssynpunkt och som bi-
dragande till affektivt betydelseskapande. En aktivitet som Carlsson skildrar 
är bakandet av solskenskakor, som beskrivs som ”riktigt roligt”. Den positiva 
evalueringen gäller en aktivitet (bakning) som syftar till att ”hjälpa Cancer-
fonden i deras arbete” vilket syfteslänken ”på så sätt” realiserar. Kampanjen 
legitimeras visuellt genom representationen av produkter. Carlsson håller upp 
en kartong med ägg, som ingår i ICA:s rosa produkter. I ett annat blogginlägg 
(som har rubriken ”Överraskningar”) skriver Carlsson:  

 
Det går inte räkna upp allt som jag skall använda under veckan, men jag kan 
på det varmaste rekommendera alla, stora som små att köpa produkterna. De 
är inte bara bra för konsumenten utan det allra bästa är, att om man köper dem, 
så stöder man Cancerfonden och forskarna i kampen mot bröstcancern.  

 
Moralisk legitimering realiseras genom jämförelse i uttrycket ”det allra bästa”. 
Carlsson bidrar också till legitimeringen av produkterna (”hoppas att den öv-
riga delen av Sveriges befolkning också gör allt vad de kan den här veckan 
och hjälper Cancerfonden att hjälpa genom att köpa så många rosa varor som 
möjligt”). Som introduktion till den videofilm som ingår i Rosa Bloggveckan 
säger Carlsson: ”Idag skriver jag ingenting utan låter videofilmen vara ett ta-
lande bevis för att vi alla och envar bör hjälpa och stödja Cancerfonden i kam-
pen mot bröstcancer. Vi säger: ’Nej’ till cancer”. ”Kampen mot bröstcancer” 
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tematiseras alltså parallellt med att ”hjälpa Cancerfonden” som det kampanjen 
syftar till.  

5.2.7.5 Monas Universum (bloggare 5)  
Också i detta avsnitt analyseras såväl skrivna blogginlägg som audiovisuellt 
material (TEXT46, TEXT47, TEXT48). De skrivna inläggen i Monas blogg 
innehåller kortare betraktelser över relationen mellan bloggskribent, läsare 
och ”organisationer och företag [som] har börjat upptäcka” hur bloggar påver-
kar sina läsare, samt fakta ”om hur cancerstatistiken ser ut i Sverige” som 
förmedlats (Mona berättar att bloggskribenterna ”blev briefade”) av Cancer-
fonden. I det första blogginlägget under Rosa Bloggveckan skriver Mona:  
 

Sent i våras blev jag tillfrågad om jag skulle kunna tänka mig ett samarbete till 
hösten med Cancerfonden. Ehh, har hundar fyra ben? Sover Dolly Parton fort-
farande på rygg? Svaret var med andra ord givet. Känner mig otroligt hedrad 
för detta uppdrag.  

 
Förutom Monas positiva evaluering och inställning till bloggveckan och de 
statistiska fakta som förmedlas innehåller inläggen inga instrumentella ration-
aliseringar av kampanjen. Den legitimering av kampanjen som konstrueras i 
videoinlägget realiseras över flera meningar och i olika modaliteter. Den nar-
rativa sekvens som förmedlas i videon handlar om renoveringen av Monas 
hall. Mona nämner sin ”katastrofhall” som hon hoppas att ”äntligen få […] 
klar någon gång”. Handlingen kretsar kring att Mona ”tar hem XL-BYGG för 
en offert”. ”Nu när det är Rosa bloggveckan tänkte jag ta tag i min katastrof-
hall: jag har ringt XL bygg och pratat med Patrik”, påpekar Mona. Mona sko-
jar genom att anmärka: ”vilken manlig rosa kniv du har”, varpå XL-BYGG:s 
ombud Patrik svarar: ”Tack Mona. Det är faktiskt så att vi på XL-bygg stöder 
Rosa Bandet-kampanjen som pågår nu.” Hänvisningen till företagets delta-
gande i svaret på Monas kommentar dramatiserar deltagandet – dialogerna 
realiserar således mytopoetisk legitimering av företagets deltagande. Monas 
påpekande om en ”manlig rosa kniv” syftar till att fästa uppmärksamhet vid 
produkten och anspelar på färgen rosa som en traditionellt ”flickig” färg och 
normativt icke-manligt kodad (se Ambjörnsson 2011). Uttalandet är också en 
del av en mytopoetisk legitimering, som realiseras genom ett fiktivt narrativ. 
Den berättande sekvensen handlar om XL-BYGG:s kampanjmedverkan, som 
i sin tur realiseras genom produkterna. I videon saknas instrumentella ration-
aliseringar, likaså explicita kopplingar till kampanjen. Genom sitt underhåll-
ningsvärde realiserar inlägget i stället mytopoetisk legitimering av kampanjen. 
En rationaliserande syfteskonstruktion görs dock i slutet av videon genom 
Monas omdöme om såväl renovering som understöd till cancerforskning. 
Mona kritiserar renoveringen hennes man har påbörjat och säger sig vara glad 
att hon ”tog hem en expert från XL-bygg och lyssnade på honom i stället”. 
Rationaliseringen som följer omfattar en inbäddning som evaluerar kam-
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panjen positivt: ”och är det inte fantastiskt att man kan bidra till cancerforsk-
ning genom att renovera lite grann hemma”. Syfteslänken mellan renove-
ringen och bidrag till cancerforskning utgörs av ”genom att”, dvs. rational-
iseringen är instrumentell. Den teoretiska rationaliseringen som omfattar en 
inbäddning (där ”renovera lite” innebär konsumtion av XL-BYGG:s varor och 
tjänster) stödjer ett gemensamt gott ändamål. 

5.2.7.6 Diskussion om blogginläggen 
I avsnitten ovan har jag undersökt hur deltagandet rationaliseras genom de 
rosa produkterna och hur bloggskribenterna förhåller sig till deltagandet. Ana-
lysen av bloggarna visar att Rosa Bandet-produkterna framställs som instru-
mentella för att uppnå kampanjens syfte. Detta realiseras genom medelorien-
terade syfteskonstruktioner och mytopoetiskt legitimerande presentationer 
och anekdoter om produkterna och användningen av dessa. Blogginslagen föl-
jer samma narrativa mönster och formuleringar av de syften som artikuleras 
är identiska eller nästan identiska. Till exempel är statistiska referenser till 
förekomsten av cancersjukdomar i Sverige återkommande i kampanjtexterna 
2015 genom mycket likartade realiseringar i text. I bloggtexterna är rational-
iseringarna ofta teoretiska och följer på de narrativa sekvenserna och subjek-
tiva modaliseringarna. Produkterna evalueras positivt vilket legitimerar prak-
tiken med de konsumtionsinriktade handlingarna (och förstärker relationen 
mellan Cancerfonden och huvudsponsorerna). Rosa Bloggveckan legitimerar 
således konsumtion av rosa produkter på detta sätt. 

På fotografier i bloggarna och i Cancerfondens presentation av Rosa 
Bloggveckan realiseras bloggskribenterna visuellt med de rosa produkterna. 
Bloggtexterna konstrueras till stor del med hjälp av narrativa sekvenser som 
relaterar till produkterna, till användningen av dem och hur produkterna blir 
medel i ett socialt engagerande syfte som artikuleras på något olika sätt. Ana-
lysen av bloggtexterna visar hur realiseringen av det sociala engagemanget i 
kampanjtexterna görs genom (användningen av) produkterna. 

Uppmaningar till konsumtion av skönhetsprodukter fyller också identi-
tetsskapande och -bekräftande funktioner av normativ kvinnlighet. Analysen 
visar att många syfteskonstruktioner följer samma mönster och är närapå iden-
tiska, dvs. ett tydligt mönster upprepas: deltagandet evalueras som ”självklart” 
och konsumtion av de rosa produkterna legitimeras som en socialt engagerad 
handling.61 Hos alla bloggskribenterna konstrueras deltagande i Rosa Blogg-
veckan som en positiv företeelse och i huvudsak som ett möjliggörande av en 

                               
61 T.ex. skriver Seisay: ”I våras frågade Cancerfonden mig om jag ville vara med och bidra till 
en ökad förståelse kring cancer och hur man i vardagen kan hjälpa till”. Texten fortsätter med 
en evaluering: ”Jag kände mig hedrad och det var en självklarhet för mig att vara med”. Martens 
formulering är identisk: ”I våras frågade Cancerfonden mig om jag ville vara med och bidra till 
en ökad förståelse kring cancer och hur man i vardagen på olika sätt kan hjälpa till”. Evalue-
ringen är snarlik, men annorlunda formulerad: ”För mig var det ingen tvekan, utan en självklar-
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socialt engagerad handling, som formuleras som ”kampen mot bröstcancer”, 
”kampen mot cancer” och ”bidrag till cancerforskningen”. Modalt uttrycks 
deltagandet i hög grad som ett möjliggörande, realiserat med verbet ”kunna. 

5.3 Aktiviteter som syftar till understöd för 
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation (BRO) 

I detta avsnitt undersöks rationaliseringar hos de aktörer som samarbetar med 
BRO det aktuella året och de aktiviteter som understöder organisationen. 
Dessa är Klämdagen (5.3.1), Bullogram (5.3.2) och Klämkalendern (5.3.3). 

5.3.1 Klämdagen 
Klämdagen är en webbtjänst och app (TEXT71) och beskrivs som att den ”på-
minner kvinnor om att undersöka sina bröst mer regelbundet”62 genom ett 
kom-ihåg-meddelande som skickas via Facebook en gång i månaden. Initiati-
vet till Klämdagen kommer från BRO och presenteras med en explicit syftes-
formulering: ”Syftet är att skapa en god och positiv vana hos alla kvinnor att 
göra detta regelbundet”. BRO skriver: ”Namnet ’Klämdagen’ är en lek med 
ord och syftar på den dag i månaden då du som kvinna bör känna igenom dina 
bröst.” Namnet anspelar på benämningen av en enskild arbetsdag som infaller 
mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag (och som anses motivera till 
ledighet).  

Genom sin officiella status kan den kunskapstyp som BRO konnoterar sä-
gas vara förankrad i vetenskaplig auktoritet, men – som en patientorganisation 
– även i tradition och erfarenhet. Både BRO:s expertauktoritet och den erfa-
renhetsbaserade auktoriteten legitimerar därför intertextuellt, och förtydligas 
i BRO:s formulering: ”[v]i på BRO- Bröstcancerföreningarnas Riksorganisat-
ion vet att en tidig upptäckt kan vara avgörande och kan rädda liv. Därför har 
vi tagit fram appen Klämdagen”. Appen rationaliseras således teoretiskt och 
syfteslänken utgörs av ”med en påminnelsefunktion”. Syftet med tjänsten be-
skrivs bl.a. som ”att stödja Bröstcancerfondens arbete”.  

 
Vi på Bröstcancerförbundet vet att en tidig upptäckt kan vara avgörande och 
kan rädda liv. Därför har vi tagit fram appen Klämdagen, som med en påmin-
nelsefunktion hjälper kvinnor att komma ihåg att känna igenom sina bröst re-
gelbundet.  

 

                               
het.” Också Vimmelmamman uttrycker det på liknande sätt: ”När jag fick frågan av Cancer-
fonden att under en vecka vara med i deras rosa kampanj och använda mig av så många rosa 
produkter i min vardag som möjligt sa jag förstås ja!” 
62 Appen är utvecklad för både iPhone och iPad.  
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Annonstexten (se figur 6) finns på webbplatsen och på Facebook (TEXT63)63 
och lyder: 

 
Varje månad ska ha en klämdag. 

 
Vilken är din? Gå in på facebook.com/klamdagen och skaffa en egen klämdag. 
En tidig upptäckt av bröstcancer kan rädda liv och att undersöka sina bröst 
varje månad är därför en god vana. Boka in din klämdag för varje månad och 
få en påminnelse på Facebook när det är dags att klämma. Genom att välja en 
klämdag på Facebook deltar du i arbetet med att sprida budskapet om självun-
dersökning till fler kvinnor.  

 
Klämdagen administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – 
BRO 

 

                               
63 Klämdagen har förekommit som annonser i tidningar och haft en sida på Facebook sedan 
2011.  
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Figur 6. Annonstext för Klämdagen. Källa: Bröstcancerförbundet. 
 
Den handling som mottagaren uppmanas till är självundersökning, formulerat 
som att ”[b]oka in [s]in klämdag” och ”att undersöka sina bröst varje månad”. 
”[D]et är en god vana” utgör en teoretisk rationalisering, som i sin tur förklaras 
med ”tidig upptäckt av bröstcancer kan rädda liv”. I den andra frasen längre 
ner i texten formuleras den handling som mottagaren uppmanas till som att 
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välja en klämdag på Facebook. Hela frasen realiserar en medelorienterad rat-
ionalisering: genom detta val deltar mottagaren (du) ”i arbetet med att sprida 
budskapet om självundersökning till fler kvinnor”. På BRO:s webbplats 
(TEXT72) inleds presentation av Klämdagen på liknande sätt:  
 

Kommer du ihåg att undersöka dina bröst varje månad? Det är du själv som 
bäst kan känna förändringar. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos 
kvinnor i Sverige och att undersöka sina bröst varje månad är därför en god 
vana. Boka in din klämdag för varje månad och få en påminnelse på Facebook 
när det är dags att klämma. Läs mer här. 

 
Klämdagen rationaliserar självundersökning teoretiskt genom konstaterandet 
att ”[d]et är du själv som bäst kan känna förändringar”. Fakta om förekomsten 
av bröstcancer rationaliserar också självundersökningar som en instrumentell 
handling, genom syfteslänken ”därför”. Den instrumentella rationaliseringen 
leder därför logiskt till den uppmaning som följer: ”Boka in din klämdag för 
varje månad och få en påminnelse på Facebook när det är dags att klämma.” I 
presentationstexten på webbplatsen av Klämdagen beskrivs självundersök-
ning som ”en god vana”. Rationaliseringen är formulerad ”SJÄLVUNDER-
SÖKNING – EN GOD VANA”: frasen realiserar en definition där 
tankstrecket utgör syfteslänken. Längre fram i texten artikuleras även syftet 
explicit: ”Syftet är att skapa en god och positiv vana hos alla kvinnor att göra 
detta regelbundet”.  

5.3.2 Bullogram 
Rubriken på ett pressmeddelande (TEXT18) från brödföretaget64 om Bullog-
ram lyder: ”Skicka en rosa kanelbulle med Bullogram – stöd kampen mot 
bröstcancer”.65 Tankstrecket som förbinder att ”skicka en rosa kanelbulle” 
med det följande uttrycket: ”stöd kampen mot bröstcancer”, blir också det som 
förbinder de två handlingarna. Denna typ av fraser sorteras i analysen som 
implicita syfteskontruktioner enligt van Leeuwens modell, där tankstrecket 
alltså blir det som konstruerar de två handlingarna som sammanhängande. I 
brödtexten står att läsa bl.a. ”I år stödjer vi Bröstcancerfonden med nybakade 
rosa bullar.” Den instrumentella rationaliseringen är medelorienterad: syftet 
är att ”stödja Bröstcancerfonden” och handlingen artikuleras genom ”nyba-
kade rosa bullar”. Syfte och handling realiseras av syfteslänken ”med”. Bull-
tjänsten Bullogram beskrivs som ett sätt att informera om självundersökningar 
och ”sprida livsviktig kunskap om hur sjukdomen kan upptäckas och stoppas 
i tid”. I annonsen evalueras de rosa bullarna som ”Sveriges godaste kanelbul-

                               
64 Bonjour är ett företag specialiserat på bake-offprodukter och tillhör Lantmännen Unibake. 
65 Bonjours bullar med rosa pärlsocker lanserades 2012 ”för att uppmärksamma Cancerfondens 
Rosa Bandet-kampanj” (TEXT90). År 2015 stödjer brödföretaget Bröstcancerfonden. 
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lar” (se figur 7). Den uppmanande språkhandlingen lyder ”Sms:a en kanel-
bulle och stöd den viktiga kampen mot bröstcancer”. Frasen innehåller en im-
plicit syfteskonstruktion där ”och” utgör implicit syfteslänk. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 7. Annons från Bonjour. 
 
Brödföretaget skriver att de ”[f]ör att stödja Bröstcancerfondens arbete öppnar 
tjänsten Bullogram”. Företaget redogör för tjänsten på följande sätt: 
 

Från och med 1 oktober går det att skicka en kanelbulle till någon och samtidigt 
stödja den viktiga kampen mot bröstcancer. Tjänsten heter Bullogram och kos-
tar 25 kronor (ordinarie pris: 16 kr). Avsändaren kan välja en vän att skicka en 
bulle till på www.bullogram.nu. Därefter skickas en kupong till mottagaren via 
Facebook, samtidigt som tio kronor går oavkortat till Bröstcancerfondens ar-
bete. Facebook-kupongen går sedan att byta mot en rykande färsk, kanelbulle 
toppad med rosa pärlsocker på valfri Pressbyrån eller 7-Eleven i Sverige ge-
nom att visa upp kupongen i kassan med hjälp av sin mobiltelefon. 

 
I pressmeddelandet förmedlas statistisk kunskap om antalet bröstcancerdia-
gnoser – första meningen i ingressen lyder: ”Varje dag får 20 kvinnor i Sverige 
beskedet att de har bröstcancer”. Även brödtexten inleds med liknande statist-
isk information: ”Varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor av bröstcancer.” Den 
informerande, teoretiska legitimeringen förtydligas: ”Det betyder att var ni-
onde kvinna drabbas någon gång i livet”. (Statistiken kan antas gälla Sverige, 
men det framgår inte explicit.) Bullogram framställs även som ”tjänsten [som] 
gör det möjligt att skicka en kanelbulle till en vän och samtidigt skänka tio 
kronor till Bröstcancerfonden”. van Leeuwen (2008) framhåller att en tempo-
ral länk mellan syfte och praktik gör syfteskonstruktionen implicit, som i ex-
empelmeningen ”att skicka en kanelbulle till någon och samtidigt stödja den 
viktiga kampen mot bröstcancer” där två parallella handlingar sammanförs 
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genom den temporala länken ”och samtidigt”. Tjänsten kombinerar marknads-
föring (och försäljning) av kanelbullar med uppmaningar till självkontroller 
och information om dessa. Konkret görs detta genom en s.k. ”Klämskola”, en 
manual som beskrivs som ”hjälp för att genomföra en självundersökning”. En 
grafiskt lekfull framställning av självkontroller (där bröst utgörs av tecknade 
bullar) förbinds med en auktoriserad hälsodiskurs genom referenser till ”1177 
Vårdguiden” (på webbplatsen för Bullogram görs detta genom en länk, som 
besökaren kan klicka på för att komma till sjukvårdsupplysningens webb-
plats). Visuellt står ”Dags att klämma en bulle” intertextuellt tydligt i relation 
till den grafiska representation som används i ”Klämdagen”. Grafiskt liknar 
dessa framställningar varandra, bl.a. finns en mycket snarlik tecknad hand hos 
brödföretaget som den som används av BRO. På Klämdagens Facebooksida 
uppmanas besökaren att boka in ”sin klämdag för varje månad och få en på-
minnelse på Facebook när det är dags att klämma”. Brödföretagets initiativ 
bygger således på explicita referenser till ”Klämdagen”, som administreras av 
BRO. Bullogram kan därför sägas bära spår av andra uttryck inom en mera 
övergripande social praktik. Parollen ”Dags att klämma en bulle” följs av ett 
tillägg som förklarar uppmaningen: ”Upptäck förändringar i tid”. Tillsam-
mans realiserar dessa fraser således en syfteskonstruktion (med såväl syfte och 
handling, och en implicerad länk dem emellan). Attributet omfattar också en 
tidslegitimering, vilken implicerar att brödföretagets bulltjänst kan bidra till 
tidig upptäckt. Det temporala attributet ”i tid” implicerar även sin motsats, 
”för sent”. Det vill säga: uppmaningen påminner även om dödligheten i bröst-
cancer. Syfteskonstruktionen är därmed instrumentell och målorienterad. 
Brödföretaget framhåller att de detta år vill:  
 

göra mer än att bara ”vara rosa”. Med Klämskolan vill vi och Bröstcancerfon-
den få fler kvinnor att lära känna sina bröst och regelbundet klämma och knåda 
för att kunna upptäcka eventuella förändringar i ett tidigt skede, säger Pontus 
Cederberg, marknadschef på Bonjour.  

 
”Med Klämskolan” realiserar syfteslänk till syftet – ”få fler kvinnor att lära 
känna sina bröst och regelbundet klämma och knåda för att kunna upptäcka 
eventuella förändringar i ett tidigt skede”. Uppmaningen att ”klämma och 
knåda”, dvs. användningen av två allittererande verb för att beskriva självun-
dersökningar, är stilistiskt motiverad och använder sig av humor genom att 
konnotera brödföretagets produkt, kanelbullar. I brödföretagets påpekande att 
de ville ”göra mer än att bara ’vara rosa’” antyds en skillnad mellan represen-
tation och handling – mellan att göra något och att (bara) vara (rosa) i sam-
manhanget. 

Bullogram legitimeras också genom en dubbelriktad instrumentell hand-
ling både hos den som skickar och den som mottar en bulle – Bullogramet blir 
en påminnelse för såväl sändare som mottagare:  
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Genom Bullogram kan vem som helst skicka kanelbullar till någon de bryr sig 
om via Facebook, samtidigt som de påminns om att undersöka sig själva för 
bröstcancer (TEXT14). 

 
I exemplet realiserar denna implicita instrumentella rationalisering (”samti-
digt”) som betonar två dubbelriktade handlingar, möjligheten att visa omtanke 
om någon genom en gåvogest och parallellt uppmuntra till en riskhanterande 
åtgärd. Bullogram rationaliseras genom att initiativet påstås underlätta själv-
undersökningar – ”vem som helst” sägs kunna skicka kanelbullar till någon 
de ”bryr sig om” via Facebook, samtidigt som de påminns om att undersöka 
sig själva för bröstcancer. 

Bullogram lanserar också tillhörande produkter: en rosa t-shirt och ett för-
kläde med kampanjens paroller och visuella profil. I branschtidningen Hotell-
revyn kommenteras produkterna i en artikel som rubriceras ”Bullkampanj kan 
vara kränkande”. Texten lyder: 

 
Nästa helg är det kanelbullens dag. Företaget Bonjour, som levererar bake off-
bullar till bland annat kaféer och restauranger, vill samtidigt stötta forskning 
om bröstcancer. Under parollen ”Dags att klämma en bulle” har de tagit fram 
rosa bullar. Det finns också en rosa t-shirt och ett förkläde med två bullar i 
brösthöjd och en hand som klämmer på den ena. Tanken är att anställda som 
säljer bullarna ska kunna ha plaggen som arbetskläder. Inte okej, tycker Hotell- 
och restaurangfacket. 

[…] 
Att syftet är att samla in pengar till forskning om bröstcancer gör inte tröj-
trycket mindre kränkande, menar Hotell- och restaurangfacket. – Tanken må 
vara god, men här verkar de inte ha tänkt färdigt, säger Therese Guovelin.  

 
De reaktioner som brödföretagets t-shirt och förkläde ger upphov till, och som 
uttrycks i tidningen Hotellrevyn, delegitimerar här en av uttrycksformerna för 
kampanjpraktikerna, genom att påstå att dessa ”kan vara kränkande”. Använd-
ningen av humor artikulerar därmed inte endast centrala element i praktikak-
tiviteterna, utan visar också på förhandlingar gällande sociala normer och vad 
som ses som lämpligt. I artikeln kritiseras inte syftet med praktiken (”tanken”) 
som enligt HRF:s ordförande ”må vara god” utan utförandet, som möjligtvis 
är kränkande. I Hotellrevyn hänvisas till ”anställda som har reagerat och und-
rar om de måste använda kläderna”. Hotell- och restaurangfackets delegitime-
rande påpekande av brödföretagets förkläden som ”[i]nte okej” syftar på den 
grafiska utformningen med en klämmande hand. Detta förklaras i artikeln som 
att 
 

det finns problem med sexism och trakasserier i vår bransch. Det här skickar 
helt fel signaler och är dessutom kränkande 

 
Brödföretaget påstår att de ”vill avdramatisera frågan” och företagets mark-
nadschef besvarar kritiken: 
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Det är helt frivilligt att ha t-shirten eller förklädet på sig. Men brösten är cen-
trala i kampanjen och vi vill lyfta fram självkontroll som det naturligaste som 
finns. Sedan kan jag förstå att det inte känns bekvämt för alla, men vi tvingar 
inte någon och det har vi varit tydliga med till våra återförsäljare, säger Pontus 
Cederberg som är marknadschef på Vaasan.66 

[…] 
Bakom Bröstcancerfonden står BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorgani-
sation. De har inte känt till tröjorna men tycker det är ”djupt olyckligt” och ska 
ta tag i saken. – Här har någon varit kreativ på ett sätt som uppenbarligen kan 
uppfattas som stötande i vissa fall, det är inte på något sätt meningen, säger 
Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i BRO. 
 

BRO:s ordförande delegitimerar (moraliskt) det inträffade som ”djupt olyck-
ligt”, men organisationens reaktion är också modaliserad genom flera garde-
rande ord: ”uppenbarligen kan uppfattas som stötande i vissa fall”. Reaktion-
erna visar att syftet inte är tillräckligt för att legitimera praktiken enligt BRO 
och ännu tydligare enligt Hotell- och restaurangfacket (syftet gör inte utföran-
det ”okej”). Modaliseringen i BRO:s påpekande uttrycker dock en form av 
gardering mot utförandet som kritiserats, genom kommentaren att det ”inte på 
något sätt [är] meningen”. 

Ordföranden för Hotell- och restaurangfackets påpekande om att de som 
formgett produkterna inte verkar ”ha tänkt färdigt” visar på ett förhandlings-
bart utrymme i hur bröstcancerengagemang artikuleras. Artikulationen av en-
gagemang omfattar i detta sammanhang alltså både uttryck som betecknas 
som sexistiska, eller kränkande, och försök till användningen av lättsamhet 
för att förhandla om tabun kring bröstcancer. 

5.3.3 Klämkalendern  
Klämkalendern är en väggkalender för 2016 som säljs genom och syftar till 
understöd för BRO. I ett pressmeddelande (TEXT62) presenterar Vaasan ka-
lendern på följande sätt:  
 

I samband med bröstcancermånaden oktober och till förmån för Bröstcancer-
fonden lanserar Bonjour ”Klämkalendern 2016” där fotokonstnären Elisabeth 
Ohlson Wallin fångat 14 svenska profilers relation till sina bröst. 

 
I pressmeddelandet uttrycks att kalendern är gjord i syfte att vara uppmanande 
(till självkontroller): 
 

I år fortsätter vårt arbete tillsammans med Bröstcancerfonden för att peppa alla 
i hela Sverige att ta hand om sig själva, genom att klämma sina bröst. 
 

                               
66Vaasan är den bagerikoncern som Bonjour ingår i sedan 2015. 
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Presentationstexten tydliggör således att kalendern betraktas som en social 
handling från brödföretagets sida: att ”peppa alla i hela Sverige att ta hand om 
sig själva” är en uppmaning till självkontroller. Självundersökningar rational-
iseras instrumentellt som ett sätt för mottagare (inom en nationell kontext) att 
”ta hand om sig själva”, där syfteslänken ”genom att” klargör att självomhän-
dertagande i detta sammanhang handlar om att ”alla” ska ”klämma sina bröst” 
(praktiken).  

Ett normkritiskt67 förhållningssätt artikuleras också av Ohlson Wallin i 
hennes sätt att utföra uppdraget. Ohlson Wallin, härefter även ”fotografen”, 
påpekar: ”Jag fick frågan om att vara med från brödproducenten Bonjour som 
under många år stöttat kampen mot bröstcancer med sina Rosa Bullar i okto-
ber”. En beskrivning som Aftonbladet återger handlar om hur fotografen gått 
tillväga tekniskt och kreativt i utformningen av kalendern:  

 
[f]ör att det inte skulle bli en utvikningskalender valde Elisabeth Ohlson Wallin 
att först fotografera kvinnornas bara bröst i svartvitt – en bild de sedan var och 
en får hålla upp framför sin påklädda kropp. 

 
Fotografen påpekar:  
 

Jag vill visa allvaret med bröstcancer, det skulle vara seriöst och inte så sexist-
iskt. Jag testade det på mig själv först och tyckte att det fungerade (TEXT64). 

 
Fotografen beskriver gestaltningen som att hon ”tyckte att det fungerade”. Av-
sikten, att ”visa allvaret med bröstcancer” och skapa något ”seriöst” kontrast-
eras mot vad kalendern inte ska vara – ”sexistisk” eller ”en utvikningskalen-
der”. Nominalet ”utvikningskalender” aktualiserar även diskurser om sexua-
lisering av (kvinnliga) kroppar genom att implicera vilka risker som samman-
kopplas med att visuellt framställa (kvinnlig) nakenhet. Fotografen beskriver 
syftet med kalendern som att ”avdramatisera ett för många kvinnor tabubelagt 
ämne genom att försöka prata om och visa vad det egentligen handlar om – 
bröst” (TEXT73). Klämkalendern är inte rosa, och innehåller rosa endast som 
färg på helgdagar på kalendersidorna. Det innebär att ett av de mest känne-
tecknande och återkommande elementen i de bröstcancertematiserande prak-
tikerna tonats ned. Kalendern säljs till förmån för och genom BRO.68 Kalen-
dern har alltså ingen organisatorisk koppling till Cancerfondens Rosa Bandets 
kampanj utan sambandet mellan Klämkalendern och Rosa Bandet och övriga 
bröstcancertematiserande praktiker är tematisk, även genom den intention 
som uttrycks – uppmaningen till självundersökningar. Att Klämkalendern 
konnotativt uppfattas som en del av Rosa Bandet exemplifieras även genom 
en av kalenderns deltagare i ett annat medium: på sin egen blogg (TEXT65) 
                               
67 Presentationstexten på fotografens webbplats för att boka ett föredrag lyder: ”Elisabeth Ohl-
son Wallins arbeten inbegriper ofta normkritik, och uppmuntran till kritiskt tänkande uttrycks 
av fotografen som en av drivkrafterna i hennes arbete” (TEXT80). 
68 Försäljningen görs via BRO:s webbshop. 
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skriver Annica Englund: ”Jag fick en fråga om att visa mina bröst i Rosa Ban-
dets kalender […]” (Englund 2015). Felsägningen och benämningen av kalen-
dern som ”Rosa Bandets kalender” illustrerar de intertextuella kopplingarna 
mellan kalendern (eller mer övergripande praktikaspekter som tematiserar 
bröstcancer) och Rosa Bandet-kampanjen. I Expressen (TEXT53) presenteras 
kalendern på följande sätt: 
 

Den heter ”Klämkalendern 2016”. Och i den visar 13 svenska kända kvinnor 
och en man sina bröst – allt till förmån för Bröstcancerfonden.  

 
Expressens formulering ”allt till förmån för” utgör även ett diskursivt frag-
ment, där det omständighetsangivande ”allt” antyder att de medverkande gör 
en krävande insats till förmån för Bröstcancerfonden. Ingressen fortsätter: 
 

Kan jag bidra till att fler överlever cancer genom att ta av mig tröjan, klart som 
fan att jag gör det, säger Annica Englund, en av de medverkande. 

 
Uttalandet implicerar att en naken (kvinnlig) kropp inte visas utan anledning. 
Englunds uttalande ”att ta av mig tröjan” hänvisar till hennes medverkan i 
kalendern och innefattar även en uppfattning om att denna handling leder till 
uppmärksamhet, vilket i sin tur gör att fler undersöker sina bröst. Det förvän-
tade resultatet är att flera fall av bröstcancer upptäcks tidigare, vilket leder till 
att fler överlever sjukdomen. Som syfteskonstruktion blir därmed ”att ta av 
mig tröjan” den insatsinriktade handling som syftet – bidragandet till att fler 
överlever cancer – realiseras genom. Englunds uttalande är dock konditionalt: 
”om x så y” (dvs. x innebär ”att ta av [s]ig tröjan” medan y är att fler överlever 
cancer). Offentlig exponering av bröst framställs således som legitimerat om 
det tjänar ett syfte. Englunds medverkan i kalendern implicerar alltså en vill-
korad (om) medelorienterad syfteskonstruktion, där det som eventuellt uppnås 
är bidragande ”till att fler överlever cancer”. På en modalitetsskala som ut-
trycker villighet innebär ”klart som fan att jag gör det” hög grad av villighet.  

Ingressen är vad som i nyhetsartiklar – näst efter rubriken – styr läsarnas 
intresse (och kan anses påverka bedömningen av om texten anses intressant 
att läsas i sin helhet). Placeringen av Englunds citat i ingressen innebär att 
detta betonas. Rubriken till artikeln lyder ”13 kändisar visar sina bröst”. Själva 
exponeringen av överkroppar (eller bröst) samt att detta görs av ”kändisar” 
framställs i rubriken som det mest anmärkningsvärda. Vad Kapoor benämner 
”kändishumanitarianism” (celebrity humanitarianism) utgår från en politik 
där eliter (även kändisar) som sällan kan ställas till svars styr (Kapoor 2013:3). 
Kapoor hävdar att kändishumanitarianism inte bara legitimerar utan befrämjar 
nyliberal kapitalism och global ojämlikhet, och rationaliserar den ojämlikhet 
den syftar till att avhjälpa. Kvällstidningens artikel är primärt inte en uppma-
ning till konsumtion, utan uttrycker också ett upplysningsändamål (genom att 
lyfta fram självkontroller). Dock implicerar Expressens placering av detta ci-
tat i ingressen att handlingen ”att ta av mig tröjan”, liksom rubriksättningen 
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om att ”13 kändisar visar sina bröst”, anses vara (mer) anmärkningsvärd (än 
syftet med kalendern).  

De syften som realiseras genom kalendern är därför flera. Dels möjliggörs 
understöd till BRO genom en materiell artefakt och införskaffande av denna. 
Dels fokuseras individuell hälsa och uppmuntran till mottagare att ta hand om 
sin egen hälsa genom självkontroller. Därtill framställs flera deltagare i kalen-
dern som engagerade i normkritisk verksamhet och genom förebildsauktorite-
ter realiserar kalendern även ett socialt emancipatoriskt syfte. Brödföretagets 
aktörsroll i kalendern uttrycks verbalt på kalenderns andra sida där brödföre-
taget utgör subjekt (”[i] fyra års tid har vi på Bonjour deltagit i kampen mot 
bröstcancer med våra rosa bullar. I år fortsätter vårt arbete tillsammans med 
Bröstcancerfonden”) och på sista sidan genom företagets logotyp. Förutom 
fotografen och de individuella kalenderdeltagarna presenteras därmed även 
brödföretaget som en aktör som är samhälleligt engagerad. I reklambransch-
tidningen Resumé framhåller brödföretagets marknadschef att representation 
är viktigt för BRO och att detta är något som brödföretaget hjälper Bröstcan-
cerfonden med: ”Att samla in pengar har ett stort värde för dem, men kanske 
ännu mer handlar det om att synas” (TEXT52). Uttalandet om betydelsen av 
att synas implicerar att synligheten betraktas som viktig och indikerar att ex-
empelvis känsliga ämnen kan avstigmatiseras genom mer synlighet. Avslut-
ningsvis rationaliseras praktiken teoretiskt: ”Syftet är att skapa en god och 
positiv vana hos alla kvinnor att göra detta regelbundet.”  

Den näst sista sidan i kalendern utgörs av en ”klämskola” som grafiskt är 
identisk med Klämskolan i Bullogram (se 5.3.2), med den enda skillnaden att 
brösten i Bullograms klämskola utgörs av bullar. Klämskolan (i Bullogram 
och Klämkalendern) ger anvisningar för självundersökning i form av text och 
grafiska illustrationer.  

I ett pressmeddelande (TEXT62) om Klämkalendern benämns de medver-
kande: två skådespelare, en ishockeylegend, en författare och journalist, tre 
riksdagsledamöter (för V, M och FP), två sociala medie-profiler, en modede-
signer, en skribent, en regissör, en chefredaktör (för M-Magasin) och en relig-
ionsvetare. I kalendern förtydligas rollerna, såsom ”radio- och tv-producent”, 
”chefredaktör”, ”skådespelare och konstnär”, ”jurist och riksdagsledamot”, 
”religionsvetare och ordförande för SAFE (Svart Feministiskt Forum)”, 
”svensk hockeylegend och OS-medaljör”, ”professor em. och riksdagsleda-
mot”, ”lärarstudent och Instagramfenomen”, ”journalist och krönikör”, ”folk-
kär skådespelare”, ”riksdagsledamot” som ”varit politiskt aktiv i över 30 år”, 
och bloggare som ”driver Sveriges största skönhetsblogg”. 

I rubriken till pressmeddelandet (TEXT73) från brödföretaget förskjuts 
kändisskapet enligt en pars pro toto-stilfigur och artikuleras som kända bröst: 
”Kända bröst mot bröstcancer i Klämkalendern 2016”. Klämkalendern upp-
märksammas också i regionala radioinslag, som rubriceras t.ex. som ”Saga 
Becker visar brösten mot cancer” i P4 Blekinge, och ”Kändisar visar brösten 
i Klämkalendern” i P4 Jämtland. I rubrikerna utelämnas i dessa fall syftet med 
handlingen, och trots att artiklarna eller radioinslagen redogör för syftet med 
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kalendern visar rubricering också att handlingen ”att visa brösten” är tillräck-
ligt uppseendeväckande för att vara det som kommuniceras. Också i de rubri-
ceringar där såväl syfte, handling som syfteslänk inkluderas – som ”Annica 
Englund: Jag tar av mig tröjan för en bra grej”, visar att handlingen att expo-
nera sin nakna kropp måste vara motiverad av ett syfte, det ”för” som motive-
rar handlingen, t.ex. ”en bra grej”. Flera likande exempel förekommer medialt 
och hittas i materialet: ett radioinslag rubriceras ”Kändisar visar brösten i 
Klämkalendern” (TEXT70) och ”13 kändisar visar sina bröst i Klämkalen-
dern” är rubrik i Expressens (TEXT53) reportage. I flera medier (TEXT60, 
TEXT64, TEXT68) framställs kalendern genom rubriker där exponeringen av 
bröst artikuleras som det centrala. Att exponeringen av bröst betonas (genom 
att vara det som rubrikerna ger uttryck för) implicerar att denna handling är 
förbunden med en insats av något slag, eller att detta inte anses legitimt eller 
önskvärt att göra i vanliga fall. Rubriksättningarna kan definieras som diskur-
siva fragment i en mer övergripande diskurs där bröst är en sexualiserad 
kroppsdel, men antyder även att synligheten omfattar en handlingsdimension 
och syftar till något.  

5.3.3.1 Brödföretagets film  
För Klämkalendern har reklamföretaget Volontaire (härefter även ”reklamby-
rån”) anlitats. I en video (TEXT61) publicerad av reklambyrån på Vimeo69 
presenteras Klämkalendern grafiskt animerad med ett ljudspår och talad dia-
log som lyder: 
 

Under Rosa Bandet-månaden oktober färgas hela Sverige rosa av kampen mot 
bröstcancer. Svenska brödföretaget Bonjour har i flera år skänkt 10 kronor för 
varje såld bulle i kampen mot sjukdomen. Det här året ville vi göra mer. Till-
sammans med svenska Bröstcancerfonden ville vi öka kunskapen och medve-
tenheten om hur fler kan upptäcka cancer i tid. Ofta hittas en knöl i bröstet av 
en ren slump. Men många människor glömmer att undersöka sina bröst, tycker 
att det känns otäckt eller vet inte hur de ska göra. Därför skapade vi klämka-
lendern, en bröstkalender med lättillgänglig information om hur man undersö-
ker sina bröst själv, och som inspirerar människor att boka en tid med sina bröst 
en gång i månaden. Tillsammans med den kända fotokonstnären Elisabeth Ohl-
son Wallin samlade vi 14 inflytelserika svenskar som modigt delade sina be-
rättelser om när, var och hur dom undersöker sina bröst. Skådespelare, entre-
prenörer, bloggare och tre riksdagsledamöter deltog alla för att skapa uppmärk-
samhet kring ämnet. 
Klämkalendern dominerade svenska medier den första veckan i oktober. Utan 
att ha spenderat en enda krona på media blev initiativet extremt uppmärksam-
mat och hade en räckvidd på sju gånger Sveriges befolkning. Bonjours rosa 
bullar slog dessutom försäljningsrekord. Men viktigaste av allt ökade kun-
skapen kring att undersöka sina bröst. Nu kan fler upptäcka cancer i tid genom 
att en gång i månaden boka in en klämdejt i kalendern.  

 
                               
69 Vimeo är en webbplats för videodelning: https://vimeo.com 
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Texten innehåller en resultatorienterad instrumentell rationalisering som rea-
liseras i frasen att ”initiativet” blev ”extremt uppmärksammat och hade en 
räckvidd på sju gånger Sveriges befolkning”. Det omständighetsangivande 
”utan att ha spenderat en enda krona på media” utgör ett diskursivt fragment: 
det visar på en marknadsföringsstrategisk diskurs där framgången (”extremt 
uppmärksammat”) och mätbarheten relateras till det goda resultatet trots att 
ingen ekonomisk investering gjorts av de kommersiella partnerna. Legitime-
ringarna införlivar således två olika diskurser, handel och hälsoupplysning, 
som genom jämförelse legitimerar (kunskap om) självundersökningar genom 
att prioritera detta som ”viktigaste av allt”.  

Berättelserna som ”14 inflytelserika svenskar” delat tjänar alltså syftet (re-
aliserat med ”för att”) ”skapa uppmärksamhet kring ämnet”. Reklambyrån 
anges som videons upphovsmakare och inledningsvis presenteras ”Svenska 
brödföretaget Bonjour” i tredje person, men övergår därefter till att vara sub-
jekt: ”Det här året ville vi göra mer”. Bakgrunden till att kalendern skapades 
sägs vara att ”människor glömmer att undersöka sina bröst, tycker att det 
känns otäckt eller vet inte hur de ska göra” och avsikten med Klämkalendern 
beskrivs som att den tillhandahåller ”lättillgänglig information om hur man 
undersöker sina bröst själv” och ”inspirerar människor att boka en tid med 
sina bröst en gång i månaden”. Ändamålet beskrivs som att ”öka kunskapen 
och medvetenheten om hur fler kan upptäcka cancer i tid”. Kalendern fram-
ställs således som bärare av ett såväl informativt som socialt syfte. Det senare 
beskriver brödföretaget som att ”utmana och avdramatisera ett för många 
kvinnor tabubelagt ämne”. I videon framställs kalendern modalt som ett möj-
liggörande och som att den medför ett erbjudande: ”nu kan fler upptäcka can-
cer i tid” (min kursivering; innebörden av och möjligheterna med verbet 
”kunna” diskuterades tidigare, se avsnitt 5.2.2). 

Den sista frasen yttras när musiken i videon tonat ut, utan bakgrundsmu-
sik: ”Nu kan fler (min kursiv) upptäcka cancer i tid genom att en gång i må-
naden boka in en klämdejt i kalendern”. Det sociala engagemanget som reali-
seras med kalendern formuleras på så sätt att kalendern gör viktig hälsoin-
formation tillgänglig för flera. Genom att annektera ett lättsamt och positivt 
konnoterande ord (ur en romantisk vokabulär), realiserar ordvalet ”klämdejt” 
även en avdramatiserande omskrivning av självkontroller och framställer i 
stället praktiken på ett lekfullt sätt. Samtidigt gör avsaknaden av (glad) musik 
de sista sekunderna att påpekandet som innehåller den tidsauktoriserande le-
gitimeringen (”nu”, ”i tid”) och instrumentella rationaliseringen (”genom att”) 
ges eftertryck. De sista två sekunderna av filmen består av en kort animation 
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(se figur 8) med de tecknade bullarna och en animerad klämmande hand, samt 
texten ”Dags att klämma en bulle”.  
 

 
Figur 8. Stillbilder från video om Klämkalendern på Vimeo. 
 

5.3.3.2 Intervju i Resumé 
Reklambranschtidningen Resumé publicerar en intervju med brödföretagets 
marknadschef om Klämkalendern. Att återge dialoger ur insamlad data kan 
enligt Hallin (2015:12) vara ett sätt ”att uttrycka dynamiken i ett empiriskt 
material”. Syftet med kalendern och brödföretagets deltagande uttrycks i en 
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reklambranchtidning och är därmed situerat i en konsumtions- och varumär-
kesdiskurs, men visar på relevanta aspekter av framställningen av kalendern. 
Marknadschefen beskriver ”syftesdriven kommunikation” som ”superviktigt” 
(TEXT52) och framhåller att: 
 

Alla varumärken som kommunicerar med ett djupare syfte än att tjäna pengar 
vinner i längden. Det är det sättet vi kan bidra till förändring och förbättring. 
För oss handlar den här kampanjen primärt inte om att sälja produkter. Jag 
kommer att jobba vidare för att ta fram idéer som kan göra samhällsnytta. Till 
syvende och sist handlar mitt jobb om att tjäna pengar, men i den här kam-
panjen gör vi nytta på ett annat sätt. 

 
Vilka varumärken som ”vinner i längden” implicerar att det som betecknas 
som ”ett djupare syfte” trots allt gagnar varumärket. Uttalandet förtydligar 
också att varumärkesbyggandet är något annat än ”att sälja produkter”. Också 
här är (bidragande till) ”förändring och förbättring” och skapande av samhälls-
nyttiga idéer modaliserat genom ”kan”. Mångtydigheten hos verbet kan dis-
kuterades tidigare: också här används denna modalitet som möjliggör garde-
ringar. Fokus flyttas från brödföretagets varumärke till kampanjen. Marknads-
chefen påpekar:  
 

Jag kan inte ge BRO tio miljoner i annonspengar, men vi kan skapa en kampanj 
som får ett genomslag på motsvarande belopp. Det är också det som har varit 
BRO:s problem. 

 
Vad som framställs som ”BRO:s problem” gäller inte BRO:s verksamhet utan 
kommunikation. Uttalandet signalerar att brödföretaget, som samarbetar med 
BRO, anser att kommunikationssättet (dvs. ”praktiken” snarare än ”syftet”) 
har varit ”BRO:s problem”. På frågan ”Såg ni inga risker (min kursiv) med 
hur den här kampanjen skulle landa?” svarar brödföretagets marknadschef: 
”[d]et finns alltid risker, men som kommunikatör vill jag också utmana och 
våga väcka diskussion”. Framställningen av brödföretagets initiativ till och 
engagemang i Klämkalendern som en potentiell ”risk” behöver relateras till 
den omedelbara textomgivningen för artikeln, som hittas i reklambranschtid-
ningen Resumé. Eftersom artikeln ingår i en kontext där marknadsföring är det 
centrala, syftar ”risk” i detta sammanhang på en misslyckad kampanj – på 
avsaknad av positivt genomslag eller möjliga icke-önskade reaktioner på kam-
panjen. Brödföretagets svar förtydligar detta:  
 

När vi satt med Volontaire och diskuterade var [sic] den här kampanjen skulle 
väcka för reaktioner lämnade vi samtalet med en bra magkänsla. Vi hade aldrig 
fått samma genomslag om vi inte hade vågat välja den här lösningen. 

 
Brödföretagets ”magkänsla” syftar på valet av hur kampanjen ska förverkli-
gas, vilket också situerar det sagda i en formgivningsdiskurs. Kampanjens 



 87

”genomslag” anses vara en följd av att ”den här lösningen” valts. Ett påpe-
kande av marknadschefen avslutar dialogen: ”Vi vill vara provocerande för 
att väcka debatt om ett känsligt ämne.” Genom företagsaktörerna, som bröd-
företaget, förhandlas relationen mellan syfte och form, så att formen får en 
mer framträdande roll. van Leeuwen framhåller att syftet inte alltid är lika 
explicit eller framträdande inom alla diskursens domäner och att t.ex. estetiska 
skäl kan styra handlingar, varmed avsikten med en praktik framstår som un-
derordnat (van Leeuwen 2008:125). 

Brödföretagets marknadschef evaluerar den uppmärksamhet som kalen-
dern ger BRO positivt genom att påpeka att distributionen av kalendern bety-
der ”jättemycket” för BRO. Uttalandet motiveras av den kontext uttalandet 
görs i, men visar även på hur betydelse skapas om ett ämne som är starkt för-
bundet med existentiella teman som liv och död, sexualitet, med den kvinnliga 
kroppen, och med känslor såsom smärta, sorg, oro och rädsla. Brödföretaget 
föreslår att det även för BRO ”kanske ännu mer handlar om att synas” och 
förtydligar: ”De har inte särskilt stora medel för marknadsföring”. Dessa på-
ståenden görs i en tidning för reklambranschen och av en representant för ett 
företag som samarbetar med BRO. Det är i sammanhanget därför befogat att 
strategisk kommunikation är i fokus. Men uttalandet om vad det ”handlar […] 
om” innebär också en moralisk legitimering av jämförelsetyp, som visar på 
brödföretagets relation till BRO, som en aktör med möjlighet att tolka den del 
av BRO:s verksamhet som gäller organisationens kommunikation utåt. 

5.4 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har jag undersökt hur den sociala praktiken rationaliseras: jag 
har särskilt analyserat hur syften konstrueras av centrala aktörer samt hur 
dessa tolkas och förhandlas vidare i mediala rekontextualiseringar.  

Analysen av rationaliseringar visade att kampanjpraktikerna är oriente-
rade mot olika mål. Först och främst uppvisar texterna från huvudorganisat-
ionerna, Cancerfonden och BRO, varav den första är en insamlingsorganisat-
ion och den andra en patientorganisation, en del väsentliga skillnader. Aktö-
rerna inom Cancerfondens kampanj artikulerar i hög grad kampanjen som 
”kampen mot bröstcancer” eller ”kampen mot cancer”. Analysen visar att de 
målorienterade syfteskonstruktionerna hos Cancerfondens samarbetspartners 
i första hand handlar om understöd till cancerforskning, men dessa artikuleras 
även i relation till nominalfrasen ”kampen mot (bröst)cancer”. De medelori-
enterade syfteskonstruktionerna hos Cancerfondens samarbetspartners artiku-
leras som konsumtion av de rosa produkterna för att uppnå de målorienterade 
syftena kring understöd till forskning och bekämpning av cancer. De resulta-
torienterade rationaliseringarna är mindre förekommande och oftast relate-
rade till medelorienterade rationaliseringar och konsumtion av rosa produkter. 
Deltagande som realiseras genom konsumtion framstår tydligast (i det under-
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sökta materialet) i blogginläggen i Rosa Bloggveckan, som är en del av Can-
cerfondens kampanj. Genom bloggskribenterna realiseras framställningen av 
deltagande i kampanjen genom konsumtion av rosabandet-märkta produkter. 
Analyserna i detta kapitel har även visat att hänvisningar till medicinsk kun-
skap är grundläggande i rationaliseringen av Cancerfondens kampanj. Detta 
realiseras främst genom att statistisk information om förekomsten av bröst-
cancer sammanlänkas med behovet av 1) information och 2) forskningsfinan-
siering, som i sin tur legitimerar konsumtion av kampanjprodukter. Konsumt-
ion av kampanjprodukter erbjuds parallellt med bidragsgivande som det 
främsta medlet för deltagande i kampanjerna och bidragande till de syften som 
dessa formulerar.  

Analysen pekar mot att socialt deltagande hos aktörer som stöder Cancer-
fonden ofta konstrueras av en (legitimerad) konsumerande subjektsposition70 
(Winther Jørgensen & Phillips 1999). Förutom de konsumerande subjektspo-
sitionerna utmärks texterna ofta av en avsaknad av tydliga referenser till de 
kollektiva subjekt som artikuleras genom ”vi” och ”tillsammans”. Hos såväl 
formgivare, företag (Apoteket och XL-BYGG) och bloggskribenter uttrycks 
att deltagandet görs kollektivt (”vi” och ”tillsammans”). T.ex. formuleras del-
tagandet som att ”vi kan”, ”vårt mål”, och att ”VI BEHÖVER DIN HJÄLP” 
och ”genom att använda de här produkterna i vår vardag kan vi tillsammans 
kämpa mot cancer”, ”vi måste tillsammans ta upp kampen”, ”tillsammans kan 
vi höja antalet!” eller t.ex. ”ganska häftigt att vi tillsammans, genom att köpa 
rosa produkter, kan vara med i kampen mot cancer?” När dessa referenser 
används görs det genom nationell71 inramning: i rationaliseringarna situeras 
den sociala praktiken i Sverige, och den gemenskap till vilken hänvisningarna 
görs och i vilken praktiken förverkligas är en svensk kontext. 

De målorienterade syfteskonstruktionerna hos aktörer knutna till BRO 
gäller främst uppmärksamhet kring bröstcancer och avdramatisering av ett 
tabubelagt ämne. Som mål konstrueras också kunskapsspridning gällande 
självkontroller som syftar till upptäckt av bröstcancer. Självkontroller betonas 
även medelorienterat som en central aspekt av deltagandet i det undersökta 
materialet och artikuleras som instrumentella för upptäckt av bröstcancer. 
Kunskapsspridning och kännedom om hur en undersökning görs beskrivs till 
viss del resultatorienterat som syften som redan uppnåtts. Det finns dock även 
likheter i hur syften konstrueras hos Cancerfondens och BRO:s samarbetsak-
törer. Oberoende av samarbetsorganisation står kampanjens ekonomiska 
framgång i fokus i de resultatorienterade syfteskonstruktionerna. Detta görs 
genom nominal som ”försäljningsrekord” och ”rekordresultat”, vilka syftar på 
intäkterna av de rosa produkterna och därmed ekonomiskt understöd till kam-
panjen.  

                               
70 Subjektspositioner definieras av Winther Jørgensen och Phillips (1999) som de identiteter 
och roller som individen bakom subjektet erbjuds och kan inta i en given diskurs.  
71 Jfr Anderson (1983) om nationen som en föreställd gemenskap.  
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En översiktlig analys av materialet uppvisar ett antal nominal och 
nominalfraser som återkommer och som refererar till praktiken. Dessa är: 
”bröstcancerfrågan”, ”cancerforskningen”, ”bröstcancerproblemet”, ”kampen 
mot bröstcancer” och ”kampen mot cancer”. Ibland uppträder de även i vari-
erande former som ”problemet med bröstcancer”. ”Kampen mot bröstcancer” 
(eller ”kampen mot cancer”) är en metafor som förekommer särskilt ofta i 
texterna. Liknande militärmetaforer är frekventa i språk om sjukdom (Hom-
merberg et al. 2020, Sontag 1978): språk om sjukdom inte bara använder sig 
av metaforer utan är metaforiskt, enligt Giblett (2008:48).72 Dessa nominali-
seringar gör de medicinska, socialpolitiska och på flera sätt komplexa proces-
serna språkligt hanterbara, vilket bidrar till att rationalisera handlingar som 
sammanförs med de nominaliserade processerna. De ovan nämnda nominalen 
utgör dock även abstraktioner (som undersöks närmare som en av formerna 
för moralisk legitimering i kommande kapitel), vilket innebär ett möjliggör-
ande av inbäddningar som ”bidra till” och ”delta i”. De nominaliserade hand-
lingarna befästs med detta som legitimerade sätt att närma sig frågeställningar 
kring aktiviteter som berör bröstcancer.  

Ibland är syfteskonstruktionerna (i van Leeuwens sociosemantiska me-
ning) implicita, dvs. de saknar en direkt syfteslänk. I andra fall byggs syftet 
semantiskt upp över flera meningar eller ett helt textstycke och är därför inte 
tydligt på satsnivå. Analysen visar också att ett instrumentellt syfte inte alltid 
har den mest framträdande rollen, utan att rationaliseringen ibland är teoretisk 
och omfattar förgivettaganden om hur saker och ting förhåller sig. De impli-
cita liksom de teoretiska rationaliseringarna åskådliggör inte enbart huvudor-
ganisationernas auktoritetspositioner utan visar också att betydelser konstrue-
ras intertextuellt och genom konnotationer. Analysen av ICA:s broschyr (se 
5.2.2) och reportaget i tidningen Buffé exemplifierar hur intertextuella 
aspekter fungerar rationaliserande. Därutöver utelämnas ofta exakta definit-
ioner av vad kampanjerna syftar till. Funktionen hos varumärken kan sägas 
vara att skapa associationer som mottagaren kan identifiera sig med snarare 
än att ge definierade betydelser. Därför är det rimligt att öppenhet utnyttjas så 
att så många som möjligt kan knyta an till föreställningarna om varumärket. 
Detta framstår även som en central aspekt av hur syftet med kampanjprakti-
kerna konstrueras. Otydligheten gör att kampanjpraktikerna behåller en öp-
penhet som mottagare och aktörer kan fylla med betydelser.  

Det sociala och politiska engagemang som kampanjen artikulerar som sitt 
syfte konstrueras i de flesta fall som ett möjliggörande med hjälp av verbet 
kunna. Detta innebär också att den reglerande potentialen hos yttranden som 
relaterar till socialt deltagande nedtonas. Erbjudandefunktionen är typisk för 
reklamtexter vilket åtminstone delvis bör anses förklara att det möjliggörande 
kan är frekvent i texterna. Man behöver även ha i åtanke att syftet ofta hänvisar 

                               
72 Militärmetaforen inom medicin, påpekar Sontag (1978:70), ”first came into wide use in the 
1880s, with the identification of bacteria as agents of disease.” Andra forskare framhåller att 
det språk som gäller sjukdom inte kan undvika metaforer (se bl.a. Giblett 2008). 
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till komplexa och tidskrävande processer såsom medicinsk forskning. Det blir 
dock rimligt i många fall att tolka kan som ett garderingverb – något som 
också gör det möjligt att undvika exakta definitioner av syfte och vilka medel 
som ska till för att nå dessa syften. Detta öppnar i sin tur för möjligheten för 
aktörer att framställa sig själva som socialt ansvarstagande (se även 1.1 om 
företagsansvar).  

Analysen visar således att syftet inte alltid är det mest grundläggande och 
företagsaktörerna prioriterar ibland utförandesätt och utformning. Brödföreta-
get hänvisar t.ex. till bristen på marknadsföring som ”BRO:s problem”. I en 
del texter uttrycks bl.a. estetiska skäl som centrala för handlingarna. van Le-
euwen menar att exempelvis estetiska skäl kan göra att syftet framstår som 
underordnat och analysen visar att detta är fallet även i det undersökta materi-
alet. Syftet med kampanjen framstår som underordnat bl.a. när representat-
ionen av kampanjpraktikerna sker genom känsloskapande narrativa sekven-
ser. Hos formgivartrion motiveras den kreativa lösningen av statistiska fakta 
om förekomsten av bröstcancer. Bröstcancerstatistik inlemmas i formgiv-
ningen av bandet och formgivarna uttrycker tilltro till forskningen som ska 
”lösa problemen kring bröstcancer”. Också formgivarna själva framträder som 
sårbara subjekt och som drivna av personligt engagemang. I kommande ana-
lyskapitel tillämpas den utökade legitimeringsanalysen särskilt genom att ta 
fasta på uttryck för affektiva praktiker, ett begrepp som introducerades i 2.5 
och 4.2.2. 

I analysen av rationaliseringar framstår tre teman: 1) uppmaningar till 
konsumtion som även innebär socialt deltagande (kommodifiering), 2) fokus 
på hälsa och risker, 3) emancipatoriska och aktivistiska rekontextualiseringar. 
För att studera dessa tendenser närmare låter jag dem bilda struktur för ana-
lyserna i de kommande kapitlen. Denna indelning beskrivs även närmare i 
nästa avsnitt, 5.5. 

Syftet förverkligas hos företagen primärt genom försäljning av rosa pro-
dukter, och hos ICA och Apoteket genom uppmaningar till en hälsosam livs-
stil. Apoteket kan sägas utnyttja konnotationerna kring sin expertis inom häl-
sofrågor. XL-BYGG utgör ett undantag till uppmaningar till konsumtion: i en 
av annonserna framhålls explicit att deltagandet inte förutsätter konsumtion 
av företagets varor, och ”kampen mot cancer” beskrivs som viktigare. Trots 
delegitimeringen av den egna verksamheten konstrueras dock kampanjdelta-
gandet hos XL-BYGG också till stor del genom företagets rosa produkter. XL-
BYGG är ett företag som säljer byggmaterial och verktyg, och utgör därför 
ingen självklar expertauktoritet vad gäller hälsa. Med kvinnor som konnoterad 
målgrupp för engagemang gällande bröstcancer kan XL-BYGG därför inte 
räkna med att produkterna som företaget marknadsför (som inte är konvent-
ionellt kvinnligt kodade) i sig legitimerar kampanjdeltagandet. XL-BYGG:s 
kampanjdeltagande verkar alltså också visa på ett starkare behov av position-
ering på ett sätt som skapar trovärdighet genom att etablera en koppling mellan 
kampanjdeltagandet och företagets identitet.  
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Vad beträffar kampanjpraktikerna i denna studie och de utgångspunkter 
som bör ligga till grund för en analys, är det skäligt att anta att de olika aktö-
rerna i en del fall väljer att utnyttja de konnotationer som deras företag och 
deras varor har. Exempelvis företag som säljer produkter som kodas som 
kvinnliga förefaller utnyttja detta genom att bygga vidare på redan etablerade 
intertextuella kopplingar. Detta blir särskilt tydligt i de mer nischade artiku-
lationerna av kampanjen som ICA:s ”rosa månad”.  

En del av texterna, bl.a. videon från formgivarna, saknar explicita syf-
teskonstruktioner, vilket föranleder ett antagande om att betydelse etablerats 
på andra sätt. Detta motiverar studiet av affektivt deltagande och av känslor 
som meningsskapande resurser i de kommande analyskapitlen (se även för-
djupad analys av videon i 6.4). 
 Analysen av bloggarna visar att Rosa Bandet-produkterna framställs som 
instrumentella för att uppnå kampanjens syfte. Detta realiseras genom medel-
orienterade syfteskonstruktioner och mytopoetiskt legitimerande presentat-
ioner och anekdoter om produkterna och användningen av dessa. Blogginsla-
gen följer samma narrativa mönster och formuleringar av de syften som arti-
kuleras är identiska eller nästan identiska. Till exempel är statistiska referenser 
till förekomsten av cancersjukdomar i Sverige återkommande i kampanjtex-
terna 2015 genom mycket likartade realiseringar i text. I bloggtexterna är rat-
ionaliseringarna ofta teoretiska och följer på de narrativa sekvenserna och sub-
jektiva modaliseringarna. Produkterna evalueras positivt vilket legitimerar 
praktiken med de konsumtionsinriktade handlingarna. Rosa bloggveckan le-
gitimerar således konsumtion av rosa produkter på detta sätt. 

På fotografier i bloggartexterna och i Cancerfondens presentation av Rosa 
Bloggveckan realiseras bloggskribenterna visuellt med de rosa produkterna. 
Bloggtexterna konstrueras till stor del med hjälp av narrativa sekvenser som 
relaterar till produkterna, till användningen av dem och hur produkterna blir 
medel i ett socialt engagerande syfte som artikuleras på något olika sätt. Ana-
lysen av bloggtexterna visar hur det sociala engagemang kampanjtexterna re-
aliserar görs genom (användningen av) produkterna.  

Uppmaningar till konsumtion av skönhetsprodukter fyller också identi-
tetsskapande och –bekräftande funktioner av normativ kvinnlighet. Analysen 
visar att likartade och nästan identiska syfteskonstruktioner realiseras i blog-
garna, dvs. ett tydligt mönster upprepas: deltagandet evalueras som ”själv-
klart” och konsumtion av de rosa produkterna legitimeras som en socialt en-
gagerad handling. Hos alla bloggskribenterna konstrueras deltagande i Rosa 
Bloggveckan som en positiv företeelse och i huvudsak som ett möjliggörande 
av en socialt engagerad handling, som formuleras som ”kampen mot bröst-
cancer”, ”kampen mot cancer” och ”bidrag till cancerforskningen”. Modalt 
uttrycks deltagandet i hög grad som ett möjliggörande, realiserat med verbet 
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kunna. Analysen visar att många syfteskonstruktioner följer samma mönster 
och är närapå identiska.73  

5.5 Kommande analyskapitel  
Alvesson & Sköldberg menar att empirin i kvalitativa analyser bör ses ”som 
ett uttryck för förhandlingsbara, perspektivberoende tolkningar och som för-
medlad via ett tvetydligt språkbruk” (Alvesson & Sköldberg 1994:536). För-
fattarna menar att en längre tids observation, vägledd av reflektion, kan ge 
bättre tyngd åt argument för hur empirin tolkas. I analyserna av rational-
iseringar framstod tre huvudsakliga teman som jag väljer att i den fortsatta 
analysen fördjupa mig i. Dessa teman undersöks vidare i de följande kapitlen 
genom en utökad legitimeringsanalys som även tar fasta på performativa 
aspekter. Som nämndes visar analysen av rationaliseringar i detta kapitel att 
kampanjpraktikerna är orienterade mot olika mål, men också att syften ibland 
saknas eller inte uttrycks explicit, och att en analys av praktikerna kräver andra 
redskap än enbart legitimeringsanalytiska. De teman som analysen i detta ka-
pitel uppvisat och som den fortsatta studien disponeras enligt är: 

 
Kapitel 6 – Kommodifiering av det sociala deltagandet 
 
Kapitel 7 – Folkhälsa och individens hälsa: upplysning och riskhantering 
 
Kapitel 8 – Normkritik och bildhandlingar som emancipatoriska handlingar 
 

Som diskuterades i föregående avsnitt är konsumtion av de rosa produkterna 
centralt för en stor del av kampanjpraktikerna och är ofta det sätt på vilket 
deltagande förverkligas. Deltagande och socialt engagemang genom konsumt-
ion undersöks närmare i kapitel 6: Kommodifiering av det sociala deltagandet. 
Kampanjpraktikerna tematiserar bröstcancer eller cancer generellt, men även 
hälsa. ICA förbinder Rosa Bandet med en mer allmän hälsodiskurs, där ICA:s 
egen tematisering, ”en rosa månad”, utgör inramningen för aktiviteterna som 
fokuserar på hälsa. Hur hälsa och riskhantering framställs undersöks närmare 
i kapitel 7: Folkhälsa och individens hälsa: upplysning och riskhantering. Ana-
lysen av rationaliseringar visar att artikulationerna av såväl Klämkalendern 

                               
73 T.ex. skriver Seisay: ”I våras frågade Cancerfonden mig om jag ville vara med och bidra till 
en ökad förståelse kring cancer och hur man i vardagen kan hjälpa till”. Texten fortsätter med 
en evaluering: ”Jag kände mig hedrad och det var en självklarhet för mig att vara med”. Martens 
formulering är identisk: ”I våras frågade Cancerfonden mig om jag ville vara med och bidra till 
en ökad förståelse kring cancer och hur man i vardagen på olika sätt kan hjälpa till”. Evalue-
ringen är snarlik, men annorlunda formulerad: ”För mig var det ingen tvekan, utan en självklar-
het.” Också Vimmelmamman uttrycker det på liknande sätt: ”När jag fick frågan av Cancer-
fonden att under en vecka vara med i deras rosa kampanj och använda mig av så många rosa 
produkter i min vardag som möjligt sa jag förstås ja!” 
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som Bullogram förhandlar normativa diskurser om förväntade representat-
ioner av kvinnliga kroppar. ICA:s kundtidning Buffé innehåller ett reportage 
om en matlagningskurs för en grupp bröstcancerdrabbade och ger därför syn-
lighet åt detta tema. Kroppsnormkritik och avdramatisering som syftar till 
samhällelig förändring undersöks närmare i kapitel 8: Normkritik och bild-
handlingar som emancipatoriska handlingar. 
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6 Kommodifiering av socialt deltagande 

Analyserna i kapitel 5 uppvisade tendenser till socialt deltagande realiserat 
genom erbjudanden om konsumtion av varor som bidrar till Cancerfondens 
och BRO:s kampanjer. I detta kapitel kommer jag att undersöka annonsering 
av och uppmaning till införskaffande av rosa produkter. Jag undersöker hur 
detta styr det sociala deltagandet mot att jämställas med konsumtionsinriktade 
handlingar: i avsnitt 6.1 i detta kapitel undersöks framställningen av rosa pro-
dukter hos Cancerfonden och några av dess samarbetspartner (Lindex, Apote-
ket och i de undersökta bloggarna). I avsnitt 6.2 analyseras ICA:s reklamfilm 
under Rosa Bandet-månaden, och i 6.3 studerar jag brödföretagets bulletin. I 
avsnitt 6.4. analyseras en video om årets formgivare och i 6.5 förs en diskuss-
ion där de analyserade texterna sammanförs med ett teoretiskt resonemang om 
synlighet och demonstrativt deltagande genom marknadsföringsmaterial. 

Analysen i 5.3.3.2 visade att synlighet för BRO framställs som viktigt i 
ett marknadsföringsperspektiv i Resumé (bristen på synlighet beskrivs som ett 
”problem” av brödföretaget, se även avsnitt 5.4). Brödföretagets marknads-
chef evaluerar uppmärksamhet som kalendern ger BRO positivt genom att på-
peka att distributionen av kalendern betyder ”jättemycket” för BRO. Uttalan-
det motiveras av den kontext uttalandet görs i, men visar även på hur betydelse 
skapas om ett ämne som är starkt förbundet med existentiella teman såsom liv, 
död och sexualitet. Brödföretaget föreslår att det även för BRO ”kanske ännu 
mer handlar om att synas” (TEXT52). Uttalandet om vad det ”handlar […] 
om”, modaliserat och förmildrat av brödföretagets kommunikatör med ett 
”kanske”, innebär också en moralisk legitimering av jämförelsetyp. I sin re-
lation till BRO framställs brödföretaget som en aktör med möjlighet att tolka 
den del av BRO:s verksamhet som gäller organisationens kommunikation utåt 
(vad det ”handlar om” och ”betyder jättemycket”). 

6.1 Kampanjpaket och rosa produkter hos Lindex, 
Apoteket och bloggskribenter  

Hos många aktörer framställs produkterna som det främsta medlet för delta-
gande. I detta kapitel analyseras deltagandet genom de produkter som Lindex, 
Apoteket och bloggskribenter marknadsför. Cancerfonden erbjuder företag att 
delta genom olika s.k. kampanjpaket, tex. ”Kampanjpaket Rosa”:  
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Stöd oss med ett Kampanjpaket Rosa från 3 000 kronor! I paketet ingår digitalt 
marknadsföringsmaterial som visar kunder och medarbetare att ni står bakom 
vårt arbete. Välj ert paket nedan. 
 

Bilden (se figur 9) som illustrerar uppmaningen till företag är sinnligt kodad 
(Kress & van Leeuwen 2006:163 ff., Björkvall 2009:113 ff.) i färgval och 
ljussättning – fotografiet är taget i motljus, vilket stärker bildens sensoriska 
kodning. Hög färgmättnad kan kopplas till emotioner genom att t.ex. realisera 
känslomässig energi (se Jewitt 2012). Klädesplagget på bilden har en intensiv 
ljusröd nyans, och den avbildade kvinnokroppen uttrycker en segergest genom 
de sträckta armarna. Genom att kvinnan avbildas med ryggen mot betraktaren 
realiserar bilden enligt Kress och van Leeuwen ett erbjudande. Bilden som 
illustrerar informationen om de olika kampanjpaketen realiserar genom kon-
notation således även en positiv evaluering av kampanjen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Cancerfondens foto presenterar ”Kampanjpaket Rosa”. Källa: Can-
cerfonden. 
 
Lindex framställer sig som en social aktör (se 1.1 om företags samhällsansvar) 
och företagets produkter blir resurser för kampanjdeltagandet. Som en del av 
sin kampanjmedverkan 2015 marknadsför Lindex doftljus med inskription-
erna ”faith”, ”love” och ”hope”. Förpackningen har texten ”Together Fighting 
Breast Cancer”. Analysen av Lindex medverkan visar att det inte är endast 
samhällsengagerade individuella aktörer som knyter de bröstcancertematise-
rande praktikerna till förhandlingar om sociala normer och ideal vad gäller 
kroppar – i 5.2.5 nämndes att Lindex ”Pink Collection 2016” omfattar större 
storlekar. I likhet med deltagarna i Klämkalendern uttrycker detta ett sätt att 
förhandla med inställningar till kroppsideal eftersom det i Lindex fall rör 
kroppsnormer gällande såväl representation som vem som erbjuds företagets 
produkter, eller vilka representationer företaget kommunicerar genom sina 
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kläder och vilka målgrupper Lindex omfattar. Uttalandet som görs i ett press-
meddelande av Lindex och som lyfter fram en utveckling som sker i företagets 
utbud av kläder konstrueras genom omnämnandet av en ”riktning”: i detta fall 
handlar det dessutom om ”helt rätt riktning”, vilket genom det attributiva ”helt 
rätt” tillför en moralisk legitimering till företagets verksamhet.  

Om den rosa kollektionen 2016 (”The Pink Collection”) skriver Lindex: 
”I år har vi en stark kollektion och vi är stolta över vårt budskap och att vi 
bidrar till forskningen och kämpar mot bröstcancer tillsammans” (TEXT81). 
Kollektionen anses alltså bära på ett budskap och ha ett symboliskt värde, som 
Lindex evaluerar positivt. De två handlingarna att ”bidra” och att ”kämpa” 
sammanlänkas: de realiseras även som del av en inbäddning vilket gör hand-
lingarna interpersonellt svåråtkomliga. Betydelseskapandet gäller såväl Lin-
dex eget ”budskap” och evaluering av deltagandet som det betydelseskapande 
företaget erbjuder kunder genom ”The Pink Collection”. Kläder har tidigare 
använts som resurser för mer uttalat politiskt ställningstagande, och betydelser 
i kläder har också studerats semiotiskt – hur ”kroppar blir text” (jfr Archer & 
Stent 2011:119).74 Med Archer och Stents metafor erbjuder också Lindex 
”kroppar att bli text” i en kommersiell kontext, som bärare av kläder som ut-
trycker engagemang och deltagande i kampanjen genom den rosa färgen, och 
genom att en procentuell andel av intäkterna från de klädesplagg som ingår i 
”The Pink Collection” går till kampanjen. Lindex framhåller också att företa-
get i sin ”Pink Collection” år 2016 ”inkluderar större storlekar, vilket känns 
som ett steg i helt rätt riktning”. Här åsyftas således mer övergripande sociala 
tendenser: de kroppsnormer som varit styrande i kläd- och modebranschen 
indikeras vara i förändring, och Lindex bidrar till dessa positiva förändringar. 
Det attributiva rätt i ”rätt riktning” tillför en social och moralisk dimension 
till Lindex beslut att utöka sitt sortiment, som legitimeras av ett implicerat 
behov av förändring i företagets verksamhet – eller i samhället. Förhandling-
arna om inställningar till kroppsideal handlar principiellt såväl om vem som 
erbjuds företagets produkter som vilka representationer företaget kommuni-
cerar genom sina kläder och vilka målgrupper Lindex omfattar.  

Även andra huvudsponsorer saluför produkter som uttrycker deltagande. 
Apotekets deltagande realiseras verbalt bl.a. på följande sätt:  

En nyhet i år är att Apoteket tagit fram en plastpåse med rosa design. Den kan 
kunderna köpa för 2 kronor och på så sätt välja att stödja cancerforskningen, 
istället för att få sina varor i den ordinarie kostnadsfria påsen. 

 
”[P]å så sätt” visar på vilket sätt köpet av den rosa plastpåsen är instrumentellt 
och utgör en explicit syfteslänk. Uttalandet rymmer ett erbjudande modaliserat 
                               
74 Archer och Stent som studerat användningen av färg som resurs för politiskt uttryck i Sydaf-
rika, påpekar att: ”clothes embody one’s political standpoint to a different degree than, say, a 
poster or placard. The body becomes text and the carrier of the message in a different way” 
(Archer & Stent 2011:119).  
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med det möjlighetsgivande ”kan” och även ”välja”, som erbjuder kunderna att 
vara aktörer (dvs. aktiva kampanjdeltagare). En moralisk evaluering implice-
ras genom jämförelsen med ”den ordinarie kostnadsfria påsen” vilket reali-
serar det sätt på vilket kunder rent konkret erbjuds att vara deltagande.  

I analysen av blogginläggen (i 5.2.7) diskuterades hur företagens produk-
ter blir uttryck för engagemang. Som nämndes i avsnittet uttrycks bloggskri-
benternas kampanjmedverkan genom personliga narrativ som omfattar kon-
sumtion av de rosa produkterna (dvs. det är genom konsumtion av ”rosa” pro-
dukter som kampanjdeltagandet legitimeras). I kapitel 5 belystes också hur 
humor kan fungera legitimerande (se 5.2.7.4). Detta illustreras av bloggskri-
benterna som evaluerar de rosa produkterna positivt och tillskriver dessa rol-
len av medel för att ”hjälpa Cancerfonden”, i många fall med en skämtsam 
vinkling. Särskilt legitimeras produkterna mytopoetiskt genom korta narrativ. 
Presentationen av Rosa Bloggveckan hos Cancerfonden realiserar även myto-
poetisk legitimering, genom följande dramatiserade och narrativa fragment – 
Cancerfonden skriver:  

Kan du leva rosa en hel vecka? Vi utmanade fem bloggare att fylla vardagen 
med så många rosa produkter som möjligt i en vecka. Dagny Carlsson är 103 
år och väldigt påhittig. Men hur ska det gå för de andra? 

 
För att illustrera de legitimerande effekterna av rekontextualiseringarna bör 
bloggskribenternas förebildsauktoritära roller has i åtanke. Att bloggskriben-
terna är meriterade inom något fält eller genom sin celebritetsstatus framkom-
mer också i texterna: t.ex. Dagny Carlsson hänvisar till sig själv som ”103 år 
och lite av en ’kändis’”, dvs. Carlsson legitimeras som auktoritet genom sin 
popularitet. Blogginläggen kan därmed anses representera dubbla avsändare – 
bloggskribenterna som på olika sätt utgör meriterade personer och företagen 
vars produkter presenteras. Carlsson säger vidare i en av sina videor att hon 
”hoppas att folk nappar på idén och köper de här varorna”. Förvärv av de rosa 
produkterna impliceras således som en god handling.  

Carlssons förhållande till de rosa produkterna uttrycks genom känslo-
mässigt förstärkta mytopoetiska formuleringar (Carlsson påpekar att hon ”fak-
tiskt hatar cancer och hoppas att så många som möjligt ska bli botade”). Det 
är i bloggarna ofta personliga erfarenheter som understryker de känsloladdade 
uttrycken om det existentiella ämne som sjukdom och död innebär – dessa 
ansluts i sin tur till (uppmaningar till) konsumtion av de rosa varorna. Det 
känslomässiga engagemanget kopplas till uppmaningar att engagera sig i Rosa 
bandet. I Carlssons blogginlägg ingår humoristiska beskrivningar av själva 
produkterna och Carlssons förhållningsätt till användningen av dessa, exem-
pelvis med hänvisning till sin egen brist på t.ex. tekniskt kunnande:  

Bland sakerna fanns det en liten handdammsugare, som inte var hopmonterad. 
Den blev jag glad över. Jag tror dock inte, att jag är tillräckligt tekniskt begåvad 



 98 

för att skruva ihop den. Jag kommer att anlita någon som är kunnigare än jag. 
Eljest finns det risk för att det blir fel, kanske fattas eller bli en skruv över. 
Sådant händer ofta när folk skall sätta ihop Ikeamöbler, har jag hört talas om. 

 
Carlssons självironi exemplifieras genom flera kvicka inslag. Skämtsamhet 
artikuleras som ett förhållningssätt till produkterna, som ICA:s rosamärkta 
morötter (”snackmorötter” – ”jag har inte så många att snacka med”). De per-
sonliga narrativen och skämtsamma beskrivningarna förstärker legitimeringen 
av Carlsson i hennes auktoritetsroll, och narrativen kring dagliga göromål där 
de rosa produkterna ingår och legitimeras mytopoetiskt – t.ex. berättar Carls-
son att hon snart ska 

helt ägna [s]ig åt Rosa Bandet-kampanjen. Jag gör aldrig några ”halvmesyrer” 
utan går med liv och lust in för mina åtaganden. Därför kommer jag att hela 
veckan använda och propagera för de rosa produkter jag fått hem. Jag skall äta 
det som skall förtäras och använda alla de praktiska ”prylarna”.  

 
Carlssons roll som en känd och rolig bloggare, samt det underhållningsvärde 
som inläggen förmedlar bidrar med legitimitet till kampanjen. Carlsson såväl 
bekräftar som förhandlar deltagandet, med uppmaningar att hjälpa ”Cancer-
fonden att hjälpa” genom att köpa rosa varor eller att skämta om de rosa pro-
dukter (som hon tilldelats som rosa bloggare) som antingen onödiga eller svå-
ranvändbara för henne: ”[o]m sanningen skall fram, har jag just nu lite pro-
blem med elektrisk tandborstning, men ”övning ger färdighet” och det går sä-
kert bra så småningom”. Carlsson berättar också att hon ska ”överlämna 
hundkäket, så att det kommer till nytta” (se även 5.2.7.4). Ett av inläggen av-
slutas med att Carlsson hoppas att den övriga delen av Sveriges befolkning 
också gör allt vad de kan den här veckan och hjälper Cancerfonden att hjälpa 
genom att köpa så många rosa varor som möjligt. Carlssons uppmaning till 
kampanjdeltagande är modaliserat som en förhoppning (”hoppas”) som riktas 
till mottagaren (och även med en tidsomständighetsreglering – ”den här 
veckan”). Inlägget avslutas: 

Visserligen får alla cancerpatienter i vårt land redan idag god vård och effek-
tiva behandlingar, men det kommer att bli ännu bättre, om vi den här veckan 
hjälper Cancerfonden att få in stora summor genom att köpa de Rosa Bandet 
produkter, som säljs under kampanjveckan. Mössan jag är iklädd på dagens 
bild ingick i sortimentet. 
 

Det känslomässiga engagemanget förbinds med konsumtionen av de rosa pro-
dukterna: att hjälpa Cancerfonden kopplas ihop med att ”köpa så många rosa 
varor som möjligt”. Hänvisningar till den offentliga sjukvården görs inte i 
bloggtexterna i övrigt, men antyds i ett av Carlssons inlägg. Inlägget ifråga 
realiserar en moralisk legitimering av kampanjen med hjälp av en jämförelse, 
där sjukvården inräknas: ” Visserligen får alla cancerpatienter i vårt land redan 
idag god vård och effektiva behandlingar, men det kommer att bli ännu bättre, 
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om vi den här veckan hjälper Cancerfonden att få in stora summor genom att 
köpa de Rosa Bandet produkter, som säljs under kampanjveckan”. Den instru-
mentella rationaliseringen av konsumtionen av rosa produkter är alltså mål- 
och effektorienterad – genom att köpa produkterna hjälper man Cancerfonden, 
vilket leder till att ”det kommer att bli ännu bättre”. Den visuella artikulat-
ionen av de leende bloggskribenterna fungerar legitimerande för det konsumt-
ionsinriktade kampanjdeltagandet som presenteras i blogginläggen (se figur 
10). 

Vimmelmamman skriver att hon ”fortsätter att njuta av Cancerfondens 
Rosa Bloggvecka” och Carlsson att hon ”helt [ska] ägna [s]ig åt Rosa Bandet-
kampanjen”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 10. Fotografier som representerar Rosa bloggveckan. Källa: Cancerfon-
den.  
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Den positiva evalueringen som det sinnligt kodade fotografiet realiserar sam-
spelar med bildtexten: ”Här är några av ingredienserna som kommer att an-
vändas i veckan”. Den positivt evaluerande bildens konnotationer överförs till 
Rosa Bloggveckan, som utgör en del av Cancerfondens Rosa Bandet-kam-
panj. Bloggskribenterna uttrycker att de ”blev briefade” av Cancerfonden om 
cancerstatistiken i Sverige, vilket bidrar till en nationell inramning av kam-
panjen. Det signalerar också en handling där bloggskribenternas delaktighet i 
praktiken stärks genom information.  

6.2 ICA:s reklamfilm  
I detta avsnitt analyseras ICA:s reklamfilm som handlar om Rosa Bandet 
2015. ICA:s reklamfilmer, ”ICA-såpan”, är en serie återkommande reklamfil-
mer från butikskedjan och dessa har visats på TV4 sedan 2001. Varje film 
presenterar veckans specialerbjudanden med olika sketcher.75 Reklamfil-
merna har belönats för ”långsiktig varumärkesvård”.76 Eftersom filmerna kan 
antas vara bekanta för många mottagare i Sverige och bl.a. haft samma hu-
vudrollsinnehavare (bl.a. ”Stig” och ”Ulf”) under många år, kan serien till-
skrivas en auktoritetslegitimerande roll. Karaktärerna innehar traditionsaukto-
ritära roller genom att vara välbekanta för många.  

ICA:s reklamfilm visades på tv vecka 40 (TEXT23).77 Filmen är 45 se-
kunder lång, och i den förmedlas få eller inga faktauppgifter. De resurser som 
utnyttjas är i stället visuella och audiovisuella. Filmens innehåll kan samman-
fattas som ett visuellt förmedlat narrativ som fokuserar på en mor och son, och 
filmen låter förstå att modern har varit cancerdrabbad. Visuellt konstrueras 
tidsförloppet genom vad som presenteras som hemvideoinspelade tillba-
kablickar på sonens barndom och uppväxt, som sedan växlar till senare tid och 
till moderns sjukdomsperiod. Också dessa förmedlas genom videoinspel-
ningar som sonen tittar på. När sonen ser på hemvideospelningarna från fa-
miljens liv, rörs han till tårar av att i filmen se modern ligga i en sjukhussäng. 
Modern är utan hår, vilket i sjukhusmiljön mytopoetiskt och genom konnotat-
ion talar om att modern genomgått en cellgiftsbehandling. Det visuella narra-
tivet skildrar alltså att modern är eller har varit cancerdrabbad, men en narrativ 
vändning inträffar då kameran zoomar ut: åskådaren ser då att också modern 
sitter i soffan, tillsammans med sonen. Modern bär en rosafärgad yllekofta 
med Rosa Bandet-tygmärket fäst på koftan (se figur 11).  

I början och i slutet av videon presenteras ICA:s rosa produkter och insla-
get avslutas med texten ”Rosa Bandet”, och på nästa rad: ”För att flera ska få 
                               
75 http://www.ica-historien.se/artiklar/ica-sapan-varldens-langsta-reklamsapa/  
76 2011 belönades ICAs reklamfilmer med en utmärkelse för ”Långsiktig varumärkesvård” i 
reklamtävlingen 100-wattaren. 
77 Filmerna har även visats eller visas på ICA:s Youtube kanal. I analysen utgår jag från dessa 
versioner.  
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leva hela sina liv”. Filmen i övrigt saknar (nästan helt och hållet) talad dialog 
vilket innebär att den slogan som presenteras på slutet – och som artikulerar 
ett syfte – implicerar att den aktivitet som förverkligar syftet framgår av filmen 
i övrigt, t.ex. genom intertextuell kunskap eller med de övriga audiovisuella 
eller narrativa resurser som används. Den instrumentella rationaliseringen av 
Rosa Bandet som här representeras genom ICA:s rosa produkter är inriktad 
mot överlevnad och hälsa (att ”flera ska få leva hela sina liv”). Trots avsakna-
den av grammatiskt explicit syfteslänk realiseras syftet genom subjunktionen 
”[f]ör att”. Kampanjen Rosa Bandet som materiellt realiseras – och visuellt 
representeras – genom ICA:s produkter är alltså i ICA:s video instrumentellt 
rationaliserad av syftet att ”flera ska få leva hela sina liv”.  

Mor och son ler mot och omfamnar varandra i slutet av videon. Enligt 
Martinec (2001) realiserar leenden positiv affekt: här antyder ansiktsuttrycken 
att berättelsen har ”ett lyckligt slut”. Genom konnotation är detta samman-
hängande med de rosa produkterna (som implicit gynnar fler ”lyckliga slut”). 
Eder (2003) påpekar att den formella strukturen i filmer och hur de represen-
terade situationerna arrangeras kan framkalla t.ex. överraskning, dvs. affek-
tiva responser hos åskådaren. Det är framför allt sonen som genom iakttagbara 
kroppsliga uttryck förmedlar känslor som väcks till liv genom tillbakablickar 
på moderns sjukdomsperiod. De uttrycker även en nära relation till varandra 
genom fysiska gester och genom att le mot varandra. En tydligt urskiljbar re-
surs för förkroppsligat betydelseskapande är tårar – såväl tårarna, blickarna 
som den lätta omfamningen mellan mor och son är uttryck för deras känslo-
mässiga relation till varandra. Gester och ansiktsuttryck kan förstås som det 
Wetherell kallar affektiva positioner (affective positions) och alltså betraktas 
som resurser i affektiva praktiker. Omfamningen, liksom Ulfs och mammans 
ansiktsuttryck, ingår i ett mönster av igenkänningsbara affektiva-diskursiva 
praktiker (jfr Wetherell 2013): mor och son ser leende på varandra. Enligt 
Martinec (2001:128) realiseras positiv affekt av dimensionen upp–ner i ansik-
tet:  

Positive affects are realized by the corners of the mouth and eyes moving up-
wards – an example is happiness […]. Negative affects are realized by the cor-
ners of the mouth and eyes moving downwards – an example is sadness. 
 

Ansiktsuttryck kan alltså enligt ett sådant synsätt realisera (de)legitimering, 
vilket Martinec också kategoriserar som olika affekter. Gester är resurser för 
att konstruera betydelser, och enligt Martinec kan gester realisera samma slags 
språkhandlingar som verbalspråket. Cvetkovich (2012) påminner dock om att 
absoluta indelningar mellan positiv och negativ affekt inte gör rättvisa åt ny-
anserna i känslor: dessa fångas endast grovt genom sådana beteckningar. 
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Figur 11. Stillbilder från ICA:s Rosa Bandet-film.  
 
Modern bär en rosafärgad yllekofta med Rosa Bandet-tygmärket fäst på kof-
tan, vilket genom konnotation tillskriver kampanjen en positiv evaluering. 
Förutom de affektiva strategier som tillämpas med audiovisuella resurser i den 
narrativa sekvensen, uttrycks det affektiva engagemanget även verbalt. Pre-
sentationstexten till videon består av två grafiska meningar som lyder: ”Ulf 
tar en känslosam resa tillbaka i tiden. Priser och erbjudanden gäller vecka 40 
2015.” Den narrativa sekvensen i vilken affektiva resurser används kombine-
ras på så sätt med annonsering av produkter hos ICA. Den moraliska legiti-
meringen av kampanjen (och kampanjprodukterna) är semantiskt implicit i 
slutet av videon, där syftet förankras verbalt genom ”Rosa Bandet” och ”För 
att flera ska få leva sina liv”. Även ICA:s respektive Cancerfondens logotyper 
presenteras här.  

Kampanj- och reklamfilmer är gjorda för mottagare som uppfattar, evalu-
erar och känner.78 Huruvida representationer framkallar eller motverkar sym-
pati och empati (Eder 2003) är bl.a. förbundet med kulturella konventioner. 
Enligt Johannisson görs representationer inom ett etablerat känslolandskap 
och förhandlar samtidigt detta landskap (se t.ex. Johannisson 2009). Mark-
nadsföringen av rosa produkter görs genom en mytopoetisk framställning som 
realiserar en moralisk evaluering och legitimering genom ett kraftigt socialt 
budskap, sloganen ”för att flera ska få leva sina liv”. ICA och konsumenter 

                               
78 Termer som ofta förekommit i teorier om läsning och läskompetens är modelläsare hos Eco 
(1979), och idealläsare (Culler 1975). Jfr även Björkvalls (2003) användning av termen mo-
delläsare. 



 103

representeras i sina respektive roller som sociala aktörer, och de rosa produk-
terna legitimeras som medel för engagemang (jfr Cronin 2005 om konsument-
medborgarskap).  

Eder (2003) framhåller att representationssättet i sig kan stimulera affek-
tiva responser och hur de representerade situationerna arrangeras kan fram-
kalla element av t.ex. överraskning eller nyfikenhet. Film (och filmteknik) kan 
således stimulera affekter genom användningen av bilder, ljud, musik och ge-
nom editeringstekniker, även genom t.ex. melodier med glada eller ledsna as-
sociationer. ICA:s reklamfilm innehåller både överraskningselement, en sug-
gestiv melodi, och visar på karaktärernas känslor, på ett sätt som enligt Eder 
tenderar att stimulera också mottagaren känslomässigt. 

6.3 Brödföretagets bulletin  
Tre av åtta sidor i brödföretagets bulletin ”Bake my day” tematiserar Rosa 
Bandet. Broschyrens omslagsbild utgörs av en ”rosa bulle”, en kanelbulle gar-
nerad med rosa pärlsocker i en rosa pappersform. Bullen är dekorativt inslagen 
med ett rosafärgat presentband och är placerad mot en bakgrund i annan rosa 
nyans. Bilden följer således konventionen för reklambildsestetik med stilise-
rade färger, vilket också realiserar en form av sinnlig kodning. En strategi i 
marknadsföring är att tala till och påverka mottagare känslomässigt, och visu-
ellt används ofta sinnliga färger i bilder. Hög färgmättnad förmedlar därför 
hög modalitet i reklam (Bell 2001:31).  

Tidigare diskursstudier (se Westberg 2016) har uppmärksammat att bild 
ofta är den modalitet som utnyttjas för att representera en praktikaspekt, me-
dan skriftmodalitet ofta är den som används för att tillskriva praktikrepresen-
tationen legitimeringar. Detta aktualiseras även på broschyrens omslag. Tex-
ten som ackompanjerar bilden lyder: ”Rosa bullar gör skillnad!” Frasen ut-
trycker därmed en effekt- och resultatorienterad instrumentell rationalisering, 
genom att ange en praktik som kopplas samman med ett resultat. Parollen 
finns på broschyrens omslag och med tanke på att häftet ska fungera som ett 
nyhetsbrev kan läsaren förvänta sig mera information och förtydliganden av 
detta inne i broschyren. Omslaget är därmed intertextuellt förbundet med den 
information som finns på uppslaget (på sidorna 4–5) under rubriken ”Kanel-
bullens dag!”  

Textrutan om ”Kampanjprodukter” förmedlar informationen om ”Försälj-
ningsstart 21 september!”. Denna upplysning specificeras i brödtexten: ”Rosa 
kanelbullar får först börja säljas den 21 september och kampanjen pågår tills 
produkten är slut i lager.” Anvisningarna från brödföretaget till butiker regle-
rar på detta sätt även det sociala deltagandet genom tid, som en auktoritetsle-
gitimering av sedvanetyp. När brödföretaget meddelar att de (”efter tre års 
samarbete med Cancerfonden”) tar ”ett helhetsgrepp och ett större ansvar för 
att få kvinnor i tid att upptäcka bröstcancer”, syftar helhetsgreppet på de olika 
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kampanjpraktiker som annonsen presenterar. Det gäller kampanjprodukter så 
som kanelbullarna, och ”en dekal, en affisch, t-shirt”, ”exponeringar för buti-
ker” samt en brödpåse. I textrutan ges följande information: ”Under hela ok-
tober månad får brödpåsen en ny rosa design för att ytterligare sprida det vik-
tiga budskapet”. Annonsen artikulerar relationen till Cancerfonden och aktu-
aliserar även tidsomständigheten ”[e]fter tre års samarbete”, som realiserar en 
traditionsauktoritär hänvisning. Att ta ett ”helhetsgrepp” och ”större ansvar” 
förbinds med syfteslänken ”för att” och realiserar vidare syftet: tidigare upp-
täckt av bröstcancer.  

van Leeuwen framhåller att när abstraktion används för att legitimera en 
praktikaspekt är det representationens konnotationer som fungerar textbin-
dande (van Leeuwen 2008:112). De abstrakta nominalen ”helhetsgrepp” och 
”större ansvar” förbinds med det konkreta, ”nybakade rosa bullar” i nästa fras, 
vilket innebär att bullarna genom konnotation tillskrivs ett högre värde. Ge-
nom dessa nominal positionerar brödföretaget sig självt som en ansvarskän-
nande auktoritet. Den temporala hänvisningen ”i tid” realiserar legitimering 
genom att implicera medicinsk kunskap: bröstcancer som upptäcks tidigt har 
bättre prognos vid behandling. Detta textfragment aktualiserar ett socialt bud-
skap parallellt med att det tillför (auktoritets)legitimitet till ett varumärke och 
kan således beskrivas som en hybridisering mellan genrer (jfr Nord 2013 för 
resonemang om journalistikliknande drag i reklamtexter). 

Kanelbullen är i sig kodad med sociala och kulturella betydelser – bl.a. är 
”Kanelbullens dag” en tradition som firas årligen i Sverige. Dagen infaller den 
4 oktober och inträffar alltså under Rosa Bandet-månaden. Tidpunkten utnytt-
jas av brödföretaget som sammanför sitt kampanjdeltagande med firandet av 
denna dag:  

På Kanelbullens dag den 4 oktober och under hela månaden hjälper vi dig att 
skylta upp i butik med nytt säljande och unikt kampanjmaterial med temat 
’kläm en bulle’. 
 

Hänvisning till Kanelbullens dag realiserar en traditionsauktoritet, och i texten 
utnyttjas genrehybridisering, där produkten bullar (”kläm en bulle”) samman-
förs med en social handling av att ”gör(a) skillnad”.  

6.4 Video om årets formgivare  
Årets formgivare presenteras i en video (se 5.2.1) på Cancerfondens hemsida. 
Såväl verbala känslouttryck och gester som stämningshöjande musik bör ses 
som meningsbärande för videons innehåll. Även konnotationer bidrar till me-
ningsskapandet i videon. Representationssättet kan anses bjuda in mottagaren 
att känslomässigt relatera till innehållet: det stimulerar och erbjuder affektiv 
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respons (Eder 2003). Såväl förnuft- som känsloargument förekommer i vi-
deon, som avslutas med uppmaningen: ”Köp årets rosa band”. Westberg har 
gjort iakttagelsen att praktiker representeras visuellt och tillskrivs legitime-
ringar verbalt (Westberg 2016). I detta fall föregås den verbala uppmanande 
språkhandlingen av legitimering som realiserats genom andra icke-verbala 
strategier. Aktörerna innehar en auktoritetsposition som skickliga formgivare, 
men även den moraliska legitimering som görs genom formgivarnas känslo-
mässiga deltagande spelar en roll. Den verbala uppmaningen fungerar därför 
som en förstärkning av det engagemang som byggts upp känslomässigt i vi-
deon. 
 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Stillbild från video om årets formgivare 2015. Källa: Cancerfonden. 
 
På Cancerfondens webbplats kan man läsa att formgivartrion ”är de första 
svenska arkitekterna som varit presenterade på Venedig-biennalens internat-
ionella avdelning”. I inledningen till videon fokuserar kameran på en vägg 
fylld med diplom (bl.a. ”good design award”). Detta realiserar en visuell legi-
timering av formgivarna som framstående inom sitt fält. Formgivarnas aukto-
ritetsstatus anknyts på detta sätt till kampanjen och formgivningen av det rosa 
bandet. Formgivarna bär också årets upplaga av det rosa bandet, som de de-
signat, på svarta kortärmade skjortor (se figur 12). Detta understryker deras 
engagemang och förstärker legitimeringen av och kopplingen till kampanjen 
visuellt.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 13. Stillbild från video om årets formgivare 2015. Källa: Cancerfonden. 
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Handrörelsen – att placera handen över bröstet (se figur 13) – innebär en för-
stärkning av det verbala meddelandet och förmedlar känslomässigt engage-
mang. I slutet (vid ca 2:23 i videon som är 2:45 lång) stiger musiken i tonhöjd 
och ljudnivå. Enligt James (2015:29) realiserar sådana stigningar ”a sense of 
upward motion or lift” (2015:31). James menar att t.ex. popmusik innehåller 
affektiv energi, affective energy eller spänning (affective tension)79 som efter 
en klimaxpunkt förlöses och vanligen framkallar känslostämningar hos mot-
tagaren. Vinjetten kan förstås med hjälp av James syn på affektiv spänning. I 
en sådan läsning blir stigningen i tonhöjd och ljudnivå på slutet en resurs som 
förlöser affektiv energi och förstärker det förmedlade budskapet. Musiken re-
aliserar på detta sätt moralisk legitimering. Fokus i dialogen är reflektioner 
kring formgivningen av årets rosa band, vilket också bidrar med en mytopoe-
tisk legitimering av formgivningen som praktik. Den multimodala framställ-
ningen kan även förstås som sinnligt kodad i den visuella framställningen som 
dessutom uppvisar stor grafisk enhetlighet i färgval och toner. Analyser av 
musik har inte varit huvudfokus i denna avhandling, men eftersom texterna är 
multimodala och musik ingår i de multimodala texterna i materialet, indikerar 
analyserna att musik kan utgöra en viktig semiotisk resurs för att realisera mo-
ralisk legitimering. (Detta motiverar även att musik ges mer analytiskt ut-
rymme i framtida multimodala språkvetenskapliga studier.)  

6.5 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har fokus legat på hur det sociala deltagandet representeras och 
hur sociala handlingar kopplas ihop med konsumtionshandlingar, dvs. kom-
modifieras. För detta har praktikaspekter där synlighet är i fokus analyserats. 
Analysen visar att deltagandet i olika legitimerade aktiviteter, som rör såväl 
individuell hälsa som bidrag till ett gemensamt socialt syfte, förverkligas ge-
nom produkterna och konsumtionen av dessa. Produkterna framstår inte end-
ast som medel för att uppnå ett syfte utan framställs också på sätt som erbjuder 
känslomässigt deltagande. Uppmaningar till konsumtion för forskningsunder-
stöd eller deltagande i vad som beskrivs som ”kampen mot bröstcancer” är 
den i sig övergripande tendensen, men denna realiseras på olika sätt och med 
hjälp av olika resurser, vilket har analyserats i detta kapitel. 

Legitimeringsanalyserna visar att hänvisningarna till kampanjerna genom 
nominalfraserna ”kampen mot cancer” och ”kampen mot bröstcancer” är de 
mest frekventa i det material som undersökts, men även att dessa nominali-
seringar inte är de enda artikulationerna av social handling. Parallellt uttrycks 

                               
79 James (2015:29) skriver: ”pop songs have some sort of climax, hit, or other apex of sonic and 
affective energy. Once built to a crisis point, tension is then released in a big ‘hit’ on the down-
beat of a new formal section or module […] Soars and drops are different tactical approaches 
to the same underlying strategy of building and exacerbating sonic and affective tension.” 
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även praktikaspekter som rör hälsa och sociala normer. Analysen antyder så-
väl förhandlingar som personlig transformation gällande förhållningssättet till 
bröstcancer som ett tabubelagt ämne (se även kapitel 8). Legitimeringen av de 
olika produkterna sker genom rekommendationer av bl.a. bloggskribenterna i 
Rosa Bloggveckan. Bloggskribenterna rekontextualiserar Cancerfondens 
kampanj genom att fokusera på de rosa produkterna och huvudsponsorerna, 
dvs. de företag som marknadsför dessa. Produkterna evalueras positivt genom 
att tillskrivas legitimerande attribut. Även själva bloggveckan legitimeras ge-
nom att evalueras som en tilltalande aktivitet. Genom sina privata bloggar och 
medial synlighet (eller kändisskap) kan bloggskribenterna betraktas som före-
bildsauktoriteter för sina bloggläsare, och den mytopoetiska legitimeringen 
som blogginläggen realiserar bidrar till större synlighet av kampanjen. Genom 
att kombinera vardagliga bloggbetraktelser, uppmärksammande av Rosa Ban-
det-kampanjen och uppmaningar till konsumtion av kampanjprodukter samt 
framställningen av detta som deltagande i en social angelägenhet, har blog-
garna drag av flera genrer. Genrehybridiseringen kan anses bidra till att legi-
timera annonseringen och det konsumtionsinriktade deltagandet. Deltagandet 
i Rosa Bloggveckan legitimeras som särskilt känslomässigt motiverat. Milani 
och Wolff (2015) har i en multimodal fallstudie undersökt hur affekter fästs 
vid specifika objekt och konsumtionsformer och menar att affekter i dessa fall 
kommodifieras.80 Det innebär att även emotionella responser till det som kam-
panjerna tematiserar följer etablerade mönster. Analyserna visar att denna 
sorts legitimering förekommer i Rosa Bloggveckan. 

Analyserna i detta kapitel visar att också humor fungerar legitimerande i 
en del av det analyserade materialet: i en del av texterna sker legitimeringar 
med hjälp av skämt, t.ex. i brödföretagets bulletin. I blogginläggen från Dagny 
Carlsson är lustiga inslag knutna till användningen av produkterna och dessa 
bidrar till att realisera deltagandet. De analyserade representationerna ingår i 
en konsumtionsdiskurs och användningen av skämt kan även tillföra företagen 
och konsumtion av deras varor legitimitet. Humor är en vanligt förekom-
mande strategi för att avväpna och har därmed en legitimerande funktion, sam-
tidigt som humor är ett mycket känsligt socialt mätinstrument: humor är soci-
alt konstruerat och blottlägger sociala normer. Humor kan därför också er-
bjuda ett sätt att handskas med känsliga ämnen och kan enligt Wetherell vara 
ett svar på sårbarhet (Wetherell 2012:114).  

Analyserna som gjorts i detta kapitel har beaktat legitimering på ett mer 
uttömmande sätt än i kapitel 5, vilket visar att det sällan är endast en strategi 
som används för legitimering samt att oftast är flera aktörer involverade. I 
stället realiseras legitimering genom bl.a. opersonliga expertauktoriteter och 
personliga förebildsauktoriteter, genom de senares personliga narrativ (myto-

                               
80 Milani och Wolff benämner detta ”the commodification of affect” (2015:167) och föresprå-
kar en affektiv vändning i studiet av konsumtion (Milani & Wolff 2015). 
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poesis) och även genom att teoretiska och instrumentella rationaliseringar för-
medlas genom auktoriteter, ibland parallellt med att praktikerna legitimeras 
moraliskt genom evalueringar. 

Analysen visar att även andra aktörer än de officiella avsändarorganisat-
ionerna Cancerfonden och BRO tillskriver sig själva (hälsoupplysnings)auk-
toritet, men gör detta med modaliseringar som uttrycker låg grad av förplik-
telse. Det görs genom relativiserande modalitetsmarkörer samt ofta genom 
hänvisning till institutionella eller expertauktoriteter som World Cancer Re-
search Fund International, svensk läkarexpertis och sjukvårdsupplysningen 
på 1177. Det innebär att kommersiella aktörer som t.ex. ICA och brödföreta-
get approprierar hälsoauktoritetskunskap och att genrehybridisering är en stra-
tegi som tillämpas i kampanjmaterialet, och realiserar hur kunskap om bl.a. 
självkontroller förmedlas medialt. Legitimitet konstrueras också genom me-
diala och offentliga personers deltagande. Även kändisskap i sig uttrycks som 
en legitimerande faktor. Dessa auktoritetslegitimeringar realiseras genom be-
skrivningar av deltagare som ”inflytelserika svenskar” och ”kändisar”. Dug-
gan (2004) har hävdat att nyliberalism prioriterar konsumentmedborgarskap 
på bekostnad av social välfärd (se även 1.1), med hjälp av ett till synes neutralt 
språk av personligt ansvar, empowerment och val. Unga kvinnor erbjuds em-
powerment i stället för mer radikal feministisk politisk aktivitet (McRobbie 
2009). Analysen indikerar att synlighet av vissa former av deltagande också 
kan innebära handling. De analyserade sociala praktikerna är också situerade 
i ett nutida medielandskap: Lovink hävdar att internet har blivit en oskiljaktig 
del av ekonomiska, sociala och kulturella processer (se Lovink 2011, 2016). 
Analyserna visar att synlighet för såväl BRO som individuella praktikdelta-
gare (i detta fall i Klämkalendern) kan vara ett sätt att uttrycka kritik och delta 
i förhandlingar, t.ex. om hur kroppar får visas. Synligheten framställs även 
som viktig för deltagandet. Analysen visar dock att också självuttrycket och 
självrepresentationerna kan vara performativa, ha en social innebörd och färga 
av sig på verkliga handlingar.81 

                               
81 Angående framställningen av det egna jaget i sociala medier menar Ehlin (2015a:22) att so-
ciala medier är forum för ”omedelbara, personliga och privata bilder” samtidigt som dessa platt-
formar är de offentliga och också erbjuder effektiva politiska verktyg.  
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7 Folkhälsa och individens hälsa: upplysning 
och riskhantering  

I kapitel 5 framträdde, på olika sätt, hälsa som ett centralt målorienterat syfte 
i kampanjpraktikerna. Analysen visade också på att konsumtionsinriktat del-
tagande legitimeras i en del texter genom artikulationer av riskhantering, bl.a. 
genom konsumtion av de rätta varorna och genom att undvika ämnen som 
framställdes som hälsoskadliga (se avsnitt 5.2.7.3). Som tidigare nämndes har 
Cancerfondens kampanj beskrivits med socialt laddade termer som ”något av 
en folkrörelse” (min kursiv) av Cancerfonden själv (se 5.1). Analyserna i tidi-
gare kapitel (5 och 6) visade att en övergripande del av kampanjpraktikerna 
också centreras verbalt kring parollen ”kampen mot bröstcancer” hos olika 
aktörer. Engagemanget formuleras som uppmaningar till en ”kamp” som be-
drivs ”tillsammans”. Utöver detta artikuleras ett annat fokus, riktat mot indi-
viden och individens hälsa. I föreliggande kapitel analyseras hur hälsa tema-
tiseras i texterna. Jag studerar hur risker och riskhantering aktualiseras, t.ex. 
genom förebyggande aktiviteter. Ett centralt tema är uppmaningar och upp-
muntran till självundersökning av bröst som ett sätt att upptäcka bröstcancer. 
Här studeras även sätt och villkor för att delta i praktikerna. I 7.1 analyseras 
ICA:s förhållningssätt till hälsa; i 7.2 materiella erbjudanden. Analysen foku-
serar på Klämdagen (7.2.1) och på Bullogram (7.2.2) som erbjuder olika for-
mer för deltagande. Kapitlet avslutas med sammanfattning av resultaten från 
analyserna och en diskussion av de hälsopraktiker som analyserats (7.3). 

7.1 ICA och hälsa  
Som framgick av analysen i kapitel 5 artikuleras ICA:s kampanjdeltagande 
främst kring vad företaget benämner ”en rosa månad”. Initiativet ”en rosa må-
nad” förverkligas genom försäljning av rosamärkta produkter som bidrar till 
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj i oktober, men också genom ett fokus 
på hälsa genom de texter som ICA kommunicerar inom ramen för temat. Fo-
kus ligger i första hand på hälsa genom kost, motion och övriga livsstilsval. I 
5.2.2 påpekades att ICA framhäver att Cancerfonden med samarbetspartners 
”satt fokus på bröstcancerproblemet” men samtidigt framhåller att det är 
”[v]iktigt att känna till […] att Cancerfonden inte öronmärker insamlade me-
del” och att ”[a]llt går till den främsta cancerforskningen i Sverige”. Det syfte 



 110 

som konstrueras hos ICA gäller cancerforskning, och ICA:s tematisering gäl-
ler framför allt hälsa. ”En rosa månad” realiseras alltså som ett särskilt fokus 
på hälsa under oktober månad, dvs. kampanjmånaden för Rosa Bandet. Del-
tagandet artikuleras genom aktiviteter och produkter som fokuserar på kost 
och hälsa, och sambandet dem emellan. ”En rosa månad” förverkligas också 
genom att olika personliga och institutionella förebilds- och expertauktoriteter 
knyts till kampanjen. Till dessa hör kocken och Cancerfonden-ambassadören 
Paul Svensson och Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi på Karo-
linska Institutet, men även ”svensk läkarexpertis, Bröstcancerfonden och sjuk-
vårdsupplysningen på 1177”.  

I ICA:s annonsmaterial och på förpackningar till de rosa produkterna an-
vänds Rosa Bandet-designen med cirklarna som symboliserar bröst i kam-
panjen 2015. Kopplingen mellan bröstcancer och ICA:s kampanj realiseras 
därmed genom konnotation, även om ICA verbalt artikulerar kampanjen som 
ett mer allmänt hälsoengagemang. ”En rosa månad” presenteras i verbaltext 
genom teoretiska rationaliseringar där kunskap om hälsa förmedlas genom ob-
jektivt modaliserade utsagor: ”([v]ardagsmotion är allra viktigast för hälsan, 
[g]rönt är rosa)” och genom representation och kunskap uttryckt av auktorise-
rade personer (”Paul Svensson – ett grönare liv”, ”Alicja Wolk är professor i 
nutritionsepidemiologi på Karolinska Institutet”) – men också genom uppma-
ningar till handling, såsom ”[m]öblera om på tallriken” parallellt med kun-
skapsförmedlande instruktioner av typen ”[s]åhär äter du rosa”.  

Rubriken på stycket, ”Frukt och grönt som förändrar”, omfattar en medel-
orienterad instrumentell rationalisering. Deltagandet legitimeras också genom 
att de rosamärkta produkterna framhävs som hälsosamma:  

 
Bland årets Rosa Bandet-varor är majoriteten frukt och grönsaker. Bra för dig 
och för andra, alltså. Varje dag bör man få i sig cirka 500 gram frukt och grönt. 
Det motsvarar ungefär tre nävar med grönsaker och två frukter. 
  

I brödtexten tydliggörs därmed att de rosa produkterna främjar såväl indivi-
duell hälsa (”[b]ra för dig”) som kampanjens kollektiva syfte (”och för 
andra”). Teoretiskt rationaliseras deltagandet genom en förklaring, där 
”alltså” realiserar en implicit syfteslänk i sociosemantisk mening: ”för dig” 
visar att effekterna av årets Rosa Bandet-varor är gynnsamma för individens 
väl, medan ”för andra” pekar på de sociala effekterna av att konsumera ICA:s 
rosa produkter. Nästa fras är en påståendesats – ”Varje dag bör man få i sig 
cirka 500 gram frukt och grönt” – som följs av ett förtydligande som gör häl-
sorekommendationen mer lättillgänglig för mottagaren. Mängden konkretise-
ras som ”det motsvarar ungefär tre nävar med grönsaker och två frukter”. Att 
tillmötesgå mottagare och kunder med tillgänglig information bidrar även till 
att stärka ICA:s roll som auktoritet på området hälsa, samtidigt som ICA rea-
liserar en tillåtande hälsodiskurs. Företaget förmedlar också ett avslappande 
och humoristiskt förhållningssätt till uppmaningar till motion, t.ex.:  
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Att testa nya saker är både spännande och utmanande. Tänk om man har en 
medfödd talang? Om inte, kan man kanske skratta åt hur dålig man är på 
zumba. 

 
Humor kan också erbjuda sätt att handskas med känsliga ämnen (Wetherell 
2012:114, se även avsnitt 6.5). Också i ICA:s text tillämpas humor som en 
avdramatiserande strategi. ICA antar en roll av (expert)auktoritet på hälsa bl.a. 
genom att uppmana till motion. van Leeuwen menar att moraliska evalue-
ringar kan konnoteras visuellt eller representeras genom visuella symboler 
(van Leeuwen 2008). Kronprinsessan Victoria utgör en auktoritet som ”kam-
panjens officiella beskyddare” i Cancerfondens kampanj 2015 och represen-
teras visuellt hos Cancerfonden genom en porträttbild. Representationen av 
kronprinsessan med det rosa bandet (se figur 14) på sina kläder realiserar en 
auktoritetslegitimering och innebär en positiv evaluering av kampanjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Kronprinsessan är kampanjens officiella beskyddare i Cancerfon-
dens kampanj 2015. Källa: Cancerfonden. 
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Ett annat exempel på auktoritetslegitimering hittas i ICA:s broschyr ”Tips och 
recept för en rosa månad” (TEXT28) och på ICA:s webbplats. Här presenteras 
kocken och matinspiratören Paul Svensson, som legitimeras som (expert)auk-
toritet genom presentationen som ”en av Sveriges främsta kockar och en pi-
onjär inom grön och hållbar matlagning”. Svensson sägs ”genom sitt samar-
bete med Cancerfonden” vilja ”få fler att äta hälsosammare”. Som påpekades 
i 5.2.2 står ICA:s kampanjdeltagande i nära förbindelse med ett allmänt häl-
soengagemang och Svenssons roll som ambassadör för Cancerfonden legiti-
meras genom att han själv påpekar att:  

[d]et finns en naturlig koppling mellan Cancerfonden och mitt förhållningssätt 
till mat, vårt samarbete känns inte alls krystat eller konstigt. 

 
Svenssons påpekande förstärker konnotationerna mellan sund kost och hälsa. 
I Svenssons påpekande realiseras en hälsodiskurs, men genom att relatera till 
cancer som ”skräck” aktualiseras även en känslodimension. Även om emot-
ioner inte är situerade i texter skapar de effekter genom att de namnges och 
inrymmer specifika inställningar till det objekt eller ämne som anses vara or-
saken till en viss känsla enligt Ahmed (2014).”Skräck” uttrycker den auktori-
serade Svenssons oro och förmedlar därmed ett affektivt förhållningssätt. Ar-
tikeln ingår i ICA:s broschyr ”Tips och recept”, som även är att betrakta som 
en form av annonsmaterial. Genom att vara ett professionellt studiofotografi 
realiserar det svartvita fotografiet av Svensson även en form av sinnlig kod-
ning. Artikeln förmedlar information i ett underhållande och lättsamt format, 
vilket realiserar en mytopoetisk legitimering. Genom att artikulera en subjek-
tiv röst – kocken Paul Svenssons – som i sin tur auktoriseras av den mer all-
männa avsändaren som ICA utgör, ger artikeln uttryck för en slags genre-
blandning vad gäller texttyp och avsändare. Hybridisering av annonsering och 
information kan beskrivas som typisk för hur företag kommunicerar. Det un-
derhållande formatet liksom den estetiserande visuella framställningen bidrar 
till att legitimera ICA:s kampanjdeltagande genom positiv evaluering. I arti-
keln presenteras även trender i allmänhetens matvanor. På frågan ”Vill folk 
äta grönare?” svarar Svensson: 

– Absolut! De senaste fem åren har det skett dramatiska förändringar. Folk 
tänker mer på vad de stoppar i sig, hur maten påverkar miljön och den egna 
hälsan. Mat är inte längre bara föda, utan ett ställningstagande och ett sätt att 
leva. Det finns en stor medvetenhet kopplad till mat. Många väljer att äta 
mindre mängd mat, av bättre kvalitet. För varför frossa 200 gram mediokert 
kött när man kan äta 100 gram kvalitetskött? 

 
I exemplet realiseras en jämförelse med ett annat (tidigare) sätt att äta. Be-
skrivningen av samhällstendenser kan ses som en mytopoetisk legitimering 
där allmänna matvanor förändrats till det bättre. De ”dramatiska förändringar” 
som sägs ha skett ”de senaste fem åren” tillför legitimitet av konformitetstyp 
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genom att hävda att dessa normer etablerats till följd av större medvetenhet. I 
samband med påpekandet om dramatiska förändringar i människors kostval 
indikeras en utveckling (som förankras i Svenssons expertis) där det kompa-
rativa ”grönare” realiserar en moralisk legitimering. En auktoritetslegitime-
ring av sedvanetyp (innehållande också moraliska ställningstaganden) görs 
också genom hur människor i allmänhet (”folk”) påstås relatera till kost. Mat 
beskrivs som ”inte längre bara föda, utan ett ställningstagande och ett sätt att 
leva” och rationaliseras teoretiskt genom Svenssons uttalande som något som 
det ”finns en stor medvetenhet” kring. Genom att ”många” påstås välja att ”äta 
mindre mängd mat, av bättre kvalitet” kan ett hälsosamt levnadssätt anses le-
gitimeras ytterligare genom konformitetsauktoritet. Populariserad kunskap ut-
tryckt av auktoriserade mediala och enskilda aktörer från olika områden legi-
timerar de informativa texterna i ICA:s broschyr även genom sitt underhåll-
ningsvärde. Förstärkningar av allmänt populära diskurser om hälsa görs ge-
nom strategier av moralisk (de)legitimering och rationaliseringar. Mat som 
”ett ställningstagande och ett sätt att leva” implicerar också en livsstil där med-
vetna konsumtionsval inte framställs som t.ex. en ekonomisk fråga. Texten 
framför detta som en fråga om etiska val, vilka kan innebära ”att äta mindre 
mängd mat, av bättre kvalitet”, eller att inte ”frossa 200 gram mediokert kött” 
utan i stället välja ”100 gram kvalitetskött”. Likaledes antyder de negativa 
konnotationerna hos verbet ”frossa” en moraliskt delegitimerande inställning 
och bekräftar hållningen om konsumtionsval som etiska val. Sammantaget in-
nebär tilknytningen av en hälsoauktoritet – vilket Svensson realiserar – att le-
gitimiteten hos ICA:s rosa månad förstärks konnotativt. Hela fragmentet kan 
läsas som en legitimering av en hälsosam, men även socialt och ekonomiskt 
privilegierad livsstil. Övergripande tematiserar ”en rosa månad” hälsa genom 
framför allt råd och uppmaningar till sunda kost- och livsval.  

7.2 Materiella praktiker för självundersökning 
Som framkom i analyserna i kapitel 5, omfattar det undersökta materialet ar-
tefakter med också sociala betydelser, som Klämdagen och Bullogram (se 
analyserna i 5.3.1 och 5.3.2). Förutom de syften som tillskrevs de materiella 
praktikerna och som analyserades i kapitel 5, är dessa artefakter också instru-
ment genom vilka relationer konstrueras, förhandlas och upprätthålls. I detta 
avsnitt analyseras Klämdagen och Bullogram närmare.82 I 7.2.1 undersöks ini-
tiativet och appen Klämdagen från BRO och i 7.2.2 analyseras Bullogram. 
Klämdagen presenteras som ett instrument för att öka medvetenheten om vik-
ten av och påminna om självkontroller. Bulltjänsten Bullogram kan användas 

                               
82 Klämkalendern är också en materiell artefakt som är central för den sociala praktiken och 
kan även förstås som en materiell praktik: eftersom Klämkalendern analyseras i nästa kapitel, 
8, är den inte i fokus i undersökningarna i detta kapitel. 
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för att skicka en bulle till någon som genom denna handling antas påminna 
både sig själv och någon annan om självkontroller.  

7.2.1 Klämdagen  
Tidigare beskrevs hur deltagaren uppmanas att ”Boka in [s]in klämdag för 
varje månad och få en påminnelse på Facebook när det är dags att klämma” 
(se 5.3.1). Klämdagen rationaliseras teoretiskt som ”en god vana”, som i sin 
tur förklaras av att ”tidig upptäckt av bröstcancer kan rädda liv”. Ordet ”kläm-
dag” omfattar positiva konnotationer genom att innebära en extra ledig dag.  

Klämdagen rationaliseras som en aktivitet som erbjuder (eller främjar) 
självundersökningar. Talhandlingen ”Varje månad ska ha en klämdag, vilken 
blir din?” riktas från BRO till mottagare. Klämdagen på Facebook erbjuder 
kvinnor ett konkret sätt att kommunicera om och hantera riskerna med bröst-
cancer, ett område som är förbundet med oro. Klämdagen formuleras som en 
aktivitet (och artefakt) med en instruerande funktion (appen ”lär dig […] hur 
du ska göra” och ”hjälper dig att komma ihåg”, mina kursiveringar). Som en 
av appens förtjänster nämns dess lättillgänglighet, där den teknisk-materiella 
formen möjliggör deltagande på ett enkelt sätt (TEXT63, TEXT71, TEXT72). 
Appen erbjuder också användaren möjlighet att manövrera självkontrollerna 
genom att välja tidpunkt: ”Man ställer själv in vilken dag i månaden och vilken 
tid man vill bli påmind.” Tillgängligheten påstås möjliggöra stor spridning av 
tjänsten (bland en stor grupp mottagare) och utgöra en resurs för att hantera 
ett ämne som kan förbindas med obehag. En framträdande aspekt av Klämd-
agen formuleras som dess lättillgänglighet: ”Enklast laddar du ner appen här 
eller direkt i AppStore eller GooglePlay”. Deltagandet erbjuds på ett enkelt 
sätt genom de teknisk-materiella resurser som Klämdagen omfattar. Samtidigt 
interagerar mottagarna med tjänsten genom att använda sig av sajten eller ap-
pen som skickar påminnelser om självkontroller.83  

Appen beskrivs även med attributet ”gratis” vilket specificeras med det 
omständighetsangivande adverbet ”självklart”. Den modala förstärkningen 
förmedlar också en attityd till (hälso-)tjänster av liknande slag: ”självklart” 
innefattar ståndpunkten att dessa bör vara tillgängliga kostnadsfritt.84 I oktober 
2016 lanseras Klämdagen på engelska:  

                               
83 Mottagarna kan också gilla och dela Klämdagen. 
84 Av texten framkommer ändå att användningen förutsätter en mobiltelefon med ett Iphone- 
eller Android-operativsystem för att ladda ner appen. Detta situerar praktiken i meningen att 
teknik och media är medskapare till subjektspositioner och maktrelationer (se Haraway 1997; 
Hayles 1999; Werner & Johansson 2016:180). Werner och Johansson (2016) påminner om att 
”while media and technological advances do change the social and cultural context, it is not 
changed in the same way for everyone” (2016:180).  
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Nu lanseras Klämdagen på engelska och BRO hoppas på så sätt nå ut till ännu 
fler kvinnor. Är språket i mobilen ett annat än svenska ställer appen automa-
tiskt om sig till engelska. Vi jobbar på att snart lansera ännu fler språk, då 
närmast arabiska, turkiska och persiska. 

 
Att appen översatts till engelska och snart även till arabiska, turkiska och per-
siska beskrivs som en förhoppning att nå ut till fler kvinnor. Appen framställs 
som ett instrument för att öka medvetenheten om vikten av självkontroller och 
för att påminna om dessa. Därmed realiserar appen inte endast en påminnelse- 
och informerande funktion, utan utgör ett socialt situerat fenomen och ingår i 
en diskurs om självomhändertagande. Påminnelsefunktionen erbjuder på så 
sätt användaren av appen att vara ansvarstagande. Praktiken framställs således 
som en social handling och erbjudandefunktionen omfattar möjligheten att 
visa t.ex. omtanke om mottagaren. Appen realiserar därtill en auktoritetslegi-
timering av rekommendationstyp genom att den förmedlar ”råd om vad du bör 
göra om du hittar något som är annorlunda”. Även en ”informativ text om 
bröstcancer” med kunskapen förankrad hos BRO, som alltså realiserar en in-
stitutionell auktoritet, ingår – ”vill man ha ytterligare hjälp och stöd kan man 
klicka sig vidare till BRO:s hemsida”.  

Klämdagen har en lätt igenkännbar grafisk profil där symbolen utgörs av 
ett cirkelformat stiliserat bröst. En del av bilderna innehåller även en kläm-
mande hand. Färgskalan är pastell med ljust blå, lila och rosa nyanser. Den 
ljust rosa respektive mörkare rosa tonen påminner om ljus hudfärg samt rosa-
målade naglar, men rosa förbinder också genom konnotation denna aktivitet 
med övriga (rosa) bröstcancertematiserande praktiker och med Rosa Bandet. 
Enligt beskrivningen av designen har den även en instruerande funktion:  

Med sitt glada och tydliga formspråk visar den också hur en självundersökning 
går till. Hur man går tillväga för att på ett effektivt sätt känna igenom bröst och 
armhåla. 
 

Praktiken framställs som lättillgänglig genom att innehålla instruerande ele-
ment i form av t.ex. ”en checklista”. Manualer realiserar legitimeringar genom 
opersonliga auktoriteter (van Leeuwen 2008:108) som medlar mellan använ-
dare och expertauktoritet, t.ex. en ”vårdgivare”: ”Hittar man något finns där 
också en checklista och frågor som man kan ställa till sin vårdgivare”. Kläm-
dagen sägs instruera mottagare i självundersökningar genom ”sitt glada och 
tydliga formspråk”. Den abstrakt-sensoriska kodningen i den visuella fram-
ställningen bidrar till att artikulera självkontroller på ett lättsamt och under-
hållande sätt.85  

                               
85 Brödföretaget uttrycker att de med Klämdagen vill ”lyfta fram självkontroll som det natur-
ligaste som finns”. Uttalandet görs av företagets marknadschef i ett pressmeddelande. 
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7.2.2 Bullogram  
På samma sätt som Klämdagen (som analyserades i 7.2.1) rationaliseras Bull-
logram genom att aktiviteten erbjuder eller främjar självundersökningar – 
”vem som helst” sägs kunna skicka kanelbullar till någon de ”bryr sig om”, 
samtidigt som de påminns om att undersöka sig själva för bröstcancer. På ett 
liknande sätt som Klämdagen kan den som skickar en bulle till någon genom 
tjänsten Bullogram erbjuda en sådan påminnelse till någon annan. Efter att ett 
Bullogram har skickats,86 kan bullen hämtas ut ”på valfri Pressbyrån eller 7-
Eleven i Sverige” med hjälp av mottagarens mobiltelefon.  

Bullogram beskrevs tidigare som effektorienterat instrumentellt (se 5.3.2): 
”För varje bulle du skickar går 10 kr direkt till Bröstcancerfondens viktiga 
arbete”. Syftet framställs också nominaliserat som ”kampen mot bröstcancer” 
– brödföretaget skriver: ”Under hela oktober hjälper vi på Bonjour Bröstcan-
cerfonden i kampen mot bröstcancer”. Inbäddningen och nominalfrasen 
”kampen mot bröstcancer” framställer aktiviteten som en etablerad praktik 
och möjliggör handlingen att ”hjälpa till”. Aktiviteten att skicka ett Bullogram 
framställs också som ett deltagande i en etablerad aktivitet – ”att bidra till att 
sprida livsviktig kunskap”. Genom det evaluerande omdömet ”livsviktig” – 
legitimeras och förankras uppmaningen moraliskt. Detsamma gäller ändamå-
let för de bullar som skickas, vilket evalueras som ”Bröstcancerfondens vik-
tiga arbete”. Parollen ”Dags att klämma en bulle” realiserar förutom en auk-
toritetslegitimering (av sedvanetypen ’tid’) också ett sätt på vilket (den kvinn-
liga) mottagaren erbjuds (förväntas) ta hand om sin hälsa. Åsberg et al. påpe-
kar att en nutida västerländsk individcentrerad hälsodiskurs bl.a. innebär att 
”individen förväntas ta ansvar för att hålla sin kropp frisk och arbetsduglig”, 
vilket har lett till att vi ”i stigande grad konsumerar råd och rön om nyttigt 
leverne” (Åsberg et al. 2012:37). 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Figur 15. Bonjours klämskola. 

                               
86 Bullogram skickas via Facebook. 
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Utöver de tecknade bullarna som implicerar bröst och en klämmande hand, 
illustreras parollen av brödföretaget på Facebook genom en fotografisk repre-
sentation: en kvinnlig kropp framställs med brödföretagets rosa bullar som 
täcker brösten (se figur 15). En annan paroll som används av brödföretaget är 
”Bulla upp för Rosa Bandet”. Också aktiviteten att skicka bullar är tidsmässigt 
reglerad med ”[f]rån och med 1 oktober”. Den positiva evalueringen av bullen 
förstärks också genom sinnligt konnoterande attribut som ”rykande färsk” och 
”toppad med rosa pärlsocker”. Som påpekades i 5.3.2 innehåller Bullogram 
också en ”klämskola”, en manual som beskrivs som ”hjälp för att genomföra 
en självundersökning” och som består av såväl verbaltext som grafiska illust-
rationer. Instruktionerna är identiska i Bullogram och i Klämkalendern: 
 

1. Ställ dig framför en spegel. Placera armarna bakom nacken och granska dina 
bröst. Har de sin vanliga form och storlek? Ser du några förändringar i huden 
över brösten (t.ex. rodnader, gropar eller indragningar)? Ser bröstvårtorna ut 
som de brukar? 

2. Känn igenom brösten efter knölar eller andra förhårdnader och om de har 
oförändrad fasthet. Undersök vardera bröst med motstående sidas hand. An-
vänd raka fingrar och känn igenom varje del av bröstet med små cirkelrörel-
ser. Börja vid bröstvårtan och rör dig utåt i cirklar runt hela bröstet. 

3. Kläm på bröstvårtan. Kommer det ut någon vätska? Avsluta med att under-
söka armhålan. 

4. Slutligen kan du undersöka brösten i liggande ställning, med ena handen un-
der huvudet. Knöl i bröstet är det vanligaste symptomet för bröstcancer, även 
om de flesta knölar är helt ofarliga. Tveka aldrig att kontakta en läkare om 
du känner en förändring.  

 
Klämskolan avslutas med: ”Bröstcancerfonden och svensk läkarexpertis 
rekommenderar självundersökning som bästa sättet att tidigt upptäcka för-
ändringar. Du kan läsa mer om symtom och om hur du undersöker dina 
bröst på 1177.se. Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på 1177.” De 
auktoriteter som hänvisas till, Bröstcancerfonden, svensk läkarexpertis 
samt sjukvårdsupplysningen på 1177, realiserar alla expertlegitimeringar 
av rekommendationstyp. 

7.3 Sammanfattande diskussion  
I detta kapitel har jag analyserat praktikaspekter där hälsa tematiseras, med 
särskilt fokus på förebyggande och riskhanterande åtgärder som t.ex. upp-
muntran till självkontroll. Just självkontroller presenteras som ett medel ge-
nom vilket (den i första hand kvinnliga) mottagaren uppmanas hantera ris-
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kerna för bröstcancer, och formuleras bl.a. som att ta hand om sin hälsa. Kom-
mersiella aktörer som brödföretaget strävar efter att presentera självkontroller 
på ett lättsamt sätt. Detta görs t.ex. genom Bullogram, brödföretagets initiativ 
som utnyttjar en kommersiell, social aktivitet (och en materiell praktik) för 
informationsspridning, för att – enligt brödföretaget – uppmana till självkon-
troller samt ”avdramatisera ämnet”.  

Bullogram och Klämdagen framställs som aktiviteter som på olika sätt 
bjuder in mottagare till delaktighet och kunskap, vanor och förståelse, men 
också till demonstration av det egna deltagandet. De materiella aktiviteterna 
är också socialt situerade fenomen som inte bara har en påminnelsefunktion 
(och därmed möjliggör tidigare upptäckt av bröstcancer), utan erbjuder möjli-
gen även den som prenumererar på påminnelse-appen eller den som skickar 
en bulle till någon med bulltjänsten Bullogram att positionera sig som ansvars-
tagande. Som social handling uttrycker gärningen att skicka en bulle med 
Bullogram en empatisk gest och relation mellan sändare och mottagare. Ap-
pen framställs som ett instrument för att öka medvetenheten om (vikten av) 
självkontroller, och för att påminna om dessa. Påminnelsefunktionen erbjuder 
användaren av appen att på detta sätt vara ansvarstagande. Med de olika tek-
nisk-materiella artefakter som kampanjpraktikerna omfattar möjliggörs alltså 
vad som kan ses som dubbelriktade handlingar och processer: mottagare er-
bjuds sätt att ta hand om sin kropp genom framför allt självundersökningar 
och påminnelser om dessa. Mottagare kan också bli avsändare till dessa soci-
ala handlingar genom att skicka dem vidare till andra.  

Försvagad statlig omsorg i hälsofrågor till förmån för individuella val och 
personligt ansvar konstaterades vara en tendens i det nyliberala samhället (se 
1.1). Flera av uttrycken för engagemang i sociala frågor om hälsa pekar i 
denna riktning i det undersökta materialet. Klämdag-appen och Klämdagen på 
Facebook erbjuder kvinnor ett materiellt sätt att kommunicera om och hantera 
hälsorisker, och även den oro som förknippas med bröstcancer. Klämdagen, 
som formuleras som en aktivitet och en artefakt med en instruerande funktion 
(appen ”lär dig […] hur du ska göra” och ”hjälper dig att komma ihåg”), fram-
ställs som ett instrument för att öka medvetenheten om (vikten av) självkon-
troller och för att påminna om dessa. Appen realiserar dock inte endast en 
påminnelse- och informerande funktion, utan kan konstateras utgöra ett socialt 
situerat fenomen och ingå i en diskurs om självomhändertagande. Kalenderns 
profiler legitimerar i vidare bemärkelse såväl praktiken självkontroller som 
olika känslor och oro förknippade med bröstcancer. Som socialt situerade fe-
nomen realiserar appen och de andra teknisk-materiella aktiviteterna inte end-
ast påminnelse- och hälsobefrämjande funktioner, utan även en uppmaning till 
självomhändertagande. Analysen av dessa materiella praktiker visar också på 
det svåra eller omöjliga i att göra åtskillnad mellan representation av socialt 
deltagande och ”egentlig social handling” i dessa aktiviteter: enligt kritiker 
blir att visa deltagande ett substitut för verkligt och engagerat deltagande i 
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denna sorts aktivism (se t.ex. Wajcman 2000:460). Bilder används performa-
tivt i kampanjpraktiker: det vill säga att representation och social handling inte 
är två åtskilda fenomen utan ofta oskiljbara och konstituerar varandra i det 
sociala deltagandet. Även BRO använder sig av avdramatisering som strategi 
i hur appen och tjänsten Klämdagen förmedlas. Klämdagen sägs instruera 
mottagare i självundersökningar genom ett lättsamt formspråk. 

Den diskurs som återfinns hos ICA balanserar mellan råd och uppma-
ningar till hälsosamma kost- och motionsvanor och legitimeringar av tillåtelse 
och njutning. ”En rosa månad” artikuleras även visuellt genom kopplingarna 
till Rosa Bandet och Cancerfonden, samt cancer och hälsa på ett mer allmänt 
plan. Ett hälsosamt leverne framställs inte som beroende av ekonomiskt kon-
sumtionskapital, och vad som legitimeras är också bl.a. motion. Detta kan 
även knytas till identitetspoliska tendenser och som ett uttryck inom ett nyli-
beralt samhällsklimat (se 1.1 och diskussion i 6.5 om konsumentmedborgar-
skap). Ehlers och Krupar (2014:411) har hävdat att kommersiella hälsoprakti-
ker inte ifrågasätter nyliberala former av avpolitiserad hälsovård, utan snarare 
skymmer bristerna med system där individen genom självoptimering ytterst 
är personligt ansvarig för sin egen hälsa. 

Sociala praktiker kan regleras genom begränsningar styrda av de tekniska 
resurser som används (se van Leeuwen 2005). Klämdagen samt Klämkalen-
dern erbjuder kvinnor ett konkret sätt att interagera och kommunicera om 
självkontroller av brösten, eftersom brösten är förknippade med hälsorisker. 
Dessa artefakter och praktiker presenteras genom sin lättillgänglighet. Den 
möjlighet som Klämdags-appen och tjänsten Bullogram erbjuder innebär flytt 
av fokus till de möjliggörande funktionerna av tjänsten och appen. Bullogram 
och Klämdagen framställs mer specifikt som erbjudanden om möjligheter att 
bättre ta hand om den egna kroppen. Med Bullogram och Klämdagen följer 
uppmanande paroller. Dessa materiella praktiker omfattar instruktioner för 
handling, men innebär också spridning av information eller företagsmarknads-
föring (Bullogram), och även utövande av företagsansvar (se 1.1). Sändaren 
av ett Bullogram, dvs. den som skickar en bulle till någon genom tjänsten, kan 
erbjuda en påminnelse till någon annan och denna aktivitet framställs således 
som en social handling. Erbjudandefunktionen och möjligheten att vara en 
gest som uttrycker en personlig relation realiseras genom att vara ett sätt att 
visa t.ex. omtanke om mottagaren.  

Enligt van Leeuwen exemplifierar moraliska berättelser hur ett önskat be-
teende leder till ett lyckligt slut för berättelsens protagonist, medan varnande 
mytopoesis fyller motsatt funktion. Analyserna i detta kapitel visar dock även 
på mer komplexa legitimeringsmönster. (De)legitimering genom moraliska 
berättelser eller varnande mytopoesis beskriver inte på ett adekvat (eller till-
räckligt) sätt betydelseskapandet i de narrativa rekontextualiseringarna av 
(många av) kampanjpraktikerna. Ibland framstår handlingen inte som det mest 
centrala utan artikulationerna lyfter även fram sätt att känna och uttryck för 
känslor och legitimerar på så sätt dessa. Självundersökningar legitimeras såväl 
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genom offentliga personer vilka genom sina olika roller realiserar förebilds-
auktoriteter, som med hänvisning till personernas privata erfarenheter. Detta 
stärker deras legitimitet i form av känslomässigt engagemang men påminner 
även om bröstcancer som hot och fara – således aktualiseras varnande myto-
poesis, vilket ytterligare legitimerar självundersökningar, dock utan den mo-
ralisering som varningsberättelser ofta innefattar (se van Leeuwen 2008:106).  
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8 Normkritik och bildhandlingar som 
emancipatoriska handlingar 

I tillägg till understöd till insamlingsorganisationerna och självomhänderta-
gande genom självkontroller, framstod ytterligare ett tema i den inledande 
analysen i kapitel 5. Detta identifieras och analyseras här som förhandlingar 
om sociala normer och som emancipatoriska handlingar. Det material som in-
går i analysen representerar inte endast kampanjpraktiker som organiseras 
som en del av Rosa Bandet, Klämkalendern eller Klämdagen utan även uttryck 
som intertextuellt förbinds med dessa. Ibland lyfts sociala ämnen in för för-
handling: t.ex. uttrycks kritik mot institutionella aktörer som Facebooks eller 
Instagrams censurpolicyer, eller mer övergripande ordningar som ”patriarkala 
strukturer” vad gäller normer för vilka kroppar som får synas och hur. I ana-
lysen fokuserar jag på kroppsnormkritik och avdramatisering av bröstcancer 
som performativa handlingar som till stor del sker visuellt, t.ex. genom publi-
cering och spridning av bilder.  

De analyserade uttrycken syftar till avdramatisering av bröstcancer och 
bröst som tabubelagda ämnen samt realiseras genom förhandlingar om vilka 
kroppar som ges synlighet (och får synas), och hur detta sker. I detta kapitel 
analyseras också uttryck för kritik mot (kommersiella) kroppskulturer och 
kroppsideal. För att kunna analysera det jag identifierat som normkritik och 
avdramatisering mer detaljerat ägnar jag i analysen särskild uppmärksamhet 
åt Klämkalendern, i vilken dessa aspekter framträder särskilt tydligt. Detta val 
motiverades också av att Klämkalendern uppmärksammas stort medialt87 och 
rekontextualiseras i flera media. Dessutom medförde de mediala rekontextua-
liseringarna ytterligare verbaltextinformation om kalendern som primärt var 
visuell. Analysen fokuserar dessutom på hur de aktivistiska praktikerna arti-
kuleras genom att sociala mediers censurpolicyer kritiseras, inklusive hur kri-
tiken rekontextualiseras i dagstidningar.  

I avsnitt 8.1 gör jag en fördjupad analys av Klämkalendern, och jag gör 
detta även genom att studera hur kalendern rekontextualiseras i Nyhetsmorgon 
(8.1.1), i Vardagspuls i (8.1.2.) och i Malou efter 10. I avsnitt 8.2 analyseras 
rapporteringen av en specifik mediehändelse som gäller bildcensur och reakt-
ionerna på detta och i analysen betonas perspektivet av avdramatisering och 

                               
87 I den video om Klämkalendern som reklambyrån Volontaire publicerar på Vimeo framhålls 
att kalendern ”hade en räckvidd på sju gånger Sveriges befolkning”.  
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avstigmatisering av bröstcancer. Bilden exemplifierar en av de urskilda ten-
denserna i de bröstcancertematiserande praktikerna. Grunden till att jag valt 
att inkludera medierapporteringen och reaktionerna på sociala mediers censur 
av bilden som föreställer en gravid bröstcanceropererad kvinna är att bilden 
rekontextualiseras hos BRO. Jag har vidare följt bilden och diskussionerna 
kring den, som uppträtt i ett antal andra medier.88 I 8.3 analyseras texter i tid-
ningen Buffé. I avsnitt 8.4 sammanfattas resultaten från analyserna i detta ka-
pitel. 

8.1 Klämkalendern  
Klämkalendern (TEXT13) artikulerar mer övergripande engagemang i sociala 
angelägenheter – och bröstcancer som en sådan angelägenhet – men även so-
ciala frågeställningar gällande kroppsnormer. Självkontroller sammanlänkas 
med att ”göra sig bekant med alla delar av sin kropp” (TEXT13) och kalendern 
lyfter fram deltagare som är engagerade i att utmana diskurser kring kropps-
fixering och kroppsideal. Genom att offentliga, auktoriserade personer talar 
om sina förhållningssätt och vanor relaterade till bröstsjälvkontroller, som att 
”gå loss i duschen”, ”få in kollen i vardagen” och göra det ”i samband med 
löningen varje månad”, eller att ”sätta ett datum i almanackan för att lättare 
att få in rutinen!”, legitimeras ett avslappnat förhållningssätt till självkontrol-
ler (se även avsnittet om ICA i 7.1).  

Ett ytterligare framträdande drag i kalendern är ställningstaganden mot 
snäva kroppsideal och normer som exkluderar kroppar från dessa ideal. I ka-
lendern introduceras t.ex. Julia Skott med texten: ”det här är inte första gången 
hon tar fajten för en hälsosam kropp”. Skott (presenterad som författare och 
journalist) sägs i sin bok ”Kroppspanik” gå ”utan nåd på bantningshets och 
skeva kroppsideal”. Sundhet (”en hälsosam kropp”) artikuleras i detta sam-
manhang genom kritik mot (delegitimering av) vad som uppfattas som för-
härskande kroppsideal: modaliseringen genom det emfatiska omdömet ”utan 
nåd” förtydligar Skotts kritik mot dessa kroppsideal. Boktiteln, ”Kroppspa-
nik”, är även ett nominal som uttrycker ett tydligt kritiskt ställningstagande: 
genom sitt författarskap sägs Skott ha kritiserat ”bantningshets”, och författa-
ren säger sig tro ”på att göra sig bekant med alla delar av sin kropp, så de inte 
blir något separat från en själv”. Skott uttrycker ett förhållningssätt till själv-
undersökningar som rationaliserar denna praktik teoretiskt – det tips hon ger 
till ”förstagångsklämmaren” är: ”en halv gång är bättre än ingen gång” och 
”det är okej att inte göra alla moment varje månad och slarva lite. Ibland.” och 
legitimerar ett avslappnat förhållningssätt. Det modala tillägget ”ibland” har 

                               
88 De analyserade texterna har samlats in i Expressen, Aftonbladet, SVT Nyheter, Västerbot-
tens-Kuriren och Folkbladet.  
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dock en moraliskt evaluerande aspekt som reglerar vilken grad av slarvighet 
som accepteras, och understryker att självundersökningar trots allt är viktiga.  

Ställningstaganden mot sociala normer görs också av två andra kalender-
deltagare. Den ena är Minna Palmqvist, som presenteras som modeskapare 
och konstnär och genom att hennes arbete ”tar avstamp i hur våra kroppar 
ständigt är under attack och i kläm mellan verklighet och ouppnåeliga ideal”. 
Den kroppsaktivistiska hållningen som uttrycks av Palmqvist bidrar till att le-
gitimera kalendern som emancipatorisk praktik. Självundersökningar legitim-
eras därtill medelorienterat genom Palmqvists privata liv och bekantskaps-
krets. Att ”så många som möjligt börjar klämma sina bröst” rationaliseras te-
oretiskt och erfarenhetsbaserat som ”viktigt för henne” eftersom ”Palmqvist 
själv har en nära vän som kämpar mot bröstcancer varje dag”. ”Eftersom” för-
binder det narrativa fragmentet och den erfarenhetsbaserade rationaliseringen 
med aktiviteten självkontroller. Ändamålet med kalendern, att uppmana till 
självkontroller, förankras i institutionella auktoriteter som ”Bröstcancerfon-
den och svensk läkarexpertis” som ”rekommenderar” självundersökning som 
”bästa sättet” att tidigt upptäcka förändringar.  

Den andra kalenderdeltagaren som uttrycker socialt engagemang är ”Babe 
Ebba”, som introduceras som ”lärarstudenten och Instagramfenomenet som 
använder sig av selfies för att utmana skeva kroppsideal”. Presentationen av 
Ebba omfattar en auktoritetslegitimering som realiseras med en tidsbestäm-
mande omständighetsprocess: ”[f]ör det är på tiden att alla typer av vackra 
kroppar ska få ta plats – även i sociala medier”. Tidsbestämda legitimeringar 
(som görs enligt formeln ’tiden för x är kommen’) ersätter enligt van Leeuwen 
(2008:111) moral och kulturell ordning med en legitimerande naturlig ord-
ning: här genom ”det är på tiden”. I tillägg till van Leeuwens beskrivning av 
sådana legitimeringar visar det aktuella exemplet att legitimeringar också kan 
vara motiverade av explicita sociala eller politiska mål. Teoretiska rational-
iseringar och naturaliserande legitimeringar innebär inte nödvändigtvis att ak-
törer bakom uttalanden försöker dölja sin agenda, utan kan – som här – också 
vara ett sätt att bedriva politisk och samhällelig dialog. Uttrycket ”det är på 
tiden” innebär även ett förhållningssätt till moral och kulturella ordningar, och 
artikuleras som ett sätt att avsiktligt sträva mot att förändra dessa. I presentat-
ionen av Ebba och de andra kalenderdeltagarna som uttrycker sociala syften, 
har artikulationerna ett politiskt-emancipatoriskt ändamål att förändra vilka 
typer av (kvinnliga) kroppar som ges medial (och samhällelig) synlighet. Till-
ägget ”även i sociala medier” fastslår att sociala medier också utgör arenor för 
förhandlingar av sociala normer och sociala föreställningar. Relationen mellan 
sociala medier, protest och social förändring har debatterats och dylika uttryck 
kan situeras som en del av vad som identifieras som fjärdevågsfeminism (se 
Cochrane 2013). För denna feminism spelar användningen av teknologi och 
bl.a. sociala medier en viktig roll för hur engagemang uttrycks och realiseras 
(ibid.). 
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Klämkalendern ger också uttryck för obekväma känslor. I kapitel 7 disku-
terades hur även oro, rädsla och obehag artikuleras och på detta sätt framställs 
som legitima känslor i kalendern och i rekontextualiseringarna av den. Dessa 
representationer och uppmuntran att prata öppet om bröstcancer erbjuder ett 
avdramatiserat förhållningsätt som således också motverkar tabun och kan be-
skrivas som emancipatoriskt. I presentationen av Quetzala Blanco ingår föl-
jande fragment: 

Till en början tyckte hon att det kändes lite skumt att hålla på och klämma på 
brösten, men efter ett tag kom hon in i det och vill tipsa alla ”förstagångskläm-
mare” att passa på i duschen när man ändå håller på att tvåla in sig!  
 

Genom att en auktoriserad person (i det här fallet Blanco) sägs ha övervunnit 
en svårighet, att ha upplevt att självkontroller ”kändes lite skumt” till att ”efter 
ett tag” vänja sig, realiseras en mytopoetisk legitimering som även innebär 
avdramatisering av införandet av kontrollerna som vana. Benämningen på del-
tagarna som ”inflytelserika svenskar” (TEXT61) belyser kalenderdeltagarnas 
förebildsauktoritära roller. Det innebär att den legitimering som deltagarna re-
aliserar även sker intertextuellt och genom positiva konnotationer.  

Vad som legitimeras är inte endast uppmaningar till självkontroller som 
riskhantering. Kalendertexterna förmedlar också en empatisk, avslappnad, 
och behärskad attityd. Den senare tendensen kan exemplifieras genom att en 
av deltagarna, Agnes-Lo Åkerlind, medger att ”hon inte varit särskilt bra på 
att komma ihåg att klämma – det har liksom inte känts verkligt då ingen hon 
känner har drabbats”. Därefter tillägger dock Åkerlind: ”nu är det dags”, och 
att hon ”hoppas på att Klämkalendern kan bli en bra påminnelse – även för 
henne själv!”.  

Som tidigare påpekades (6.5) kan skämt vara ett sätt att lyfta sådant som 
vi annars finner det obekvämt att tala om; de anger ofta vad som finns under-
tryckt i allvarligare diskussioner (Freud 1905 [1960]). Skämt gör att häm-
ningar kan övervinnas och realiserar på detta sätt en social kraft. Flera delta-
gare i kalendern utnyttjar humor i presentationstexterna. Ett exempel på an-
vändningen av humor möter vi hos Becker, som föreslår bröstkontroller ”sam-
tidigt som löningen varje månad”. Att associera självkontroller som tidigare 
beskrivits som potentiellt ”obehagligt att tänka på” med att få lön innebär att 
de positiva konnotationerna av ”löningen” utnyttjas för att realisera en avdra-
matiserad attityd till att undersöka brösten. Enligt Nationalencyklopedin 
(2016) uppstår humor ofta i kollisioner mellan regelsystem, och den oväntade 
kopplingen mellan att få lön och självkontroller exemplifierar detta och reali-
serar på detta sätt affektiv energi; hos Wetherell är humor ”affective energy 
performed” (Wetherell 2012:114). I 6.5 diskuterades humor som ett svar på 
sårbarhet och som ett sätt att hantera känsliga ämnen. Brödföretaget påpekar 
att de genom kalendern och aktiviteterna i Bullogram vill framställa ett allvar-
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ligt ämne på ett lättsamt sätt. Företagets marknadschef framhåller i reklamtid-
ningen Resumé att avdramatisering av ett känsligt ämne var skälet till att 
Klämkalendern gjordes: 

– Vi ville bli ännu mer nischade som aktör i frågan och få ut mer spetsig in-
formation som stack ut och kunde skapa spridning. Idén byggde på insikten att 
vi ville avdramatisera ett känsligt ämne genom kommunikation, säger Bon-
jours marknadschef  

 
Texterna i kalendern artikulerar behovet av självkontroller som riskhantering 
och realiserar ett socialt syfte genom att framhålla självkontroller som viktiga, 
men också genom att ge synlighet åt och påminna om självkontroller.  

Sammantaget kan presentationstexterna i Klämkalendern läsas som en 
mytopoetisk legitimering av riskhantering, men även oro framställs därför 
som en legitim känsla. I van Leeuwens beskrivning av mytopoetisk legitime-
ring realiseras strategin genom att en text omfattar först en komplikation och 
därefter en upplösning. I de undersökta texterna saknas i flera fall en upplös-
ning, vilket gör att en legitimeringsanalys enligt van Leeuwens modell inte är 
tillräcklig för att ge en heltäckande beskrivning i detta fall. Vad som mytopo-
etiskt legitimeras är också erkännandet av sårbarhet, särskilt inför en sjukdom 
som i hög utsträckning drabbar kvinnor (och i mindre grad även män, vilket 
kalendern också ger uttryck för). Genom att kalendern visuellt representerar 
olika slags auktoriteter, kroppar och personer som artikulerar medvetenhet om 
(och kritik mot) de normer som (de)legitimerar en del kroppstyper och upp-
rätthåller vissa ideal, innebär bilderna på olika sätt social handling.  

Den 8 oktober 2015 offentliggör Dinamarca bilden från Klämkalendern 
på Instagram och Facebook, varpå bilden raderas av de sociala plattformarnas 
administratörer. Därefter lägger Dinamarca upp en ny bild (TEXT59) där hen-
nes egna bröst har bytts ut mot kompisen Musse Hasselvalls bröst. Dinamarca 
skriver i anslutning till bilden: 

Av de som drabbas av bröstcancer är 99 procent kvinnor. Bröstcancer drabbar 
var nionde svensk kvinna. Varje dag får 15–20 kvinnor en bröstcancerdiagnos 
i Sverige. Jag är en av de som är med i Klämkalendern för att uppmärksamma 
detta, men Instagram och Facebook censurerar våra bilder. Så tillsammans med 
Elisabeth Ohlson Wallin gör vi ett nytt försök men nu med neutrala bröst.  

 
Ett annat slag av självframställning demonstreras i kalendern av Englund, som 
porträtteras med att hålla i en mobiltelefon riktad mot sig själv. Bilden kan 
läsas som en iscensättning av att Englund tar en selfie. Fotografiet är ambiva-
lent i meningen att det är taget av en professionell fotograf – det är inte en 
selfie, utan en bild av någon i färd med att ta en selfie, och därmed även en 
kommentar till själva framställningen. Selfien är inte endast ett uttryck för vår 
narcissistiska kultur. Ehlin (2015b) diskuterar selfien speciellt bland unga 
kvinnor och menar att denna bildtyp ”har blivit en sorts motståndshandling 
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mot omvärldens förväntningar på deras visuella identitet”. Dinamarca rekon-
textualiserar kalenderbilderna i protest mot sociala medie-plattformarnas po-
licyer. Även Quetzala Blanco påpekar: ”jag tycker att det är viktigt att man 
som tjej får visa sin kropp […] men Facebook och Instagram har ju den här 
policyn”.  

Klämkalendern är en av vinnarna av Svenska Designpriset 2016. Moti-
veringen till detta lyder  

För att fotografierna kraftfullt stiger fram i ett vågat men kommunikativt skick-
ligt grepp i angelägen uppgift (TEXT90). 

 
Juryn bakom Svenska Designpriset beskriver kalendern som ”en angelägen 
uppgift”. Kalendern evalueras alltså positivt ur flera perspektiv (och i flera 
medier och kanaler). I kommande avsnitt analyseras hur kalendern framställs 
medialt i tre tv-program, i Nyhetsmorgon (8.1.1), Vardagspuls (8.1.2) och i 
Malou Efter 10 (8.1.3).  

8.1.1 Nyhetsmorgon  
Kalendern presenteras i ett inslag89 (TEXT74) i Nyhetsmorgon på TV4. Två 
av kalenderdeltagarna (Blanco och Westerholm) samt fotografen Ohlson Wal-
lin är inbjudna gäster. Temat för inslaget är Klämkalendern, men även bröst-
cancermånaden som inleds samma dag. Presentationstexten lyder: 

Oktober är Cancerfondens rosa månad som sätter fokus på bröstcancer. Elisa-
beth Ohlson Wallin har fotograferat 13 kända kvinnor och en man till en kläm-
kalender. Alla intäkter går till Bröstcancerfonden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Klämkalendern i Nyhetsmorgon. Bildsekvens 1. 
 
I presentationstexten indikeras BRO:s något mindre framträdande roll i för-
hållande till Cancerfonden: oktober påstås vara ”Cancerfondens rosa månad”, 

                               
89 I analysen har jag utgått från det inslag som finns publicerat på YouTube (”Bröstkalender ska 
få fler att klämma”) som är 6:26 minuter långt. 
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trots informationen om intäkterna som ”går till Bröstcancerfonden”. Inter-
textualiteten mellan de två organisationerna blir således tydlig: beskrivningen 
visar att förväxlingar är möjliga och att de två organisationerna sammanbinds 
konnotativt. Detta uttrycks också i presentationstexten där en av programle-
darna inleder genom att presentera kalendern: 

Så uppmärksammar vi att det är den första oktober och det betyder att Cancer-
fondens rosa månad sätter igång. Det sätter fokus på bröstcancer som drabbar 
närmare 8000 kvinnor per år. Den har dragit igång nu och en viktig sak för att 
upptäcka cancern i tid är att kvinnor lär känna sina bröst.  

 
En av programledarna (man) sitter framåtlutad i soffan (se figur 16). Kropps-
hållningen signalerar intresse för gästerna och bidrar till legitimeringen av det 
presenterade temat. Varken i den inledande presentationen eller i inslaget i 
övrigt omnämns Bröstcancerorganisationen BRO som intäkterna av kalendern 
går till, utan endast Cancerfonden. Cancerfondens rosa månad sätter enligt 
programledaren ”fokus på bröstcancer”. Grafiskt presenteras kalendern med 
en textruta (”KLÄMKALENDERN”) som inslagets tema (under fliken ”JUST 
NU”) och med underrubrikerna ”En klämdag i månaden”, ”Uppmanar kvinnor 
att undersöka sina bröst” och ”Kända profiler mot bröstcancer” som växlar 
och visas turvis under inslaget. Det rosa bandet med det aktuella årets design 
visas i nedre högra hörnet av tv-rutan. 

Rekontextualiseringarna av kalendern görs med hjälp av de olika aktö-
rerna bakom kalendern, bl.a. genom att deltagare och fotograf deltar i diskuss-
ioner i olika mediala forum. Det är inte endast kalenderdeltagarna som artiku-
lerar kritik mot kroppsnormer. En av programledarna (kvinna) för Nyhetsmor-
gon påpekar: ”kvinnobröst är ju så enormt sexualiserade och det kan man ju 
bli väldigt trött på”. Valet av opersonligt pronomen (”man”) antyder att det 
inte endast är programledarens hållning och att inställningen i stället är ut-
bredd. Uttalandet görs av en auktoritet för ett tv-program (på TV4) som har 
stor populär och allmän räckvidd, vilket stärker legitimiteten i påståendet. 

Genom konnotationer hos de ämnen som deltagarna diskuterar stärks 
också legitimeringen av kalendern som ett uttryck för socialt engagemang. Ett 
exempel på detta ges i tv-programmet Nyhetsmorgon. I programmet påpekar 
Westerholm:  

När jag var på Apoteksbolaget för länge sen. Då kom BRO, bröstcancerorga-
nisationen för bröstcancerpatienter och sa ”vi behöver mer pengar”. För att få 
in pengar, kan man tänka sig att sälja en knappnål, sådan där med runt huvud. 
och min vd sa ja till det. Och vi sålde massor med knappnålar. 

 
Westerholms förebildsauktoritära ställning – som riksdagsledamot, och ge-
nom att ha verkat inom Apoteksbolaget och i Socialstyrelsen – förstärker re-
kontextualiseringens legitimerande effekt. I dialogen uppmärksammas att 
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Westerholm även varit engagerad i såväl ”mammografifrågan” som i att starta 
en insamling för BRO:  

Men sen i Socialstyrelsen också, vi drev ju fram att mammografin blev utvär-
derad och 15 februari 1985 kunde vi visa att tidig upptäckt räddar liv. 

 
Westerholm påpekar att  

Mammografi erbjuds i åldrarna 45 – 74. Det där bråkar jag om för jag tycker 
att 75-plussarna ska få erbjudande att bli undersökta. Vi drev ju fram mammo-
grafifrågan. Det räddar ju så många liv. Det är viktigt. Men mammografin är 
ju inte det enda. Det här går ju ut på att man mellan undersökningarna ska 
känna på sina bröst. Finns bra information på nätet, 1177, om hur man gör. 
Och varje gång man vänder blad i kalendern, till nästa månad, då ska man un-
dersöka sina bröst.  

 
Liksom i kalendern omnämns expertmedierad kunskap i form av ”information 
på nätet, 1177”. I Klämkalendern presenteras Westerholm med citatet: ”Själv 
arbetar jag för att 75-plussare också ska få kallelse.” Denna introduktion av 
Westerholm i kalendern lyfts på så sätt även fram i tv-soffan. Kalendern som 
hjälpmedel för att komma ihåg självkontroller uttrycks också av Westerholm, 
som påpekar: 
 

Jag tycker det är en väldigt fiffig idé. Jag har haft lite problem att komma ihåg, 
men med en kalender, och just den här som talar om – nu är det dags för dig. 

 
Kalendern legitimeras genom sin instrumentella funktion (som medel för att 
minnas de viktiga självkontrollerna) också av programledaren och fotografen 
som svarar på Westerholms påpekande: 
 

Programledaren: Det var precis det jag tänkte, man måste ju få något knep så 
man kommer ihåg det. Det är ju det som är problemet.  
Fotografen: Ja jag känner verkligen, jag har fått en väckarklocka, att liksom 
komma på göra det här själv.  

 
Legitimeringen reglerar praktiken med tid: nominalet ”väckarklocka” reali-
serar en medelorienterad rationalisering av kalendern, som dessutom evalue-
ras positivt av Westerholm som ”en väldigt fiffig idé”. Westerholm omtalar 
kalenderns påminnelsefunktionen som att den ”talar om – nu är det dags för 
dig”.  

Genom de till programmet inbjudna gästerna realiseras en mytopoetisk 
legitimering av självkontroller som aktivitet. Inslaget avslutas med att pro-
gramledaren ställer frågan ”kommer du ihåg att kolla brösten nu?” till Blanco, 
som svarar: ”ja alltså jag har blivit mycket bättre […] det är lite obehagligt i 
början, lite konstigt, men det är så värt det”. Detta narrativ hittas även i kalen-
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dern där Blanco beskrivs som att till en början ha haft en mer avhållsam in-
ställning men med tiden ha blivit mer positiv: ”Till en början tyckte hon att 
det kändes lite skumt att hålla på och klämma på brösten, men efter ett tag 
kom hon in i det”. 

Som tidigare diskuterades realiserar tidslegitimeringen ”i tid” också en 
varnande funktion, som påminner om dödligheten med bröstcancer. ”I tid” 
kan också förklaras som en hypotetisk effektbeskrivning – som enligt Gustafs-
son (2009:136) ”målar upp en icke önskvärd situation (som bör förhindras)”. 
Blancos uppmaning till andra: ”Ja, öva öva!” resulterar i ett skratt från de öv-
riga programdeltagarna. Som tidigare konstaterats spelar humor en roll i han-
teringen av känsliga ämnen (Wetherell 2012:114, se även avsnitt 6.5). Skrattet 
indikerar att detta är ett känsligt ämne som behöver hanteras med hjälp av 
humor. Skrattet realiserar även avdramatisering och har därmed en emancipa-
torisk funktion.  

Tidigare nämndes också att dialoger kan visa på dynamik i ett material 
(Hallin 2015, se avsnitt 5.3.3.2). Den information som förmedlas i kalendern 
rekontextualiseras i tv-inslaget. De narrativa sekvenserna som här förmedlas 
audiovisuellt rekontextualiserar kalenderns personliga presentationstexter. 
Dialogen som fokuserar på kalendern som ett medel för att minnas att göra 
självkontroller kan i sin helhet läsas som en mytopoetisk legitimering innehål-
lande såväl komplikation (problemet att komma ihåg) som en lösning som 
kalendern erbjuder. Trots tv-inslagens och dialogens (förmodat) friare form 
exemplifierar ovanstående material att dialoger också kan vara mer eller 
mindre styrda, och även betraktas som diskursiva fragment som används för 
att rekontextualisera och reproducera diskursivt innehåll. I detta fall fyller di-
alogerna funktionen att avdramatisera (diskussioner om) bröstcancer.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 17. Klämkalendern i Nyhetsmorgon. Bildsekvens 2. 
 
Visuell legitimering kan realiseras genom konnotation hos symboliska attribut 
(jfr Kress & van Leeuwen 2006:105). Westerholm bär det rosa bandet på sin 
tröja, vilket – liksom symbolen för Rosa Bandet nere i högra hörnet – förbin-
der engagemanget med den mer övergripande praktiken av ”bröstcancertema-
tiserande engagemang” som realiseras genom Rosa Bandet. Cancerfonden och 
BRO framhåller i ett gemensamt pressmeddelande att det är fråga om ”en 
kampanj – två organisationer”. Logotypen presenterad i tv-programmet visar 
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Cancerfondens rosa band (med det aktuella årets design) medan ”KLÄMKA-
LENDERN”, som inslaget handlar om, säljs för och genom BRO (se figur 17). 
Synligheten av Klämkalendern i tv-programmet har även en legitimerande ef-
fekt för kalendern som rekontextualiseras, men ger även synlighet till bröst-
cancertematiserande praktiker generellt, vilket kan beskrivas som emancipa-
toriskt.  

8.1.2 Vardagspuls  
Artikulationer av riskhantering är framträdande i det analyserade materialet, 
men även tendensen att framställa oro och rädsla som legitima reaktioner är 
märkbar. Det är inte heller endast expertmedierande auktoritetslegitimeringar 
som formulerar och därmed formar den sociala praktiken. Ett exempel hittas i 
hälsoprogrammet Vardagspuls90 på TV4 som introduceras som att ”såväl 
kända som mindre kända människor med spännande personligheter och ex-
pertis” gästar programmet. Presentationen av det avsnitt som tematiserar 
bröstcancer lyder: 

Bloggaren Quetzala Blanco visade sina bröst i den nya Klämkalendern till för-
mån för Bröstcancerfonden. Hon gästar Vardagspuls tillsammans med Regina 
Lund som berättar om sin väg tillbaka efter att hon drabbats av bröstcancer. 
Dessutom: Läkaren Elham Hedayati visar hur man känner igenom sina bröst.  

 
I detta avsnitt av Vardagspuls är en av deltagarna Regina Lund som förklarar 
att självkontroller för henne, som personligen upplevt bröstcancer, är förknip-
pade med oro:  

det som händer är att man blir lite rädd för sina egna bröst, så att jag tror att 
väldigt många, livet efter, vågar inte fortsätta titta, fortsätta klämma.  

 
Lund påpekar också att  

just det här tabubelagda som du pratar om, det tror jag är jätteviktigt. En aspekt 
är att många som tillfrisknar vill gå vidare vara något annat. Man är trött på 
behandlingarna, sjukdomen, man är trött på allt det här. Man vill vara något 
annat. Därför tror jag det är bra att man hittar en ingång som är något annat 
[…] att det är bra att tycka om sin kropp. 
 

Genom att Lund uttrycker att hon ”tror [att] det är bra att man hittar en ingång 
som är något annat […] att det är bra att tycka om sin kropp” och evaluerar 

                               
90 Programmet presenteras enligt följande: ”[i] Vardagspuls tas aktuella ämnen upp med fokus 
på mat och hälsa för att uppmuntra tittarna till bättre vanor. Till studion kommer såväl kända 
som mindre kända människor med spännande personligheter och expertis. Målet är att inspirera, 
underhålla och lära ut knepen som gör vardagen hälsosammare.”  
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detta som ”jätteviktigt”, rationaliseras genom hennes erfarenhet och erfaren-
hetsbaserade kunskap en form av egenmakt. Enligt beskrivningen av program-
met gästas Vardagspuls av ”såväl kända som mindre kända människor med 
spännande personligheter och expertis”. Gästerna utmärker sig med andra ord 
inom något fält och kan generellt beskrivas som auktoriteter inom sitt område. 
En känd persons medverkan ger synlighet åt sjukdomen och denna represen-
tation kan i ett vidare perspektiv bidra till att förhandla bröstcancer som ett 
tabubelagt eller känsligt ämne. Lund realiserar därmed inte bara en roll som 
en uppburen skådespelare och artist, utan representerar i detta sammanhang 
en bröstcancerdrabbad person. 

Ehlers och Krupar (2012) påpekar att de kommersiella representationerna 
av bröstcancer och den stora synligheten till trots sällan är levda erfarenheter 
av sjukdomen som artikuleras för en bredare allmänhet (Ehlers & Krupar 
2012:5). Dialogen i Vardagspuls liksom narrativen i Klämkalendern bestrider 
detta. Dialogen i Vardagspuls och narrativen i Klämkalendern åberopar risk-
hanterande självomhändertagande. Detta kan förstås som en form av folkhäl-
soupplysning, men är också utmärkande för en samtida västerländsk hälsodis-
kurs (se Åsberg et al. 2012). Tv-dialogen och kalendertexterna omfattar även 
uttalanden om bröstcancererfarenheter på ett sätt som visar på t.ex. rädsla och 
oro. Trots att självundersökningar uppmuntras, och legitimeras på flera olika 
sätt (från moraliskt evaluerande som ”det bästa sättet att upptäcka föränd-
ringar” – ofta ”i tid” – till rekommendationer av experter och förebilder), får 
även oro och rädsla framträdande roller genom premierade personer (”kändi-
sar”) som realiserar olika slags förebildsauktoriteter. Ett sätt på vilket tenden-
sen låter sig illustreras är när programledaren frågar om Lund nu undersöker 
sina bröst: 

handen på hjärtat, bröstet. det slog mig, nej, jag har inte gjort det. jag är rädd 
att hitta något och känna. jag känner att jag klarar inte en gång till. hela helvetet 
jag gått igenom det gör ju att jag ryser 

 
Dialogerna som ger utrymme för oro och rädsla innebär också att dessa käns-
lor framställs som legitima, och att detta görs av auktoriserade personer bidrar 
möjligen också till att legitimera även mottagares potentiella oro. Ett exempel 
på hur denna typ av legitimering realiseras är Quetzala Blancos svar på Lunds 
uttalande. Blanco bekräftar att hon ”känner igen den här rädslan. Den där 
känslan du beskriver Regina”. Inslaget som rekontextualiserar kalendern 
marknadsför Klämkalendern som produkt men förstärker också kalenderns le-
gitimitet mytopoetiskt genom de narrativa fragment som finns i dialogerna i 
inslaget. Blanco får frågan ”varför blev det viktigt för dig att vara med i det 
här projektet?” och svarar: 

när jag fick frågan så tvekade jag inte en sekund att säga ja, för dels är det ju 
för en otroligt bra sak, och sen också fotografen Elisabet Ohlsson Wallin …så 
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jag tvekade inte en sekund. Jag tycker det är väldigt viktigt att framför allt ta 
bort tabun […] jag tror att en del tabun kan finnas kvar fortfarande. Och sen 
också att uppmana folk att klämma (skratt) liksom, det viktigaste.  
 

Här antyder skrattet obekvämhet att diskutera självkontroller eller att ämnet 
är känsligt. Blanco upprepar: ”så jag tvekade inte en sekund.” Inställningen 
till medverkan i kalendern realiserar legitimering genom att evaluera delta-
gandet som självklart. På programledarens fråga ”har du varit bra på att 
klämma?” svarar Blanco: ”nej, jag har tyckt att det varit lite obehagligt, hur 
man ska göra. Det finns ju en sådan här klämskola i kalendern också [leende]. 
Kan ju ta lite tid tills man lär sig.” I tv-programmet presenteras grafiskt en ruta 
med texten: ”Så undersöker du dig själv – klämskola på vardagspuls.se”. Ka-
lendern förmedlar teoretiskt rationaliserad kunskap. som rekontextualiseras 
vidare i Vardagspuls. Programmet, som alltså visas på TV4, är ett underhåll-
ningsprogram och enligt programbeskrivningen lyfter Vardagspuls upp häl-
sofrågor. Diskussionen om självkontroller förverkligas således i en kontext 
influerad av olika diskurser. Eftersom (auktoritets)legitimering kan realiseras 
i ett underhållande format i den mediala nutidskontext som kampanjprakti-
kerna är situerade i (se 1.3), är det rimligt att anta att programmet har viss 
legitimitet att förmedla (den genom kalendern presenterade) hälsokunskapen 
vidare.  

8.2 Malou Efter Tio 
I det analyserande materialet finns också texter som tematiserar den kropps-
lighet som inte får visas. Detta exemplifieras bl.a. i ett inslag i Malou efter 10 
(TEXT75) på TV4, som analyseras här. I inslaget är fotografen Elisabeth Ohl-
son Wallin och Vänsterpartiets Rossana Dinamarca inbjudna gäster för att dis-
kutera Klämkalendern med programledaren Malou von Sivers. Ohlson Wallin 
auktoriseras i sin roll som fotograf och som social aktör av uppdragsgivarna 
till Klämkalendern, och även av enskilda kalenderdeltagare. Dinamarca ut-
trycker exempelvis att hennes beslut att delta i kalendern delvis motiverades 
av ”att det var Elisabeth som gjorde det”. Brödföretaget och reklambyrån be-
skriver Ohlson Wallin som en ”genusfotograf” som tar ”starka bilder”. Ett 
centralt tema i programmet blir förbudet mot att visa bilderna och att bilder på 
kvinnobröst censureras. Dinamarca redogör för hur hennes bild censurerats i 
sociala medier. von Sivers efterlysning av förklaring på detta får även här stöd 
av fotografen som delegitimerar Facebooks agerande genom påpekandet att 
”det verkar lite omodernt”. 

Reaktionen mot bilder som förbjudits förstärks i programmets dialog: von 
Sivers understryker att ”det är ju inte i alla kulturer det är så” och hänvisar till 
vad som ligger bakom censuren som att det är ”någon som har bestämt det”. 
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Dinamarca svarar på detta med att benämna orsaken (till censuren) ”dom pat-
riarkala strukturerna” och framhåller att borttagningen av hennes bild på soci-
ala medier är en följd av att ”dom manliga normerna bestämmer”. I program-
met efterlyser von Sivers ”en förklaring” på att bilden förbjudits:  

 
Programledaren: Det kan vi väl säga det att hör ni oss nu på facebook så kom 
gärna in med en förklaring facebook, för det vill man ju verkligen ha. 
Fotografen: Ja, det vill man. Jag tycker det verkar lite omodernt, när man tän-
ker på alla de här Free the nipples och Femen …att liksom, kvinnor använder 
sina bröst också för att frigöra sig politiskt. Det är ungefär som förr i tiden på 
sextiotalet, släng behån …nu har det blivit nåt nytt. 
Programledaren: Och sen har fler och fler kvinnor börjat amma utan att sitta 
bakom olika gardiner och skynken och dra sig undan, men det provocerar ju 
också har man ju förstått. 
Fotografen: ja verkligen. Det är märkligt.  

 
von Sivers gör andra samtidskopplingar genom att nämna ”att fler och fler 
kvinnor börjat amma utan att sitta bakom olika gardiner och skynken och dra 
sig undan”. Dialogen realiserar en moralisk delegitimering, bl.a. genom att 
von Sivers tillägger ”men det provocerar ju också har man ju förstått” och 
genom att fotografen bekräftar den delegitimerande hållningen och benämner 
detta som ”märkligt”. Formuleringen ”har man ju förstått” implicerar att re-
aktionen inte betraktas som självklar och signalerar närmast ogillande. Genom 
att tala om kvinnors politiska frigörelse med hänvisning till de nämnda ini-
tiativen, och även genom paralleller till historiska sådana, lyfts det politiska 
aktörskapet in:  

[…] att liksom, kvinnor använder sina bröst också för att frigöra sig politiskt. 
det är ungefär som förr i tiden på sextiotalet, släng behån. Nu har det blivit nåt 
nytt. 

 
Fotografen påpekar att det ”alltid varit laddat och känsligt med bröst”, och 
beskriver även sig själv som ”blyg och pryd”. Programledaren ställer frågan 
”vad hände med dig då?” och ”förändrades du under resans gång?” Processen 
hos fotografen som ”undvikit att fotografera bröst faktiskt länge” och som 
evaluerar arbetet med kalendern som ”en väldigt bra erfarenhet” tillför även 
mytopoetisk legitimering till kalendern vars upphovsmakare genomgått en 
personlig transformation i arbetet. Kalenderns potential till attitydförändring i 
en emancipatorisk riktning förstärks. 

8.3 Lindgrens bildhandling  
I bilder som tematiserar bröstcancer som en kroppslig och förkroppsligad er-
farenhet kan de performativa aspekterna kopplas till ett socialt (t.ex. normkri-
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tiskt eller avdramatiserande) syfte. Rekontextualiseringarna som ger en pri-
vatpersons bild (ytterligare) medial uppmärksamhet illustrerar detta. I septem-
ber 2016 publicerar Charlotta Lindgren ett fotografi av sig själv på Facebook: 
bilden visar mycket synliga ärr efter det borttagna bröstet (efter Lindgrens ti-
digare bröstcanceroperation). Bilden föreställer Lindgren som höggravid, och 
över magen står skrivet i rosa bokstäver: ”Jag är en krigare”. Ehlers och Kru-
par (2012:5) påpekar att även om rosa band-kampanjer ökar medvetenheten 
om förekomsten av bröstcancer, är inte synligheten av kroppar som direkt på-
verkats av sjukdomen särskilt stor, utan snarare motsatsen (se även 8.1.2): 
”while pink-themed and beribboned campaigns raise awareness of the ex-
istence of breast cancer, the general public seldom sees the literal physical 
impacts of breast cancer on bodies, nor the range of those impacts” (Ehlers & 
Krupar 2012:5). Fotografiet saknar organisatorisk anknytning till Rosa Ban-
det, men står ändå intertextuellt och genom konnotation i relation till kam-
panjen. Organisatoriskt befästs detta genom att bilden senare rekontextuali-
seras av BRO. Intertextuell koppling skapas också genom färgen rosa: på fo-
tografiet är bokstäverna i texten på Lindgrens mage rosa, vilket förbinder dem 
med det bröstcancertematiserande som färgen kommit att konnotera. De me-
diala rekontextualiseringarna i bl.a. Folkbladet, SVT Västerbotten och Expres-
sen91 tar avstamp i att Lindgrens bild stoppas av Facebook och Instagram för 
att den strider mot dessa plattformars policyer om naket innehåll. Bilden de-
legitimeras å ena sidan genom att förbjudas av de sociala medieplattformarna; 
å andra sidan rekontextualiseras och publiceras bilden av tidningarna. Mest 
uppmärksamhet ägnas Lindgrens bild i tidningen Folkbladet, som även deltar 
i förhandlingarna om vad som visas på sociala medier: Folkbladet själva pub-
licerar Lindgrens bild på Facebook. Tidningen uppmärksammar också bortta-
gandet av bilden på Instagram, och skriver:  

Det senaste kapitlet i historien skrevs under torsdagskvällen när bilden plock-
ades bort från Charlotta Lindgrens Instagramkonto. ”Vi har tagit bort ditt in-
lägg eftersom det bryter mot våra Communityregler”, låter Instagram hälsa. 

 
Liksom ompubliceringarna av den utgör bilden ett element i förhandlingar om 
vilken typ av kroppslighet som bör eller inte får synas offentligt. Att Lindgrens 
bild blir föremål för förhandlingar visar att den utgör en performativ handling 
(en bildhandling, Bredekamp 2014). Lindgren hänvisar också till sin bekant-
skapskrets i vilken ”många blev upprörda” när bilden anmäldes och påpekar 
att ”allt fler” började dela bilden ”för att visa på det konstiga i att anmäla en 
bild som inte är sexuell”. Lindgren beskriver spridningen av bilden som ett 
svar på ”det konstiga” som den sociala plattformens administratörer gjort sig 

                               
91 I september 2016 publiceras artiklar på temat av Folkbladet, SVT Västerbotten och Expres-
sen. 
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skyldiga till då bilden förbjudits. Handlingen att ”dela” en bild är alltså instru-
mentellt rationaliserad: syftet är att ”visa” att något inte gått rätt till (och att 
moralisk delegitimera detta). Aftonbladet skriver i september 2016 att ”Bröst-
cancerfonden varnades av Facebook” (TEXT89). Ingressen i artikeln lyder: 
 

Charlotta Lindgren blev nyligen avstängd på Facebook efter en bild där hon 
visar ärret efter en bröstcanceroperation. Då la Bröstcancerfonden upp bilden 
[sic] sin Facebooksida – vilket de fick en varning för.  
– Man blir ju jävligt förbannad och ledsen, säger organisationens kommunika-
tör Caroline Crafoord. 

 
Uttalandet i citatet, liksom Bröstcancerfondens publicering av bilden, innebär 
att Lindgrens bild inte uttrycker endast en privat bildhandling. Rekontextuali-
seringen innebär att bilden ingår i förhandlingar om kroppar, normer och syn-
lighet. Att borttagningen av bilden väcker starkt negativa känslor (som ut-
trycks som att bli ”jävligt förbannad och ledsen” av en representant för BRO) 
medför också en delegitimering av bildcensuren av den organisation som är 
den nationella representanten för bröstcancerdrabbade. Att påpekandet görs 
av en representant för BRO gör att yttrandet kan sägas ha stor legitimitet. 
Bröstcancerfondens kommunikatör påpekar: ”Vårt jobb är ju att prata om 
bröstcancer och att visa bilder”. Kritiken mot att bilden tagits bort antyds alltså 
stå i konflikt med BRO:s uppdrag, som också omfattar ”att visa bilder”. I ett 
pressmeddelande meddelar BRO: 

Den aktuella bilden har fått massor av likes och delningar, både på hennes sida 
och vår, eftersom den den [sic], förmedlar hop [sic], styrka och livsglädje.  

 
Såväl den känslomässiga reaktionen som den visuella legitimeringen – som 
ompubliceringen av bilden realiserar – innebär att Bröstcancerfonden även 
deltar i förhandlingar om attityder, som i detta fall syftar till avstigmatisering 
av bröstcancer. Användningen av det generiska pronomenet ”man” pekar mot 
ett antagande om allmängiltighet i vilka känslor bildcensuren frammanar. Med 
andra ord anknyter påståendet till föreställningar om gemensamma moraliska 
värden, som i förlängningen färgar av sig på hur vi antas känna inför vilka 
representationer som tillåts eller censureras. Fotografiet tillskrivs en hand-
lingsstatus – det antas förmedla känslor som räknas som viktiga att kommu-
nicera i sammanhanget.  

Uttalandet om att ”denna typ av bild är enormt viktigt att kunna visa” rat-
ionaliserar fotografiet, som därtill anses representera en bildtyp och för-
medlare av något viktigt. I pressmeddelandet poängteras att bilden ”fått mas-
sor av likes och delningar”. Det faktum att bilden engagerat ”massor” reali-
serar en auktoritetslegitimering av sedvanetyp. Pressmeddelandet ger uttryck 
åt fotografiets performativa effekter: bilden legitimeras moraliskt genom att 
den ”förmedlar hop[p], styrka och livsglädje” vilket lett till att den blivit po-
pulär bland en stor allmänhet. Att bilden sägs förmedla dessa känslor innebär 
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att BRO tillskriver bilden en social funktion. Folkbladets chefredaktör beskri-
ver Facebook som ”sin egen plattform, men samtidigt även en viktig bärare 
av journalistik” och gör följande bedömning: ”Vi har ett grundlagsskyddat sy-
stem i det här landet och det borde de respektera” (TEXT83). Det som van 
Leeuwen sorterar som opersonlig auktoritetslegitimering legitimerar med hän-
visning till mellanmänskliga och institutionaliserande överenskommelser som 
praktikdeltagare förväntas följa. Hänvisningen till ”ett grundlagsskyddat sy-
stem” innebär att den opersonliga auktoriteten som detta system representerar 
definieras som det styrande och Lindgrens bild tillskrivs på detta sätt även 
juridisk legitimitet. Lindgren citeras:  

Den ska ge hopp, man ska bli glad av den. Jag vill att bilden ska synas och att 
den ska stärka andra som befinner sig i samma situation som jag varit i, säger 
hon. 

Synlighet, att visa en kropp med ärr av mastektomi, bedöms alltså som viktigt. 
När Lindgren uttrycker att hon genom bilden vill stärka andra bröstcancer-
drabbade och -opererade klargörs bildens avsedda handlingsfunktion. På detta 
sätt blir publiceringen av en bild som bryter mot sociala medieplattformars 
regler performativ.92 En vecka efter borttagningen av Lindgrens bild publice-
rar Folkbladet (TEXT87) en till artikel om ämnet. Denna artikel handlar om 
en privatperson som uttrycker en ”sympatihandling” genom att ha ”tagit en 
liknande bild på sig själv” i syfte att stödja (”backa upp”) Lindgren. 

 
Charlotta Lindgren väntar ännu på en ursäkt från Facebook. 
Nu backas hon upp av Babek Toloe, från Hägersten, som har tagit en liknande 
bild på sig själv. 
– Jag tog bilden enbart för Charlottas skull, Facebook är skyldig henne och alla 
som drabbats av bröstcancer en ursäkt, säger Babek. 
Facebook valde att refusera även de bilderna och har nu stängt av Babek i tre 
dagar med hot om längre avstängning. 
- Mina bilder har tagits bort och anledningen var att Charlottas bild var med i 
publiceringen eftersom den anses väcka anstötningar [sic] och inte hålla sig 
innanför Facebook säkerhetsramar, säger han. 
Babek är irriterad på dubbelmoralen som finns med i hela bilden av detta 
ärende. 
- Jag är ledsen, skitsur och trött på beteendet. 

 
Artikeln meddelar att Babek publicerade bägge bilder på Facebook, med på-
följden att även hans bild refuserades. Babek Toloe auktoriseras som en mo-
ralisk förebild: Toloe ”jobbar till vardags med ungdomar och möts ständigt 
om saker och ting som är rätt eller fel”. Genom sin erfarenhet beskrivs Toloe 

                               
92 Butler påpekar att upprepningar innebär att förutom att en bild kan placeras i nya samman-
hang, skapar den också nya sammanhang genom att den rekontextualiseras, och ett fotografi 
blir då en del av själva processen genom vilken nya sammanhang definieras och bildas (Butler 
2009:9). 
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som någon som förmedlar moralisk legitimitet. Delegitimeringen av Facebook 
fortsätter genom att Toloe citeras: 

– Till och med mina ungdomar har reagerat negativt på hur illa Facebook har 
behandlat Charlotta Lindgren och hennes krigarbild, den har ju inte alls någon 
sexuell anspelning utan speglar hennes kamp i vardagen, säger Babek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Fotografi i Folkbladet (Babek Toloe/Maria Westling). 
 
Nominalet ”krigarbild” understryker bildens funktion som social handling och 
rationaliserar den teoretiskt. Toloes publicering av bilden tillskrivs syftet att 
”visa att han står på hennes sida”. ”Visa” uttrycker på så sätt ett demonstrativt 
deltagande och ett personligt engagemang. Facebook framstår som en oper-
sonlig institutionell auktoritet, som en enskild privatperson tar strid mot. Toloe 
gör detta genom att ”ompublicera” (rekontextualisera) bilden ”tillsammans 
med egna liknande bilder som han själv hade”. De två bilderna (se figur 18) 
är placerade bredvid varandra i artikeln. En privatperson realiserar således en 
bildhandling genom en liknande bild på sin egen kropp. Parafrasen på Lind-
grens bildhandling beskrivs i artikeltexten som känslomässigt motiverad. 
Toloe säger sig vara ”ledsen, skitsur och trött på beteendet”, som i artikeltex-
ten även benämns ”dubbelmoralen”, dvs. en delegitimering uttrycks genom 
detta ordval. Lindgrens bildhandling evalueras i stället positivt: Toloe beskri-
ver det som ”verkligen […] strongt av Charlotta att lägga ut den här bilden”. 
Sista stycket i artikeln rubriceras ”Värd en ursäkt”. Här åsyftas Toloes utta-
lande om att Lindgren borde få en ursäkt, och Toloe citeras: 

Och det ska hon ha. Och alla som har drabbats av bröstcancer, för så här får 
man inte behandla människor. Det är många i mitt nätverk som reagerat på 
samma sätt som jag, säger Babek.  

 
Toloes moraliska (de)legitimering – ”så här får man inte behandla människor” 
– och krav på en ursäkt till Lindgren (och ”alla som har drabbats av bröstcan-
cer”) antyds vara en utbredd uppfattning bland Toloes bekanta. Rubriken 
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”Värd en ursäkt” uttrycker ett påstående och antyder att detta även är en be-
dömning textskribenten (eller Folkbladet) gör. Rubriken legitimerar således 
Toloes åsikt och förstärker samtidigt den moraliska delegitimeringen av att 
bilden tagits bort från Folkbladets webbsida. Bildens sociala funktion under-
stryks av Lindgren:  

 
Det handlar om uppbackning, stöd och kärlek, från vänner och helt okända. 
Det handlar om att vi tillsammans kan skapa skillnad. Vi tillsammans vann 
kriget mot jätten. David mot Goliat. Jag är en krigare, men kriget hade inte 
vunnits utan armé, utan Er. Tack. Bilden visar Babek Toloe och jag. Babek var 
en av alla, för mig helt okända soldater som kom för att backa upp mig. 

 
Bildhandlingen får därför spridningseffekter som gör att en privatpersons 
handling på sociala medier rekontextualiseras och sprids ytterligare genom 
Folkbladet som publicerar en artikel om händelsen. I perspektivet att bilder 
kan utgöra handlingar är det inte endast bildens innehåll som är relevant – t.ex. 
gällande enskilda aktörers bilder som rekontextualiseras innebär också hand-
lingen att ta en bild, göra bilden offentlig och sprida den, en social handling. 
Offentliggjorda fotografier tolkas av vissa forskare som uttryck för en form av 
deltagardemokrati (participatory citizenship se Levin 2009, Taylor 2003:252). 
Förutom att ge uttryck åt socialt deltagande har publicerandet av bilder även 
kunnat fylla andra, exempelvis terapeutiska funktioner.93  

Bröstcancerfonden ”fick en varning av Facebook” vilket organisationen 
uttrycker kritik över (samt över Facebooks bildcensur): Bröstcancerfonden är 
således i förhandling med andra aktörer och instanser, i detta fall även sociala 
medier (och hur dessa styrs). Uttrycken i sociala medier samt reaktionerna på 
Facebooks agerande innebär även att sociala medier utgör såväl vedertagna 
arenor för förhandlingar om sociala frågeställningar som plattformar för 
självuttryck och självrepresentation (se även 7.4 och 7.5 om diskussioner om 
demonstrativt deltagande). Ännu tydligare blir artikulationerna av ett socialt 
engagemang (som uttrycks och förhandlas på sociala medier) längre fram i 
artikeln. Texten informerar om att 

Charlotta har fått stöd från allmänheten, flera har lagt upp bilden själva för att 
visa sitt missnöje. Hon har hört av sig till Facebook och säger att hon inte kom-
mer ge sig förrän Facebook ger henne svar på varför de agerade som de gjorde. 
Hon påpekar att det är en kamp för alla cancerdrabbade. 

 
Att ”flera har lagt upp bilden” beskrivs som en handling som gjorts för att visa 
missnöje, karaktäriseras som ”stöd från allmänheten”, och uttrycker således 
en delegitimering av censuren. I början av september 2016 (TEXT82) publi-
ceras följande pressmeddelande: 
                               
93Taylor (2003) menar att en del fotografier publicerade i kölvattnet av 9/11 inte bara var uttryck 
för handlingsbaserat engagemang, utan också sätt att personligen hantera en traumatisk hän-
delse. 
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Upprördheten bland människor på sociala medier och skriverier i flera tid-
ningar ledde till slut till att Facebook bad om ursäkt och åter publicerade bilden 
som skapade rabaldret.  
Historien började med att de plötsligt tog bort den starka bild som Charlotta 
Lindgren publicerat på sin tidslinje och stängde av henne från Facebook i tre 
dagar. Bilden, som utstrålar livsglädje, kampvilja och styrka, hade legat ute på 
Facebook ett tag och fått massor med likes och delningar. Bröstcancerfonden/ 
BRO la då ut bilden och berättade om Charlottas öde. 
Detta ledde till att även Bröstcancerfonden stängdes av från sin sida och bilden 
plockades bort. Facebook tvingade även administratören att plocka bort ytter-
ligare bilder ”som innehöll något naket”.  
Men nu har alltså Facebook backat, insett sitt misstag och bett om ursäkt. 
Nu väntar vi bara på att även Charlotta ska få en förklaring och en ursäkt, säger 
Caroline Crafoord, kommunikatör på BRO. 

 
Pressmeddelandet i sin helhet uttrycker en mytopoetisk delegitimering av 
bildcensuren. I texten artikuleras detta även som en allmän ståndpunkt som 
tagit sig uttryck som ”upprördhet […] bland människor på sociala medier”. 
Genom formuleringar som ”ledde till slut”, ”historien” och ”[m]en nu […]” 
realiseras en mytopoetisk legitimering av händelsen som ett skeende som tagit 
en vändning med ett delvis lyckligt slut.  

8.4 Tidningen Buffé  
Det nummer av tidningen Buffé som utkommer i oktober 2015 innehåller såväl 
ett reportage som reklam- och infotexter med anknytning till Rosa Bandet. 
Tidningsformatet i sig erbjuder t.ex. vissa möjligheter till intertextuellt sam-
spel mellan texter. Detta utnyttjas i Buffé så att legitimeringar även realiseras 
i dialog mellan texterna, dvs. i det intertextuella samspelet i tidningen. De tre 
analyserade texterna i Buffé är intertextuellt förbundna med varandra genom 
bl.a. visuella rim94 (se Kress & van Leeuwen 1996, Björkvall 2009:108). Det 
innebär att även om reportagetexten inte är inriktad på forskningsfinansiering, 
som Cancerfondens kampanj, dvs. den kampanj som ICA deltar i, legitimerar 
reportaget kampanjen genom konnotation.  

Ett reportage har rubriken ”Terapi kring köksön” (se figur 19) och repre-
senterar en aktivitet, Berits matlagningskurser för bröstcancerdrabbade. Kam-
panjen Rosa Bandet omnämns inte verbalt utan antyds endast visuellt genom 
att deltagarnas förkläden är prydda med logotypen för kampanjen – sambandet 
mellan kursreportaget och Rosa Bandet sker således intertextuellt. De inter-
textuella element som länkar reportaget till Rosa Bandet görs bl.a. genom vi-
suella rim. I Buffé skapas ett visuellt rim genom att presentationen av ICA:s 

                               
94 Visuella rim innebär upprepningar i bilder, i färgmönster och former och utgör en semiotisk 
resurs som kan användas för att binda olika delar av en text samman (Kress & van Leeuwen 
1996). 
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deltagande i Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj placeras dels i sidokolum-
nen på samma uppslag som reportaget, och dels på sidan ”ICA aktuellt” där 
en del av årets rosa produkter presenteras. Den rosa färgen i reportagetexten, 
samt i texten om ICA:s deltagande och rosa textelement på sidan ”ICA aktu-
ellt” gör att den tematiskt konstruerade kopplingen mellan texterna förstärks 
visuellt. Symbolen för det rosa bandet på bägge textuppslag fyller samma te-
matiskt textbindande funktion. Sidokolumnen och reportaget som realiserar 
mytopoesis sammanlänkas med innehållet i ”ICA aktuellt”.  

Eftersom deltagarna bär förkläden med Rosa Bandet-symbolen på för-
stärks den konnoterande kopplingen mellan bröstcancer och kampanjen. An-
vändningen av logotypen binder samman aktiviteten som kvinnorna deltar i 
med kampanjen Rosa Bandet. Textbindning görs alltså visuellt, men hänvis-
ningar till Cancerfondens kampanj görs också verbalt i texten i sidokolumnen. 
Kopplingar till denna kampanj konstrueras således genom olika textbindande  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 19. Reportage i tidningen Buffé. 
 
element som det Rosa Bandet och den rosa färgen. ICA:s ”chef för samhälls-
engagemang och sponsring”, Teddy Falkenek, representeras i sidokolumnen 
på en bild iklädd rosa skjorta, vilket understryker kopplingen mellan ICA och 
Rosa Bandet. Även i inledningsspalten omnämner chefredaktören ”Berits 
gröna rätter” med anknytning till det informativa: ”[m]in favoritreceptmakare 
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bjuder på färg och smak för kropp och själ, sidan 24.” Den narrativa represen-
tationen (Kress & van Leeuwen 1996:45–78) i texten utgörs av att deltagarna 
är visuellt relaterade genom en aktivitet, matlagning. Kvinnorna är visuellt 
och narrativt artikulerade som kursdeltagare och även bröstcancerdrabbade. 
De representeras inte som enskilda individer utan endast som grupp.  

Enligt ett multimodalt analysperspektiv kan en bild realisera antingen krav 
eller erbjudande (van Leeuwen 2008:141, Björkvall 2009:36).95 Som läsare 
möter vi Berits blick: i ett multimodalt analysperspektiv är Berit den enda som 
kräver interaktion vilket även visuellt artikulerar Berit som huvudperson i 
sammanhanget. De övriga deltagarna kan visuellt sägas realisera ett erbju-
dande som överensstämmer med att de också verbalt presenteras som grupp 
(här: ”bröstcancerdrabbade”).  

Genom kurser för bröstcancerdrabbade vill Berit Paulsson inspirera till att laga 
mat som stärker och ger kroppen ny energi.  

 
Artikeln som representerar bröstcancer genom kursverksamhet för en grupp 
tidigare bröstcancerdrabbade tematiserar ”terapi”, som blir instrumentet för en 
av de handlingar genom vilka kursdeltagarna och Berit representeras. Som den 
parallella aktiviteten till de praktiska aktiviteterna, evalueras ”terapin som på-
går” som ”minst lika viktigt”. Uppslagets övre vänstra hörn har en logotyp 
med en bild på en gaffel och texten MÖTET. Således förstärks intrycket av ett 
personligt reportage eller ett personporträtt. Texten som därmed ger uttryck 
för viss genreblandning tematiserar således hälsa, mat, och erfarenheten av 
bröstcancer, med en huvudperson – Berit – i centrum. TERAPI KRING 
KÖKSÖN står skrivet i större teckenstorlek, i versaler och i rosa, vilket gör 
temat ”terapi” mer framträdande än temat ”matlagning”. Även i innehållsför-
teckningen rubriceras texten som ”Mötet: Berit Paulsson” vilket indikerar att 
texten är ett slags personporträtt, med en utförligare presentation, som lyder 
”Berit Paulssons matkurser för bröstcancerdrabbade ger kunskap, glädje och 
terapi.”  

Trots att kursdeltagarna representeras kollektivt ger de synlighet till en 
mer generell erfarenhet av bröstcancer, som här återges främst i refererad form 
med hänvisning till Berit och Berits syfte med kursen. Detta blir synligt i fraser 
som: ”Kanske har man också tappat aptiten och ätit dåligt under cellgiftsbe-
handlingen. Nu behöver kroppen mat som stärker och ger ny energi.”  

                               
95 En bild som riktar sig till mottagaren direkt realiserar ett visuellt ”du”. van Leeuwen kallar 
detta för ett symboliskt krävande och menar att kravet återspeglas i flera av bildens element: 
”If they do look at us, if they do address us directly with their look, the picture articulates a kind 
of visual ”you”, a symbolic demand. The people in the picture want something from us - and 
what that something is, is then signified by other elements of the picture: by face expressions, 
by gestures, and also by angles, e.g., by whether they look down at us or not, and whether their 
bodies are angled towards us or not” (van Leeuwen 2008:141).  
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De avbildade personernas ansiktsuttryck uttrycker glädje (enligt Martinec, 
positiv affekt, se Martinec 2001) och deltagarnas blickar representerar tydligt 
matlagningen som fenomenet. Ingressen befäster dock att det inte är fråga om 
ett traditionellt matlagningsreportage utan att kurserna har ett annat syfte, som 
kan beskrivas som emancipatoriskt och terapeutiskt. Kursdeltagarnas glada 
ansiktsuttryck realiserar en positiv evaluering av kursen och legitimerar såle-
des aktiviteten. Matlagningen presenteras också visuellt med en sinnlig kod-
ningsorientering med livfulla färger i en mättad färgskala. Legitimeringen av 
kursaktiviteten förstärks således både i brödtext och med multimodala resur-
ser.  

Längre fram i texten beskriver Berit hur den mat hon tidigare lagade ut-
gick från familjens preferenser (”Till slut glömmer man nästan bort sina egna 
behov och vad man gillar”). Beskrivningen som följer av hur Berit ändrat in-
ställning till ett större fokus på vad hon själv vill innebär även en mytopoetisk 
legitimering av ett förhållningssätt där självomhändertagande värdesätts 
högre. Narrativet implicerar att Berit till följd av sjukdomen och tillfrisknan-
det ändrat på en del av sina vanor och blivit mera medveten om sina egna 
behov – ”lite mer egoistisk, säger Berit med ett leende”. Det faktum att Berit, 
som framställs som en hälsoauktoritet, uttrycker att hon blivit mer självcen-
trerad och gör detta ”leende”, bör förstås som en positiv evaluering av denna 
förändring. Det i sin tur legitimerar en personlig förändring som anknyter till 
diskurser av självutveckling och egenmakt (för en diskussion om egenmakt, 
empowerment, inom bröstcancerdiskurser, se t.ex. Sulik 2012). Den glädje-
fyllda stämning som kommuniceras, signalerar (ökad) agens hos deltagarna 
och kan därför knytas till en mer allmän diskurs om egenmakt. Detta är också 
en del av den diskurs som återfinns hos ICA och som balanserar mellan hälsa 
(genom exempelvis råd) och tillåtelse, självbestämmande och njutning. Upp-
maningen till deltagarna ”att försöka känna efter vilken mat de mår bra av” 
framhåller det egna välmåendet. Som en uppskattad och auktoriserad huvud-
person i texten och för tidningen kan Berit och förändringarna i hennes vanor 
förstås som ett uttryck för emancipation. Beskrivningen av ett subjekt som 
genomlevt en kris vilket i sin tur lett till större självinsikt realiserar mytopoe-
tisk legitimering: att börja tänka mer på sig själv implicerar även större egen-
makt. Den diskurs som uttrycks verbalt är optimistisk – och även visuellt rea-
liseras detta genom kursdeltagarna och Berits leenden.  

Reportaget innehåller såväl subjektivt och objektivt modaliserade hand-
lingar, där Berit antingen tillskrivs aktörsroll eller talaren utelämnas, t.ex. 
”[d]et är viktigare att lägga till än att dra ifrån”. De teoretiska rationalisering-
arna och modalt objektiva utsagorna explicitgör inte vems röst som återges. 
Sammansmältningen av avsändarperspektiv, av ICA och Berit, och växlingar 
mellan subjektiv och objektiv modalitet bidrar till att ytterligare legitimera 
Berit som auktoritet. Berits bejakande inställning till hälsa implicerar också 
ICA:s förhållningssätt till mat och hälsa. Berit representeras i texten genom 
såväl citat, återgivande som teoretiska rationaliseringar. I flera fall framställs 
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Berit som den auktoritet som ger råd: ”Är det någon mindre bra vana som är 
svår att sluta med så är Berits råd helt enkelt att behålla den så länge – och i 
stället lägga till något bra”. Nästa mening är objektivt modaliserad: ”Det är 
viktigare att lägga till än att dra ifrån”. Det är med andra ord inte tydligt vems 
röst som uttrycks. Diskussionen om (mindre bra) vanor avslutas med ett på-
stående av Berit som uttalar det konformitetsauktoriserande påståendet ”Då 
brukar det lösa sig av sig själv.” Citattecknet betyder att den röst vi hör är 
Berits. 

Växlingarna mellan Berit och textförfattaren, mellan subjektiv och objek-
tiv modalitet, bidrar till att ge Berits uttalande legitimitet: de åsikter som ut-
trycks framstår som allmänna. ”Det” som subjekt innebär en modalitetsmeta-
for som döljer vem som gör bedömningen av att ”det är” på ett viss sätt (se 
Holmberg & Karlsson 2006:69). De graderade delegitimeringarna är typiska 
för reportaget och bidrar till att förmedla en tillåtande (hälso-)diskurs. I tid-
ningen Buffé legitimeras Berit intertextuellt genom att i början av tidningen 
introduceras som chefredaktörens ”favoritreceptmakare”. Ett annat exempel 
där textförfattarens röst sammanförs med Berits finns i följande stycke:  

Näring, energi och antioxidanter i all ära – kursen handlar minst lika mycket 
om att stressa ner och vara närvarande i matlagningen. Eller som Berit ut-
trycker det: Ska man ändå laga mat kan man lika bra njuta av det. Levande ljus 
och lugn musik förstärker känslan.  

Frasen realiserar en moralisk legitimering av ett förhållningssätt. Den första 
satsen tillskriver ”[n]äring, energi och antioxidanter”, genom att omnämna 
dessa, självklar legitimitet (som komponenter) i en hälsosam livsstil. Men ut-
trycket ”i all ära” används inte endast för att värdesätta något, utan antyder ett 
högre moraliskt värde i något annat, som i detta fall omfattas av kursens syfte 
och innehåll. Jämförelsen med vad som ”minst lika mycket” är det centrala, 
nämligen ”att stressa ner och vara närvarande i matlagningen” och som kon-
trasteras mot näringsvärde, legitimerar en mer holistisk syn på hälsa: ett för-
hållningssätt till matlagningen och i förlängningen en livsstil där välmående 
även handlar om att tillgodose själsliga behov. ”Levande ljus och lugn musik 
förstärker känslan” formuleras som ett konstaterande och en teoretisk ration-
alisering, snarare än (endast) Berits åsikt. Modaliseringen som kombinerar 
subjektiva citat och objektiva referat förmedlar en uppfattning om att det inte 
är endast Berits åsikter som förmedlas utan att Berits inställning även under-
stöds av ICA, som kan uppfattas som textens avsändare på ett mer övergri-
pande plan (eftersom artikeln finns i ICA:s kundtidning).  
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8.5 Sammanfattande diskussion 
I kapitel 8 har jag analyserat hur aktörer introducerar normkritiska aspekter 
till praktikerna. Analyserna har riktat in sig på hur de olika formerna av kritik 
mot t.ex. kommersiella kroppskulturer och kroppsideal tar sig aktivistiska ut-
tryck. Förhandlingar av sociala normer, legitima sociala positioner och även 
vilka känslor som framställs som legitima har kopplats till vad jag benämnt 
emancipatoriska handlingar. Ett centralt tema framträder i avdramatiseringen 
av bröstcancer och bröst som tabubelagda ämnen, liksom förhandlingar om 
vilka kroppar som ges (legitim, medial) synlighet. Syftet med de undersökta 
aktiviteterna framställs som att avlägsna eller minska de stigmatiserande och 
tabubelagda konnotationerna och laddningarna som rör särskilt bröstcancer.96 
De praktikaspekter som benämns som avdramatiserande kan även förstås som 
försök att förhandla dessa konnotationer. Detta indikerar även att social hand-
ling och representationen av social handling kan vara oskiljbart. Analyserna 
av Lindgrens och Dinamarcas bilder visar hur handlingar som syftar till av-
dramatisering kan göras visuellt.  

Ett avslappnat och empatiskt förhållningssätt till hälsa och till den egna 
kroppen legitimeras genom kalenderns narrativa fragment. Detta görs paral-
lellt med uppmaningar till självundersökningar och att kalendern artikuleras 
som instrumentell för självundersökningar. Analysen visar att de moraliska 
delegitimeringarna av borttagningar av Lindgrens och Dinamarcas bilder har 
ett performativt anspråk och är del av försök att förändra normer.  

Texterna och bilderna som läggs ut på sociala medier är såväl privata som 
offentligt material och bör här ses som sociala handlingar. Det betraktas som 
en aspekt av medialisering att gränserna mellan privat och offentligt i viss mån 
suddas ut (jfr Hewson & Buchanan 2013 f.). Bl.a. Jurgenson (2019) ifrågasät-
ter en distinktion mellan internet och det verkliga livet, och menar att dessa 
två är ett. Det nutida medielandskapet kännetecknas av att sociala frågeställ-
ningar kan inlemmas i självrepresentation och vice versa – handling och re-
presentation har således ett dialogiskt och nära förhållande, och ofta är åtskill-
nad inte möjlig. Den kritik mot Facebooks och Instagrams censurpolicyer som 
ofta rekontextualiseras i det undersökta materialet verkar bekräfta denna de-
vis. Medialisering och uttryck för socialt deltagande på digitala arenor har dis-
kuterats av Lovink som ställer frågan om vi endast delar information, erfaren-
heter och känslor för själva speglingens skull, eller om vi genom dessa aktivi-
teter även skapar verkliga händelser tillsammans (Lovink 2012, 2016:15): Lo-
vink påminner om att uttryck på sociala medier också kan bli ’verkliga 
händelser’. Vad gäller feministiskt motiverade samhällsförändringar anser 
bl.a. Wajcman (2000) att trots att internet kan ge rum att skapa nya feminist-
iska grupper och fungerar som ett verktyg för politisk organisering, finns det 
                               
96 Ehlers och Krupar (2012:1) skriver: ”[b]eyond [ ] statistical evidence, breast cancer takes on 
particular significance due to the fact that it concerns part of the body – the breast – that is 
inextricable from social understandings of femininity, motherhood, and sexuality”.  
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även risker. Ett ensidigt fokus på internet som arena för emancipatorisk politik 
innebär att betydelsen av det digitala kan överdrivas (Wajcman 2000:460).  

Texterna från huvudsponsorerna tematiserar överlag inte terapeutiska 
aspekter för bröstcancerdrabbade och fokuserar inte heller på bröstcancer-
drabbade som subjekt. Ett undantag i det undersökta materialet är artikeln i 
ICA:s tidning Buffé. I denna artikel fokuseras bröstcancer genom kursverk-
samhet för en grupp tidigare drabbade och terapeutiska aspekter tematiseras.  

Ehlers och Krupar (2012:5) påpekar att rosa band-kampanjer kan de facto 
skymma synligheten av kroppar som påverkats av sjukdomen (se även 1.2). 
Ehlers och Krupars iakttagelser om avsaknad av levda erfarenheter i hur bröst-
cancer representeras gäller en amerikansk kontext: dialogen i Vardagspuls lik-
som narrativen i Klämkalendern visar att artikulationer av bröstcancererfaren-
heter däremot förekommer i det undersökta materialet. Detta visar även på 
vikten av att genomföra undersökningar i olika kontexter, för att belysa even-
tuellt olika tendenser eller dra mer övergripande slutsatser.  

Analysen visar på den mediala rekontextualiseringskedjan: att enskilda 
aktörers handlingar upprepas och omformuleras genom andra aktörer. Lind-
grens bild är ett exempel på hur en privatpersons bild som lagts upp på sociala 
medier ompubliceras i lokala och nationella medier. Bilden, som på detta sätt 
etableras i rekontextualiseringskedjan, skapar även en koppling mellan flera 
aktörer. Andra exempel i materialet är texterna i Klämkalendern och tv-insla-
gen som tillför mytopoetisk legitimering genom att artikulera deltagandet som 
motiverat av privata narrativ och situerat i deltagarnas personliga liv. Den 
mytopoetiskt legitimerande formen förstärker ofta handlingarna som diskur-
siva handlingar. 

Också när Klämkalendern förekommer i andra medier, t.ex. tv-program-
met Nyhetsmorgon, riktas kritik mot sexualiseringen av kvinnliga kroppar. 
Rekontextualiseringar i kanaler med nationell räckvidd föranleder tolkningen 
att kritiken även innebär en socialt accepterad ståndpunkt. Men Klämkalen-
dern artikulerar också den rädsla och oro som är förknippad med bröstcancer, 
vilket görs genom de narrativa fragment som deltagarna personligen uttrycker. 
Rädsla och oro uttrycks också i de mediala rekontextualiseringarna Nyhets-
morgon och Vardagspuls på tv.  

Förhandlingar om kroppsideal och kroppsnormer ingår också i kampanj-
praktikerna, särskilt i Klämkalendern men gäller också andra visuella uttryck 
som rekontextualiseras i andra forum, t.ex. en privat bildhandling i Aftonbla-
det. Det är möjligt att t.ex. en bild som avsändaren formulerar som artikulation 
av en emancipatorisk praktik misslyckats med att frambringa ett empatiskt 
svar från tittare, och i stället aktiverar motsatsen.97 Detta kan anses vara ett 

                               
97 Austins (1962) talhandlingsteori omfattar också misslyckade talhandlingar, dvs. när talhand-
lingen inte får avsedd effekt. Sådana s.k. ”performativa feltändningar” blir tydliga t.ex. i förhan-
dlingar om såväl verbalt som visuellt material. ”If somebody issues a performative utterance, 
and the utterance is classed as a misfire because the procedure invoked is not accepted, it is 
presumably persons other than the speaker who do not accept it” (Austin 1962:27). 



 146 

uttryck för hur den sociala praktiken förhandlas och relateras i denna studie 
till de samkonstituerande aspekterna av kampanjpraktikerna.  

Även om kalendern verbalt och visuellt uttrycker politiska, aktivistiska 
drag (genom en del deltagare som exempelvis formulerar kritik mot kropps-
normer) lyfter inslagen i Malou efter 10 och Nyhetsmorgon fram drag som är 
mindre eller inte alls närvarande i de övriga texterna. Dessa gäller sociala nor-
mer och politisk frigörelse på ett samhälleligt plan. 

Dinamarcas och Lindgrens interventioner på sociala medier visar på hur 
andra sociala budskap än de som kampanjens organisatoriska aktörer presen-
terar artikuleras och förhandlas. Dinamarcas bild ingår i Klämkalendern och 
rekontextualiseras genom hennes initiativ att modifiera bilden efter att den 
censurerats på Facebook och därefter lägga upp den igen. Lindgrens bild ingår 
ursprungligen inte i någondera av de officiella kampanjerna (i någon av Rosa 
Bandet- eller övriga kampanjpraktiker), men bilden rekontextualiseras av 
BRO och också i flera nationella och regionala mediekanaler. De offentlig-
gjorda bilderna visar hur enskilda aktörers rekontextualiseringar av praktiken 
ger en ringar-på-vatten-effekt: Lindgrens och Dinamarcas bildhandlingar 
sprids medialt, och Lindgrens bild även organisatoriskt av BRO. Lindgrens 
och Dinamarcas bilder demonstrerar även att självframställning används som 
redskap för att förhandla normer om legitima framställningar av kvinnliga 
kroppar, i det ena fallet, en kropp märkt av sjukdom och mastektomi. 



 147

9 Sammanfattande kapitel  

I detta slutkapitel diskuterar jag avhandlingens övergripande resultat. Det hu-
vudsakliga syftet med undersökningen har varit att studera hur socialt delta-
gande i kampanjer om bröstcancer realiseras i en medial kontext. Studien har 
varit kvalitativ och insamlade data är från åren 2015–2016. Analyserna har 
letts av följande forskningsfrågor: 
 

- Hur konstrueras, tolkas och förhandlas syftet med de undersökta kam-
panjpraktikerna? 

- Hur legitimeras kampanjpraktikerna?  
- Hur erbjuds deltagande i dessa?  

Frågorna har undersökts med hjälp av van Leeuwens (2008) legitimeringsstra-
tegier, vilka har anpassats för analysen och utökats med ett performativt syn-
sätt och med tillämpningen av begreppet affektiva praktiker. För undersök-
ningen har även ett materiellt semiotiskt perspektiv och förståelsen av media-
lisering bidragit till ett synsätt om att studieobjektet, övergripande definierat 
som en social praktik, inte konstrueras endast av huvudaktörerna Cancerfon-
den och BRO, utan också av andra aktörer som rekontextualiserar kampanj-
praktikerna. Det faktum att medier inte längre kan uppfattas som separata från 
kulturella och andra sociala institutioner innebär för denna undersökning ett 
perspektiv och en medvetenhet om olika slags aktörers möjligheter att påverka 
och forma de socialt engagerande kampanjpraktikerna.  

Det huvudsakliga resultatet är att socialt deltagande ofta realiseras genom 
konsumtion av rosa varor, det vill säga kommodifieras, men även representat-
ioner av känslor är en central beståndsdel som erbjuder deltagande i den soci-
ala praktiken. I enlighet med en legitimeringsinriktad ansats har analysen ut-
gått från att representationer av känslotillstånd och förhållningssätt innebär att 
framställa dessa som acceptabla och rationella, medan avsaknad av represen-
tationer i stort anses svara mot att dessa känslor inte har legitimitet. Förutom 
att visa på legitima och icke-legitima sätt att känna, har känslor betraktats som 
performativa, och därmed som att de erbjuder deltagande och möjliggör po-
sitioneringar som deltagande i de bröstcancertematiserande praktikerna. Här 
sammanfattas och diskuteras resultaten i de olika analyskapitlen (9.1–9.4). I 
det sista avsnittet (9.5) förs en avslutande diskussion om studiens övergri-
pande resultat. 
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9.1 Rationalisering av kampanjpraktikerna  
Analyserna inleddes i kapitel 5 med en legitimeringsanalys (van Leeuwen 
2008) av teoretiska och instrumentella rationaliseringar. Resultatet av denna 
inledande analys visar att de syften som konstrueras skiljer sig åt beroende på 
vilken av huvudorganisationerna – Cancerfonden eller BRO – som aktörerna 
samarbetar med eller understöder. Analyserna i detta kapitel visade att hän-
visningar till medicinsk kunskap är grundläggande i rationaliseringen av Can-
cerfondens kampanj. Detta realiseras främst genom att statistisk information 
om förekomsten av bröstcancer sammanlänkas med behovet av information 
och forskningsfinansiering, som i sin tur legitimerar konsumtion av kampanj-
produkter. Resultaten visar att Cancerfondens samarbetspartners i första hand 
artikulerar syftet som understöd till cancerforskning med fokus på konsumtion 
av rosa produkter. Konsumtion av kampanjprodukter erbjuds parallellt med 
bidragsgivande som det främsta medlet för deltagande i kampanjerna och bi-
dragande till de syften som dessa formulerar. Deltagande som realiseras ge-
nom konsumtion framstår tydligast (i det undersökta materialet) i blogginläg-
gen i Rosa Bloggveckan som bildar en del av Cancerfondens kampanj. Hos 
de övriga företag som är Cancerfondens huvudpartners och hos bloggskriben-
ter ställs konsumtionen av rosa varor i förgrunden som det främsta medlet för 
att uppnå syftet, vilket ofta formuleras som det konkreta bidraget till forsk-
ningen. Konsumtionsinriktat deltagande legitimeras i andra texter även genom 
artikulationer av riskhantering. Det gäller särskilt Apotekets produkter. Aktö-
rer knutna till Cancerfonden realiserar också syfteskonstruktioner som ankny-
ter till hälsa: ICA knyter Rosa Bandet till en mer allmän hälsodiskurs där 
ICA:s egen tematisering, kallad En rosa månad, ramar in aktiviteterna som 
fokuserar på hälsa. Aktörer knutna till BRO artikulerar syftet främst som upp-
märksamhet kring bröstcancer och avdramatisering av ett tabubelagt ämne. 
Även kunskapsspridning gällande självkontroller som syftar till upptäckt av 
bröstcancer artikuleras som ett syfte hos de aktörer som stöder BRO. Själv-
kontroller betonas även som en viktig aspekt av deltagandet i det undersökta 
materialet och artikuleras som instrumentella för upptäckt av bröstcancer. 
Kunskapsspridning och kännedom om hur bröstsundersökningar görs beskrivs 
till viss del även som syften som redan uppnåtts. Resultaten visar att Cancer-
fonden har mer visionära syften medan BRO:s syften är mer pragmatiskt ori-
enterade. Det finns dock även stora likheter i uttrycken hos huvudaktörerna 
Cancerfonden och BRO, däribland en ibland nästan identisk (eller för motta-
garen, en förväxlande likartad) visuell identitet. 

Kampanjpraktikerna artikuleras ofta i relation till nominalfrasen ”kampen 
mot (bröst)cancer”. Nominalfrasen och metaforen ”kampen mot (bröst)can-
cer” innebär stor komplexitet och inbegriper såväl medicinska, retoriska som 
konceptuella perspektiv och diskurser samverkar (se även Hommerberg et al. 
2020, Sontag 1978). Metaforen ”kampen mot (bröst)cancer” är så etablerad 
att den inte kan härledas till just Rosa Bandet, eller till en svensk kontext. 
Analysen visar även att ”kampen mot (bröst)cancer”, som ofta används med 
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hjälp av inbäddade satser, omfattar förgivettaganden som framställer kam-
panjpraktikerna som en kollektiv praktik och är grundläggande för hur flera 
av kampanjpraktikerna artikuleras. De inbäddningar som görs med denna me-
tafor döljer dock den större komplexitet som sjukdomar omfattar, och som gör 
orsakssamband och förebyggande osäkert (se Sulik 2014). Den kamp-fokuse-
rade retoriken har även konstaterats bidra till att dölja vad Ehlers och Krupar 
benämner ”lived realities” (Ehlers & Krupar 2012:5), dvs. verkliga erfaren-
heter av bröstcancer. Ehlers och Krupar menar att ett ensidigt fokus på kamp 
innebär att osynliggöra andra sociala dimensioner som svarar mot sådana 
levda erfarenheter. Avsaknaden av mer exakta definitioner gör att denna 
nominalfras också tjänar ett marknadsföringsstrategiskt syfte, och fokus på 
konsumtion som medel för ”kamp” situerar det undersökta materialet i en 
marknadsföringsdiskurs där t.ex. företagsansvar utövas. Resultatet av ana-
lyserna antyder att det för såväl huvudorganisationerna som de kommersiella 
aktörerna är viktigt att framstå som deltagande. Brödföretagets påpekande att 
de ville ”göra mer än att bara ’vara rosa’” tyder också på en skillnad mellan 
representation och handling – mellan att göra något och att (bara) vara (rosa) 
i sammanhanget. van Leeuwen framhåller att när abstraktion används för att 
legitimera en praktikaspekt är det representationens konnotationer som funge-
rar textbindande (van Leeuwen 2008:112). Ett exempel på denna typ av legi-
timering är tillämpningen av frasen ”kampen mot bröstcancer” som är starkt 
knuten till konsumtion av rosa varor. Undersökningen visade att de praktiker 
som framställs som social handling ofta innefattar uttryck för känslor. 

Analyserna av rationaliseringar ledde undersökningen vidare till tre hu-
vudsakliga teman. Dessa benämns Kommodifiering av socialt deltagande och 
konsumtion, Individens hälsa och riskhantering och Normkritik och bildhand-
lingar som emancipatoriska handlingar och undersöktes närmare i kapitel 6, 
7 och 8.  

9.2 Kommodifiering av socialt deltagande  
I kapitel 6 låg fokus på hur sociala handlingar kopplas ihop med konsumtions-
handlingar – hur det sociala deltagandet kommodifieras. Flera av kampanjtex-
terna kan situeras inom ramarna för företagsmarknadsföring samtidigt som de 
även realiserar socialt engagerande syften. Analysen visar att möjligheten att 
vara socialt engagerad erbjuds genom bidrag till ”kamp(en)” och genom (rosa) 
konsumtion, men även genom den performativa potential som deltagandet 
framkallar med hjälp av affektiva aspekter. Tillämpningen av känslomässiga 
resurser legitimerar såväl kommersiella som emancipatoriska mål. Affektivt 
betydelseskapande framstår således som centralt för att sammanföra delta-
gande med konsumtion (av rosa produkter), men även för att skapa och upp-
rätthålla relationer mellan aktörer, för självframställning: att visa sig delta-
gande, samt även för emancipatoriska praktiker. Analysen i kapitel 6 visar att 
deltagandet i olika legitimerade aktiviteter, gällande såväl individuell hälsa 
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som bidrag till ett gemensamt socialt syfte, förverkligas genom produkterna 
och konsumtionen av dessa. Produkterna framstår inte endast som medel för 
att uppnå ett syfte utan framställs också på sätt som erbjuder känslomässigt 
deltagande. Uppmaningar till konsumtion för forskningsunderstöd eller delta-
gande i vad som beskrivs som ”kampen mot bröstcancer” är den i sig övergri-
pande tendensen, men denna realiseras på olika sätt och med hjälp av olika 
resurser. 

Analyserna i kapitel 5 visade att hänvisningarna till kampanjerna genom 
nominalfraserna ”kampen mot cancer” och ”kampen mot bröstcancer” är de 
mest frekventa i det material som undersökts, men även att dessa nominali-
seringar inte är de enda artikulationerna av social handling. Analyserna i ka-
pitel 6 visar att även praktikaspekter som rör hälsa och sociala normer uttrycks 
parallellt. I kapitel 6 antyder analysen såväl förhandlingar som personlig trans-
formation gällande förhållningssättet till bröstcancer som ett tabubelagt ämne. 
Legitimeringen av de olika produkterna sker genom rekommendationer av 
bl.a. bloggskribenterna i Rosa bloggveckan. Bloggskribenterna rekontextuali-
serar Cancerfondens kampanj genom att fokusera på rosabandetmärkta pro-
dukter och huvudsponsorerna. Produkterna evalueras positivt genom att till-
skrivas legitimerande attribut. Även själva bloggveckan legitimeras genom att 
evalueras positivt. Genom sina privata bloggar och medial synlighet (eller 
kändisskap) kan bloggskribenterna betraktas som förebildsauktoriteter för 
sina bloggläsare, och den mytopoetiska legitimeringen som blogginläggen re-
aliserar bidrar till större synlighet av kampanjen. Genom att kombinera var-
dagliga bloggbetraktelser, uppmärksammande av Rosa Bandet-kampanjen 
och uppmaningar till konsumtion av kampanjprodukter samt framställningen 
av detta som deltagande i en social angelägenhet, bidrar blogginläggen till att 
legitimera annonseringen och det konsumtionsinriktade deltagandet. Delta-
gandet i Rosa Bloggveckan legitimeras som särskilt känslomässigt motiverat. 
Det innebär att även emotionella reaktioner till det som kampanjerna temati-
serar följer etablerade mönster. 

Analyserna i kapitel 6 visar att också humor fungerar legitimerande i en 
del av det analyserade materialet: i vissa av texterna sker legitimeringar med 
hjälp av skämt, t.ex. i brödföretagets material. De analyserade representation-
erna ingår i en konsumtionsdiskurs och användningen av skämt kan även till-
föra företagen och konsumtion av deras varor legitimitet. Humor är en vanligt 
förekommande strategi för att avväpna och har därmed en legitimerande 
funktion, samtidigt som humor är ett mycket känsligt socialt mätinstrument: 
humor är socialt konstruerat och blottlägger sociala normer. Humor kan därför 
också erbjuda ett sätt att handskas med känsliga ämnen och kan enligt Wethe-
rell vara ett svar på sårbarhet (Wetherell 2012:114).  
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9.3 Folkhälsa och individens hälsa: upplysning och 
riskhantering 

I kapitel 7 analyserades praktikaspekter där hälsa tematiseras, med särskilt fo-
kus på förebyggande och riskhanterande åtgärder. Den diskurs som återfinns 
hos ICA balanserar mellan råd och uppmaningar till hälsosamma kost- och 
motionsvanor och legitimeringar av tillåtelse och njutning. ”En rosa månad” 
artikuleras även visuellt genom kopplingarna till Rosa Bandet och Cancerfon-
den, samt cancer och hälsa på ett mer allmänt plan. Ett hälsosamt leverne 
framställs som ett individuellt val snarare än som beroende av ekonomiskt 
konsumtionskapital. Självkontroller presenteras som ett medel genom vilket 
mottagaren uppmanas hantera riskerna för bröstcancer, och formuleras bl.a. 
som att ta hand om sin hälsa.  

Ehlers & Krupar (2014) framhåller att kommersiella hälsopraktiker som 
inte ifrågasätter avpolitiserad hälsovård utan fokuserar på individen känne-
tecknar ett nyliberalt samhällsklimat. I en sådan miljö är individen genom 
självoptimering ytterst personligt ansvarig för sin egen hälsa. Självkontroller 
introduceras därtill på ett lättsamt sätt t.ex. med Bullogram, brödföretagets 
initiativ som utnyttjar en kommersiell, social aktivitet och en materiell praktik 
för informationsspridning, för att – enligt brödföretaget – uppmana till själv-
kontroller samt ”avdramatisera ämnet”. Tjänsten Bullogram och appen Kläm-
dagen framställs som aktiviteter som på olika sätt bjuder in mottagare till del-
aktighet och kunskap, vanor och förståelse. Förutom att ha en påminnelse-
funktion, är dessa teknisk-materiella praktiker även socialt situerade fenomen. 
För användaren omfattar de en möjlighet att positionera sig som ansvarsta-
gande, vilket också gör demonstration av det egna deltagandet möjligt. Som 
social handling uttrycker gärningen att skicka en bulle med Bullogram en em-
patisk gest och relation mellan sändare och mottagare. Med de olika teknisk-
materiella aktiviteter som kampanjpraktikerna omfattar möjliggörs alltså vad 
som kan ses som dubbelriktade handlingar och processer: dels erbjuds motta-
gare sätt att ta hand om sin kropp genom framför allt självundersökningar och 
påminnelser om dessa, dels kan mottagare bli avsändare till dessa sociala 
handlingar genom att skicka dem vidare till andra. Även BRO använder sig 
av avdramatisering som strategi i hur appen och tjänsten Klämdagen förmed-
las. Klämdagen instruerar mottagare i självundersökningar på ett lättsamt och 
underhållande sätt. 

Analyserna som utförts inom ramen för föreliggande studie visar att ex-
empelvis en bild som avsändaren formulerar som artikulation av en hälsoprak-
tik kan misslyckas med att frambringa ett empatiskt svar från mottagare och i 
stället framkalla motsatsen. Detta är fallet med Bullograms klämmande hand 
och den kritik som riktas mot bilden som uppfattas som kränkande. Detta kan 
anses vara ett uttryck för hur praktikerna förhandlas och i denna studie relate-
ras till de samkonstituerande aspekterna av kampanjpraktikerna. 
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Eftersom den undersökta sociala praktiken situeras i en nyliberal mark-
nadsekonomi utgör detta även en förklaringsmodell för hur uttrycken för en-
gagemang i sociala frågor om hälsa realiseras i det undersökta materialet. Som 
bakgrund till studien konstaterades försvagad statlig omsorg i hälsofrågor till 
förmån för individuella val och personligt ansvar vara en tendens i det nylibe-
rala samhället. Flera av uttrycken för engagemang i sociala frågor om hälsa 
pekar i denna riktning i det undersökta materialet. Klämdagen, som framställs 
som en aktivitet och en artefakt med en instruerande funktion (appen ”lär dig 
[ ] hur du ska göra” och ”hjälper dig att komma ihåg”), framställs som ett 
instrument för att öka medvetenheten om (vikten av) självkontroller och för 
att påminna om dessa. Appen realiserar dock inte endast en påminnelse- och 
informerande funktion, utan utgör ett socialt situerat fenomen och ingår i en 
diskurs om självomhändertagande.  

Analyserna i detta kapitel visar även på mer komplexa legitimeringsmöns-
ter än de som van Leeuwen (2008) redogör för. (De)legitimering genom mo-
raliska berättelser eller varnande mytopoesis beskriver inte på ett adekvat (el-
ler tillräckligt) sätt betydelseskapandet i de narrativa rekontextualiseringarna 
av (många av) kampanjpraktikerna. I flera av dessa delpraktiker framstår 
handlingen inte som det mest centrala utan artikulationerna lyfter även fram 
uttryck för känslor, vilket innebär att den sociala praktiken också inbegriper 
sätt att känna (se Ahmed 2004, Johannison 2009). Självundersökningar legi-
timeras såväl genom offentliga personer vilka med sina olika roller realiserar 
förebildsauktoriteter, som med hänvisning till (förebildsauktoriteters) privata 
erfarenheter. Detta stärker deras legitimitet i form av känslomässigt engage-
mang men påminner även om bröstcancer som hot och fara; således aktuali-
seras varnande mytopoesis, vilket ytterligare legitimerar självundersökningar, 
dock utan den moralisering som varningsberättelser ofta omfattar (se van Le-
euwen 2008:106). 

9.4 Normkritik och bildhandlingar som 
emancipatoriska handlingar  

I kapitel 8 analyserades hur aktörer introducerar normkritiska aspekter i prak-
tikerna. Analyserna har riktat in sig på hur de olika formerna av kritik mot 
t.ex. kommersiella kroppskulturer och kroppsideal tar sig aktivistiska uttryck. 
Förhandlingar av sociala normer, legitima sociala positioner och även vilka 
känslor som framställs som legitima har kopplats till vad jag benämnt eman-
cipatoriska handlingar. Som ett centralt tema framträder avdramatisering av 
bröstcancer och bröst som tabubelagda ämnen, liksom förhandlingar om vilka 
kroppar som ges (legitim, medial) synlighet. Syftet med de undersökta aktivi-
teterna framställs som att avlägsna eller minska de stigmatiserande och tabu-
belagda konnotationerna och laddningarna som rör särskilt bröstcancer. De 
praktikaspekter som benämns som avdramatiserande kan även förstås som 
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försök att förhandla dessa konnotationer. Dessa uttryck indikerar även att 
social handling och representationen av social handling kan vara oskiljbara. 
Analyserna av Lindgrens och Dinamarcas bilder visar hur handlingar som syf-
tar till avdramatisering kan göras visuellt. Ett avslappnat och empatiskt för-
hållningssätt till hälsa och till den egna kroppen legitimeras genom Klämka-
lenderns narrativa fragment. Analysen visar att de moraliska delegitimering-
arna av censurering, dvs. av borttagningar av Lindgrens och Dinamarcas bil-
der, har ett performativt anspråk och är del av försöken att förändra normer.  

I de normkritiserande framställningarna är inte kamp-metaforen lika fram-
trädande. I stället föreslås aktiva interveneringar: fokus ligger på kroppsaktiv-
ism och rätten till synlighet för olika sorts kroppar. Kritik mot Facebooks och 
Instagrams censurpolicyer rekontextualiseras många gånger i det undersökta 
materialet. Som en aspekt av medialisering framhålls att gränserna mellan pri-
vat och offentligt blir mindre tydliga (jfr Hewson & Buchanan 2013 f.). Tex-
terna och bilderna som läggs ut på sociala medier är såväl privata som offent-
ligt material och bör här ses som sociala handlingar. Medialisering och uttryck 
för socialt deltagande på digitala arenor har diskuterats av Lovink, som ställer 
frågan om vi endast delar information, erfarenheter och känslor för själva 
speglingens skull, eller om vi genom dessa aktiviteter även skapar verkliga 
händelser tillsammans (Lovink 2016:15). Lovink påminner om att uttryck på 
sociala medier också kan bli ”verkliga händelser”. Vad gäller feministiskt mo-
tiverade samhällsförändringar anser bl.a. Wajcman (2000) att trots att internet 
kan ge rum att skapa nya feministiska grupper och fungerar som ett verktyg 
för politisk organisering, finns det även risker. Ett ensidigt fokus på internet 
som arena för emancipatorisk politik innebär att betydelsen av det digitala kan 
överdrivas (Wajcman 2000:460). Bilder används performativt i kampanjprak-
tikerna, vilket innebär att representation och social handling inte är två åtskilda 
fenomen utan ofta oskiljbara och konstituerar varandra i det sociala deltagan-
det.  

Texterna från huvudsponsorerna tematiserar överlag inte terapeutiska 
aspekter för bröstcancerdrabbade, och fokuserar inte heller på bröstcancer-
drabbade som subjekt. Ett undantag i det undersökta materialet är artikeln i 
ICA:s tidning Buffé. I denna artikel fokuseras bröstcancer genom kursverk-
samhet för en grupp tidigare drabbade och terapeutiska aspekter tematiseras. 
Ehlers och Krupar (2012:5) påpekar att rosa band-kampanjer de facto kan 
skymma synligheten av kroppar som påverkats av sjukdomen – det finns en 
avsaknad av levda erfarenheter i hur bröstcancer representeras i en amerikansk 
kontext: dialogen i Vardagspuls liksom narrativen i Klämkalendern visar att 
artikulationer av bröstcancererfarenheter däremot förekommer i det under-
sökta materialet – således indikeras en skillnad mellan svensk och amerikansk 
kontext. Förekomsterna visar även på vikten av att genomföra undersökningar 
i olika kontexter, för att belysa eventuellt olika tendenser eller dra mer över-
gripande slutsatser. Analysen visar att enskilda aktörers handlingar upprepas 
och omformuleras genom andra aktörer i den mediala rekontextualiserings-
kedjan. Lindgrens bild är ett exempel på hur en privatpersons bild som lagts 
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upp på sociala medier ompubliceras i lokala och nationella medier. Bilden, 
som på detta sätt etableras i rekontextualiseringskedjan, skapar även en kopp-
ling mellan flera aktörer. Andra exempel i materialet är texterna i Klämkalen-
dern och tv-inslagen som tillför mytopoetisk legitimering genom att artikulera 
deltagandet som motiverat av privata narrativ och situerat i deltagarnas per-
sonliga liv. Den mytopoetiskt legitimerande formen förstärker ofta handling-
arna som diskursiva. Också när Klämkalendern förekommer i andra medier, 
t.ex. tv-programmet Nyhetsmorgon, riktas kritik mot sexualiseringen av 
kvinnliga kroppar. Sådana uttryck i kanaler med nationell räckvidd föranleder 
tolkningen att kritiken även innebär en socialt accepterad ståndpunkt. Men 
Klämkalendern artikulerar också den rädsla och oro som är förknippad med 
bröstcancer, vilket görs genom de narrativa fragment som deltagarna person-
ligen uttrycker. Rädsla och oro uttrycks också i de mediala rekontextuali-
seringarna Nyhetsmorgon och Vardagspuls på tv.  

Förhandlingar om kroppsideal och kroppsnormer ingår också i kampanj-
praktikerna, särskilt i Klämkalendern, och genom privata initiativ. Även om 
Klämkalendern verbalt och visuellt uttrycker politiska, aktivistiska drag (ge-
nom en del deltagare som exempelvis formulerar kritik mot kroppsnormer) 
lyfter inslagen i Malou efter 10 och Nyhetsmorgon fram drag som är frånva-
rande i de övriga texterna. Dessa gäller sociala normer (”bantningshets” och 
”skeva kroppsideal”) och politisk frigörelse på ett samhälleligt plan. Dinamar-
cas och Lindgrens interventioner på sociala medier visar på hur andra sociala 
budskap än de som kampanjens organisatoriska aktörer presenterar artikuleras 
och förhandlas. Dinamarcas bild ingår i Klämkalendern och rekontextuali-
seras genom hennes initiativ att modifiera bilden, efter att den censurerats på 
Facebook, och därefter lägga upp den igen. Lindgrens bild ingår ursprungligen 
inte i någondera av de officiella kampanjerna (i någon av Rosa Bandet- eller 
övriga kampanjpraktiker), men bilden rekontextualiseras av BRO och också i 
flera nationella och regionala mediekanaler. De offentliggjorda bilderna visar 
hur enskilda aktörers rekontextualiseringar av praktiken ger en ringar-på-vatt-
net-effekt: Lindgrens och Dinamarcas bildhandlingar sprids medialt, och 
Lindgrens bild även organisatoriskt av BRO. Lindgrens och Dinamarcas bil-
der demonstrerar även att självframställning används som redskap för att för-
handla normer om legitima framställningar av kvinnliga kroppar, i det ena fal-
let, en kropp märkt av sjukdom och mastektomi. Resultatet av undersökningen 
i kapitel 8 stärker således antagandet att synlighet av vissa former av delta-
gande också kan vara performativt och innebära handling. 

Klämkalendern realiserar en hälsodiskurs där huvudbudskapet är tydligt 
centrerat kring uppmaningar till självkontroller, vilka auktoriseras av såväl in-
stitutionella expertauktoriteter – ”svensk läkarexpertis, Bröstcancerfonden 
och sjukvårdsupplysningen på 1177” – som kalenderdeltagarna, vilka utmär-
ker sig som offentliga personer inom ett brett fält. Auktoritetslegitimeringarna 
som gäller kalendern realiseras i mediala texter ofta med hänvisning till foto-
grafens och deltagarnas kändisskap och med de olika attribut som tillskrivs 
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kalenderprofilerna. Även teoretiska och instrumentella rationaliseringar för-
medlas genom personliga förebildsauktoriteter, ibland parallellt med att prak-
tikerna legitimeras moraliskt genom evalueringar. 

9.5 Övergripande resultat – en avslutande diskussion 
Analyserna i hela studien har även visat på mer generella resultat. Ett över-
ordnat resultat är att intertextualitet framstår som centralt för hur deltagande 
erbjuds i kampanjpraktikerna, bl.a. genom att den konnoterade potential som 
finns hos vissa företag och deras produkter utnyttjas. Konnotationerna gäller 
i hög grad bröstcancer och hälsa, vilket också motiverar att företag som säljer 
produkter som kodas som kvinnliga eller konnoterar hälsa (som Lindex och 
Apoteket gör) betonar eller bygger vidare på dessa redan etablerade intertextu-
ella kopplingar. Ett annat resultat är att det sällan är endast en strategi som 
används för legitimering och oftast är flera aktörer involverade. Legitimering 
realiseras genom samverkan mellan t.ex. opersonliga expertauktoriteter och 
personliga förebildsauktoriteter som (mytopoetiskt) stärker legitimeringarna 
med privata narrativ. Mytopoetisk legitimering realiseras genom att informat-
ion ibland förmedlas i ett underhållande och lättsamt format vilket legitime-
rade personer bidrar till. Ofta förstärks således legitimeringarna av deltagande 
med förebildsauktoriteter som knyts till de enskilda praktikerna. Detta är fallet 
i såväl Rosa Bloggveckan (som är en del av Cancerfondens kampanj) som 
Klämkalendern (som säljs via BRO).  

van Leeuwen (2008) menar att materiella medel och resurser är bestånds-
delar i sociala praktiker. van Leeuwen (2005) menar även att sociala praktiker 
kan regleras genom begränsningar styrda av de tekniska resurser som används. 
Analyserna visade att det finns materiella villkor för de socialt engagerande 
kampanjpraktikerna och hur de erbjuds, och därmed vilka möjligheter motta-
gare har för att delta. Klämdagen, Bullogram, samt Klämkalendern erbjuder 
kvinnor ett konkret sätt att interagera och kommunicera om självkontroller av 
brösten, eftersom brösten är förbundna med hälsorisker. Dessa artefakter och 
praktiker presenteras genom sin lättillgänglighet och fokus ligger på de möj-
liggörande funktionerna av tjänsten och appen. Bullogram och Klämdagen 
framställs som erbjudanden om möjligheter att bättre ta hand om den egna 
kroppen. Med Bullogram och Klämdagen följer uppmanande paroller. I denna 
studie har detta tolkats som att tjänsten Bullogram och även Klämkalendern 
omfattar instruktioner för handling, men att dessa materiella praktiker också 
innebär spridning av information eller företagsmarknadsföring, och även utö-
vande av företagsansvar. Den som skickar en bulle till någon genom tjänsten 
Bullogram kan erbjuda en påminnelse till någon annan och denna aktivitet 
framställs således som en solidarisk handling.  

Analyserna visar även att det genom intertextuella länkar insamlade 
materialet inte endast uttrycker kommodifiering (som analyserades i kapitel 
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6). De affektiva uttrycken indikerar vidare att social handling och representat-
ionen av social handling är oskiljbara. Milani & Wolff (2015:165) har före-
språkat en ”affektiv vändning i studiet av konsumtion”. Resultatet av denna 
studie uppmuntrar till att affektiva aspekter ägnas mer analytiskt utrymme i 
studier situerade i marknadskontexter, men resultatet av analysen tyder även 
på att sociala aspekter som att erbjuda känslor på gynnsamma villkor (Ljung-
gren 2016) och uppmaningar till konsumtion inte kan skiljas åt. Brown (2015) 
hävdar att det faktum att alla aktiviteter ses som uttryck på en marknad och att 
såväl offentliga som privata organisationer styrs som företag inte endast hand-
lar om kommodifiering i marxistisk bemärkelse; en nyliberal ordning och lo-
gik innebär att allt kan omsättas i marknadstermer. Eftersom detta medför att 
varje verksamhetsområde uppfattas som en marknad, samt alla instanser – 
vare sig de är offentliga och statliga eller privata – styrs som företag, blir män-
niskor i detta klimat också enbart marknadsaktörer. Föreliggande studie visar 
dock att användningen av affektiva resurser gör deltagandet potentiellt mer 
komplext och att deltagare är såväl marknadsaktörer som deltagare och poten-
tiellt medskapare av en emancipatorisk social praktik. Framkallandet av käns-
lor erbjuder ofta möjligheten för mottagare att vara deltagande, dvs. de affek-
tiva resurserna fungerar performativt genom att förlösa sätt att handskas med 
ett känsligt ämne eller ett tabu. Det sistnämnda har i analysen tolkats som in-
nehållande emancipatorisk potential. De undersökta praktikerna erbjuder även 
gemenskap och sätt att vara socialt engagerad på genom att deltagare posit-
ioneras eller positionerar sig själva som del av en socialt engagerande praktik.  

Resultatet av undersökningen visar visserligen att marknadsföringsdi-
mensionerna är centrala framför allt i hur socialt deltagande framställs och 
erbjuds genom konsumtion (av rosabandetmärkta varor). Förutom att oro ut-
gör en viktig känslomässig resurs och ofta åtföljs av riskhantering realiserad 
genom självkontroller, hanteras risker i vissa fall även genom konsumtion av 
rätta produkter. På ett övergripande plan visar undersökningen dock också att 
de affektiva praktikerna erbjuder deltagande och även sätt att handskas med 
känslor som t.ex. oro. Klämkalenderns profiler legitimerar i vidare bemärkelse 
såväl praktiken självkontroller som olika känslor och oro förknippat med 
bröstcancer. Resultatet av analysen av dessa teknisk-materiella praktiker visar 
också på det komplexa i åtskillnad mellan representation av socialt deltagande 
och ”egentlig social handling” i dessa aktiviteter: enligt kritiker blir att visa 
deltagande ett substitut för engagerat, verkligt deltagande i denna sorts aktiv-
ism (jfr Wajcman 2000:460). 

Förhållandet mellan representation och handling har dryftats av bl.a. Lo-
vink (2016). Lovink frågar om självuttrycket och självrepresentationer kan 
vara performativa, ha en social innebörd och färga av sig på verkliga hand-
lingar: dvs. i vilken utsträckning kan information och mellanmänsklig kom-
munikation påverka hur händelser i det verkliga livet organiseras? Resultaten 
visar att synlighet för såväl BRO som individuella praktikdeltagare (i detta fall 
i Klämkalendern) kan vara ett sätt att uttrycka kritik och delta i förhandlingar 
om t.ex. hur kroppar får visas.  
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Duggan (2004) har hävdat att nyliberalism prioriterar konsumentmedbor-
garskap på bekostnad av social välfärd med hjälp av ett till synes neutralt språk 
av personligt ansvar, empowerment och val. McRobbie (2009) menar att sär-
skilt unga kvinnor erbjuds empowerment i stället för mer radikal feministisk 
politisk aktivitet. Analysen pekar tydligt i riktning mot förhandlingar i förhåll-
ningssätt angående bröstcancer som ett tabubelagt ämne, såväl socialt som på 
individnivå. Samspelet mellan aktörerna exemplifieras av tidningen Hotellre-
vyns reaktion på Bullograms förkläden (kapitel 5), liksom borttagningarna av 
Dinamarcas och Lindgrens bilder på sociala medier samt reaktionerna på detta 
(kapitel 8). De undersökta kampanjpraktikerna indikerar således att engage-
manget inte kan särskiljas från mer övergripande sociala frågeställningar om 
kroppsnormer och legitima representationer av kroppar. 
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10 Summary in English 

The main purpose of the study is to examine how social engagement in breast 
cancer campaigns is realized in a media context in Sweden. The research done 
on breast cancer discourses in the last couple of decades has focused in par-
ticular on British and American Pink Ribbon activities (see King 2006, Kla-
witer 2008, Moore 2008, Jain 2011, Sulik 2012, Ehlers & Krupar 2012) and 
on how breast cancer is portrayed in the contemporary public in an Anglo-
American context. Previous studies of breast cancer campaigns have focused 
particularly on critical discourses on the commodification of awareness and 
social engagement: breast cancer engagement realized through the consump-
tion of pink products gave rise to the concept of pinkwashing. In medical so-
ciology, Sulik (2012) has examined how corporate interests influence the Pink 
Ribbon campaign, and argued that commercially motivated charities hamper 
preventive efforts and attempts to focus on women’s health at the structural 
level. Another sociological approach is provided by Moore (2008), who in her 
study of charity (and the form of public awareness expressed with colored 
ribbons) asks what it means to be aware. King (2006) also looks at the com-
mercialization of breast cancer involvement and how corporate sponsorship 
has led to a discursive focus on “survival” (survival and survivors, King 
2006:321). King argues that expressions of action tend to be limited to the 
search for a cure. Ehlers and Krupar (2012) point out that although Pink Rib-
bon campaigns increase awareness of the prevalence of breast cancer, the vis-
ibility of bodies directly affected by the disease is not particularly high, in fact, 
rather the opposite. 

In 2003, the Pink Ribbon campaign was launched in Sweden. In Sweden, 
there are two organizations engaged in breast cancer support: these are Can-
cerfonden (the Cancer Foundation) and the Breast Cancer Association/BRO. 
With the exception of studies of cancer metaphors (Gustafsson & Hommer-
berg 2018; Gustafsson 2020, 2021), narrative accounts as contributions to can-
cer rehabilitation (Wallin 2018; Mohlin & Bernhardsson 2021) and two mas-
ter’s theses on the Pink Ribbon (Jönsson & Vourdouka 2007, Bokström & 
Törnlund 2015) there is no research on breast cancer engagement based on 
Swedish material. The Anglo-American sociological studies are therefore im-
portant points of reference, while openness to the practices that are examined 
has been a prime concern.  

The understanding of social practice (van Leeuwen 2008) forms the basis 
for the study’s theoretical and methodological framework. I employ mainly 
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van Leeuwen’s definition, according to which social practice means socially 
regulated ways of doing things. Social practices consist of participants, par-
ticipant qualifications and physical participant attributes, actions and methods 
of presentation, times, places and place qualifications as well as material 
means and resources and qualifications of these (van Leeuwen 2008:7–12). 

Concepts that also are used in the study are “social participation”, “social 
engagement” and “social action” (socialt deltagande, socialt engagemang and 
social handling). These are (conceptualized as) contained in the notion of so-
cial practice, which demonstrates how a discursive ”top-down” analysis 
would not capture essential parts of what is the focus of the study.  

The main purpose of the study has been to investigate how social engage-
ment in breast cancer campaigns are constructed and negotiated in the media 
setting in Sweden, and how this is largely done in a market context. The study 
has been qualitative and the data collected are from the years 2015–2016. The 
study has been guided by the following research questions: 
 

• How is the purpose of the analyzed practice practices constructed, 
interpreted and negotiated? 

• How are the campaign practices legitimized? 
• How is participation in these offered? 

 
The questions have been investigated using van Leeuwen’s (2008) legitima-
tion strategies, which have been adapted for the analysis and expanded with a 
performative perspective and by methodologically applying the concept of af-
fective practices (Wetherell 2012). 

For the study, a material semiotic approach and the understanding of me-
dialization have also contributed to a view that the study object, generally de-
fined as a social practice, is constructed not only by the main actors Cancer-
fonden and BRO, but also by other social actors who recontextualize the cam-
paign practices. Because media can no longer be perceived as separate from 
cultural and other social institutions, the study requires an awareness of a va-
riety of social actors’ possibilities of influencing and shaping the socially en-
gaging campaign practices. 

The assemblage of the basic material has been done on the basis of a num-
ber of overarching criteria, the first of which has been that the texts thematize 
breast cancer and appear in the media in Sweden in 2015. I have used the two 
main organizations, the main partners, the Pink Ribbon partners and the Pink 
companies websites and the material that was digitally available on the web-
sites during the 2015 campaign period. Through digital searches with “Rosa 
Bandet” as a keyword, I have since found and included mass media texts, 
mainly in the weekly press, related to the campaign and one of the organiza-
tions and selected actors. 
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Rationalizing the social practice 
The primary result is that social engagement is often realized through the con-
sumption of Pink Ribbon products, i.e., commodified. However, representa-
tions of emotions are also a central component in how participation in the so-
cial practice is offered. In line with a legitimation analysis approach, the anal-
ysis has assumed that representations of emotions render them socially ac-
ceptable and rational, while the absence of representations implies that these 
emotions lack legitimacy. In addition to demonstrating legitimate and non-
legitimate ways of feeling, emotions have been taken to be performative, and 
therefore permit the position of ‘engaged participant’ in the breast cancer-the-
matizing practices.  

The texts have been collected from various types of actors – both from the 
organizational main actors BRO and Cancerfonden and from individual actors 
who recontextualize and influence the campaign practices through private in-
itiatives that are available to the public in various channels. The texts thus 
represent different activities and are found in different media and express dif-
ferent semiotic modalities. 

The results of the initial analysis, Chapter 5, show that the purposes that 
are constructed differ depending on which of the main organizations, Cancer-
fonden or BRO, the social actors collaborate with or support. The analyses in 
this chapter showed that references to medical knowledge are central in the 
rationalization of Cancerfonden’s campaign. This is mainly realized by relat-
ing statistical information on breast cancer with the need for information and 
research funding, which in turn legitimizes the consumption of Pink Ribbon 
products. The results show that Cancerfonden’s partners primarily articulate 
the purpose as support for cancer research and that this is paired with a focus 
on consumption of ‘pink products’. Consumption of campaign products is of-
fered in parallel with donations as the main means of participating in the cam-
paigns and contributing to the purposes that the campaigns formulate. Partic-
ipation that is realized through consumption is most evident (in the material 
examined) in the blog posts in “the Pink blog week” (Rosa Bloggveckan), 
which form part of Cancerfonden’s campaign. The companies that partner 
with Cancerfonden and blog writers place the consumption of Pink Ribbon 
products in the foreground as the main means of achieving the purpose, which 
is often formulated as the concrete contributions to cancer research. Consump-
tion-oriented participation is also legitimized in other texts through articula-
tions of risk management. Social actors associated with BRO articulate the 
purpose primarily as attention to breast cancer and the de-dramatization of a 
taboo subject. Dissemination of knowledge regarding self-examinations 
aimed at detecting breast cancer is also communicated as a purpose among the 
social actors who support BRO. Self-examinations are also emphasized as an 
important aspect of participation in the researched material and are presented 
as instrumental for the detection of breast cancer. The provision of instructions 
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for performing breast examinations is to some extent also described as a goal 
that has already been achieved. 

Cancerfonden appears to have more visionary purposes, while the goals 
expressed by BRO are more pragmatically oriented. However, there are also 
great similarities in the expressions of the main organizations and social actors 
Cancerfonden and BRO, including a sometimes almost identical (or for the 
recipient, a confusingly similar) visual identity. 

The practices are often articulated in relation to the nominal phrase “the 
struggle against (breast) cancer” (kampen mot cancer or kampen mot 
bröstcancer). The nominal phrase and metaphor “the struggle against (breast) 
cancer” involves great complexity where medical, rhetorical and conceptual 
perspectives and discourses interact (see also Hommerberg et al. 2020). The 
metaphor “the struggle against (breast) cancer” is so firmly established that it 
cannot be traced to the Pink Ribbon, or to a Swedish context. The analysis 
also shows that the “struggle against (breast) cancer,” which is often expressed 
with the help of embedded clauses, includes assumptions that present the cam-
paign practices as a collective practice and are fundamental to how several of 
the campaign practices are articulated. Employing this metaphor, however, 
hides the greater complexity that diseases comprise, which makes causation 
and prevention uncertain (see Sulik 2014). The struggle-focused rhetoric has 
also been found to help hide what Ehlers and Krupar conceptualize as “lived 
realities” (Ehlers and Krupar 2012:5), i.e., real experiences of breast cancer. 
Ehlers and Krupar believe that a one-sided focus on struggle renders invisible 
other social dimensions that correspond to such lived experiences. The lack of 
more precise definitions means that this nominal phrase also serves as a mar-
keting strategy, and the focus on consumption as a means of “struggle” situ-
ates the researched material in a marketing discourse where corporate respon-
sibility is exercised. The results of the analyses suggest that it is important for 
both the main organizations and the commercial actors to appear to be en-
gaged. The bread company’s (one of the social actors examined) remark that 
they wanted to “do more than just ‘be pink’” (göra mer än att bara ”vara 
rosa”) also indicates a difference between representation and action – between 
doing something and (just) being (pink) in the context. van Leeuwen empha-
sizes that when abstraction is used to legitimize a practical aspect, it is the 
connotations of representation that function as text-binding (van Leeuwen 
2008:112). An example of this type of legitimation is the application of the 
phrase “the struggle against breast cancer,” which is strongly linked to the 
consumption of Pink Ribbon products. The study showed that the practices 
presented as social action often include expressions of emotion. 

The analyses of rationalizations led the study further to three main themes. 
They were identified as and named Commodification of social participation 
and consumption (Kommodifiering av socialt deltagande och konsumtion), 
The individual’s health and risk management (Individens hälsa och riskhan-
tering) and Norm criticism and image acts as emancipatory actions 
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(Normkritik och bildhandlingar som emancipatoriska handlingar). In the 
study, the concept of affective practices (Wetherell 2012) has been applied 
methodologically. With an extended legitimation analysis, I have examined 
how emotional aspects appear in social contexts. According to Ahmed, emo-
tions create effects by being named: different words for emotions contain spe-
cific attitudes to the object or subject that is considered to be the cause of a 
particular emotion: emotions are thus performative (Ahmed 2014). Texts can-
not force recipients to have specific reactions but can facilitate certain emo-
tional states on more favorable terms than others do (Ljunggren 2016). The 
mode of representation itself can stimulate affective responses in recipients, 
i.e. stimulate recipients emotionally (Eder 2003). 

From the commodification of health to social critique 
Chapter 6 focused on how social actions are linked to consumption actions – 
how social engagement is commodified. Several of the campaign texts can be 
situated within the framework of corporate marketing while they also realize 
socially engaging objectives. The analysis shows that the opportunity to be 
socially engaged is offered through contributions to a “struggle” and through 
(pink) consumption, but also through the performative potential that partici-
pation evokes with the help of affective aspects. The use of emotional re-
sources legitimizes both commercial and socially progressive goals. Affective 
meaning-making thus appears to be essential in combining engagement with 
the consumption (of “pink products”), but also in creating and maintaining 
relationships between social actors, for self-presentation: to show participa-
tion, and also for emancipatory practices. The analysis in Chapter 6 shows that 
participation in various legitimized activities, concerning both individual 
health and contributions to a common social purpose, is realized through the 
products and their consumption. The products not only appear as a means to 
achieve a purpose but are also articulated in ways that offer emotional partic-
ipation. Calls for consumption for research support or participation in what is 
described as the “struggle against breast cancer” is the overall tendency in 
itself, but this is realized in different ways and with the help of different re-
sources. 

The legitimation analysis in Chapter 6 showed that the references to the 
campaigns through the nominal phrases “struggle against cancer” and “strug-
gle against breast cancer” are the most frequent in the material examined but 
also that these nominalizations are not the only articulations of social action. 
At the same time, practice aspects related to health and social norms are also 
expressed. The analysis suggests both negotiation and personal transformation 
regarding the approach to breast cancer as a taboo subject. The legitimation of 
the various products takes place through recommendations from e.g. the blog 
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writers in Rosa Bloggveckan. The blog writers recontextualize Cancer-
fonden’s campaign by focusing on Pink Ribbon-labeled products and the main 
sponsors. The products are evaluated positively by identifying legitimating 
attributes. The blog week itself is also legitimized by being evaluated posi-
tively. Through their private blogs and media visibility (or celebrity), blog 
writers can be considered role models for their blog readers, and the mytho-
poetic legitimation that blog posts realize contributes to greater visibility for 
the campaign. By combining everyday blog content, drawing attention to the 
Pink Ribbon campaign and advocating consumption of products, as well as 
presenting this as participation in a social cause, blog posts help to legitimize 
advertising and consumer-oriented participation. Participation in Rosa 
Bloggveckan is legitimized as being particularly emotionally motivated.  

The analyses in Chapter 6 show that humor also has a legitimizing effect 
in some of the analyzed material: occasionally, legitimations happen with the 
help of jokes, e.g. in the bread company’s material. The analyzed representa-
tions are part of a consumption discourse and the use of jokes can also add 
legitimacy to companies and consumption of their goods. Humor is a common 
strategy for disarming and thus has a legitimizing function, while humor is a 
very sensitive social measuring instrument: humor is socially constructed and 
exposes social norms. Humor can therefore also present a way of dealing with 
sensitive topics and can, according to Wetherell, be a response to vulnerability 
(Wetherell 2012:114). 

Chapter 7 analyzes practice aspects where health is thematized, with a 
special focus on preventive and risk-management measures. The discourse 
from the grocery chain ICA combines advice, advocating healthy lifestyle 
habits, and legitimating a permitting attitude as well as enjoyment. “A pink 
month” (en rosa månad) is also visually articulated through the connections 
to the Pink Ribbon and Cancerfonden, as well as cancer and health on a more 
general level. A healthy life is not presented as depending on economic means, 
and what is legitimized is also, among other things, physical exercise. The 
same tendency to underrepresent the influence of economic class is a charac-
teristic of identity politics, and is seen as an expression within a neoliberal 
social climate. Commercial health practices do not question depoliticized 
health care, but focus on the individual who, through self-optimization, ulti-
mately is personally responsible for his or her own health (Ehlers & Krupar 
2014:411). 

Self-checkups are presented as a means by which the recipient is asked to 
manage the risks of breast cancer, and are formulated e.g. as taking care of 
their health. Self-examinations are presented in an easy way, e.g., with 
Bullogram, the bread company’s initiative that uses a commercial, social ac-
tivity and a material practice for disseminating information which – according 
to the bread company – advocates self- examinations and “de-dramatizes the 
topic.” The Bullogram service and the Klämdagen app are presented as activ-
ities that, in various ways, invite users to participate, to acquire knowledge, 
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habits and understanding, but also to demonstrate their own participation. 
These technical-material activities are also socially situated phenomena that 
not only have a reminder function (and thus enable earlier detection of breast 
cancer), but possibly also offer those who subscribe to the reminder app Klä-
mdagen or those who send a bun to someone with the bun service Bullogram 
to position themselves as responsible. As social action, the act of sending a 
bun with Bullogram expresses an empathic gesture and relationship between 
sender and recipient. The Klämdagen app is presented as an instrument to in-
crease awareness of (the importance of) self-checkups. The reminder function 
of the app offers the user the opportunity to be responsible by scheduling self-
examination reminders. The various technical-material activities comprising 
the campaign practices thus expose what can be seen as two-sided actions and 
processes: on the one hand, recipients are offered ways to take care of their 
bodies through, above all, scheduling self- checkups, on the other hand, recip-
ients can also become transmitters of these social acts by passing them on to 
others. BRO also uses de-dramatization as a strategy in conveying the app and 
the Klämdagen service. The squeeze day is said to invite the recipient through 
an easy-to-use design language. However, the analyses carried out within the 
framework of the present study show that, for example, an image that the 
sender formulates as an articulation of a health practice may fail to produce 
an empathic response from the recipient and may instead evoke the opposite. 
This is the case with Bullogram’s squeezing hand and the criticism that the 
image can be seen as offensive. This is considered an expression of how the 
practices are negotiate and to the co-constituting aspects of the campaign prac-
tices in the material examined.  

The researched practice is situated in a neoliberal market economy, and 
this also provides an explanatory model for how the articulations of engage-
ment in social issues regarding health are realized in the researched material. 
As a background to the study, a weak(ened) state health care apparatus in favor 
of individual choices and personal responsibility was found to be a tendency 
in the neoliberal society. Several of the expressions of commitment to social 
issues about health point in this direction in the material examined. The 
squeeze day, which is formulated as an activity (and artifact) with an instruc-
tive function (the app “teaches you […] how to” and “helps you remember”), 
is presented as an instrument to increase awareness of (the importance of) self-
checkups and as a reminder to perform them. However, the app not only real-
izes a reminder and informing function, but is also a socially situated phenom-
enon and is part of a discourse on self-care. 

According to van Leeuwen (2008), moral narratives exemplify how a de-
sired behavior leads to a happy ending for the story’s protagonist, while warn-
ing mythopoesis fulfills the opposite function. However, the analyses in Chap-
ter 7 reveal more complex legitimation patterns. (De)legitimation through 
moral narratives or warning mythopoesis does not adequately (or sufficiently) 
describe the creation of meaning in the narrative recontextualizations of (many 
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of) the campaign practices. In several of these sub-practices, the action does 
not appear to be the sole objective; the articulations also highlight expressions 
of emotions, which means that social practice also includes ways of feeling 
(see Ahmed 2004; Johannisson 2009). Self-checkups are legitimized by public 
figures that, in their different roles, embody role model authorities, but this is 
also done with reference to private experiences (of the role model authorities). 
This strengthens their legitimacy in the form of emotional commitment but it 
also posits breast cancer as a threat and danger; thus, warning mythopoesis is 
actualized, which further legitimizes self-examinations, but without the mor-
alizing that warning stories often include (see van Leeuwen 2008:106). 

In Chapter 8 the analytical focus is on how social actors introduce norm-
critical aspects in practices. The analyses focuses on how the various forms of 
criticism of e.g. commercial body cultures and body ideals take on activist 
forms. Negotiations of social norms, legitimate social positions and also the 
feelings that are presented as legitimate have been linked to emancipatory ac-
tions. A central theme is the de-dramatization of breast cancer and breasts as 
taboo subjects, as well as negotiations about what bodies are given legitimate 
media visibility. The purpose of the analyzed activities is presented as to re-
move or reduce the stigmatizing and taboo connotations and charges that re-
late to breast cancer in particular. The practice aspects that are referred to as 
de-dramatizing can also be understood as attempts to negotiate these connota-
tions. These expressions also indicate that social action and the representation 
of social action may be inseparable. The analyses of Lindgren’s and Dina-
marca’s images show how actions aimed at de-dramatization can be done vis-
ually. A relaxed and empathetic approach to health and to one’s own body is 
legitimized by Klämkalendendern’s (“The Squeeze calendar”) short introduc-
tions. The analysis shows that the moral delegitimizations, such as censorship 
i.e. in the form of removing Lindgren’s and Dinamarca’s images, has a per-
formative claim and is part of attempts to change norms. 

In the norm-criticizing representations, the struggle metaphor is not as 
prominent. Instead, active interventions are suggested, and focus is on body 
activism and the right to visibility for different types of bodies. Criticism of 
Facebook’s and Instagram’s censorship policies is recontextualized many 
times in the material examined. As an aspect of medialization, the boundaries 
between private and public are claimed to be blurred (cf. Hewson & Buchanan 
2013:6 f.). The texts and images that are posted on social media are both pri-
vate and public material and should be seen here as social acts. Medialization 
and expression of social participation in digital arenas has been discussed by 
Lovink who asks if we only share information, experiences and feelings for 
the sake of the reflection itself, or if we, through these activities, also create 
real events together (Lovink 2016: 15): Lovink reminds us that expressions 
through social media can also become ‘real events.’ With regard to feminist-
motivated societal changes, e.g. Wajcman (2000) claims that although the in-
ternet can provide space to create new feminist groups and serves as a tool for 
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political organization, there are also risks. A one-sided focus on the internet 
as an arena for emancipatory politics means that the importance of the digital 
can be exaggerated (Wajcman 2000:460). Images are used performatively in 
campaign practices, which means that representation and social action are not 
two separate phenomena but often inseparable and constitute each other in 
social participation. 

The texts from the main sponsors generally do not thematize therapeutic 
aspects for breast cancer patients, nor do they focus on breast cancer patients 
as a subject. An exception in the material examined is the article in ICA's 
magazine Buffé. This article focuses on breast cancer through course activities 
for a group of previously affected individuals and therapeutic aspects are dom-
inant. Ehlers and Krupar (2012:5) point out that pink ribbon campaigns can 
de facto obscure the visibility of bodies affected by the disease – there is a 
lack of lived experience in how breast cancer is represented in an American 
context: the dialogue in Vardagspuls as well as the narratives in Klämkalen-
dern show that articulations of breast cancer experiences, on the other hand, 
occur in the examined material, thus indicating a difference between the Swe-
dish and American contexts. The occurrences also point to the importance of 
conducting surveys in different contexts, in order to shed light on possible 
different tendencies or draw more general conclusions. The analysis shows 
that the actions of individual social actors are repeated and reformulated 
through other actors in the media recontextualization chain. Lindgren’s pic-
ture is an example of how a private person’s picture posted on social media is 
republished in local and national media. The image, which in this way is es-
tablished in the recontextualization chain, also creates a connection between 
several social actors. Other examples in the material are the texts in Klämkal-
endern and the TV shows that add legitimation by articulating the participa-
tion as motivated by private narratives and situated in the participants’ per-
sonal lives. The mythopoetically legitimizing form often reinforces the actions 
as discursive actions. Also when Klämkalendern appears in other media, e.g. 
the television program Nyhetsmorgon, criticism against the sexualization of 
female bodies is expressed. Such expressions in channels with a national reach 
give rise to the interpretation that criticism also implies a socially accepted 
position. Klämkalendern also articulates the fear and anxiety associated with 
breast cancer through narrative fragments that the participants personally ar-
ticulate and in the media recontextualizations Nyhetsmorgon and Vardagspuls 
on television, which contributes to the legitimacy of such feelings. 

Negotiations of body ideals and body norms are also included in the cam-
paign practices, especially in Klämkalendern, and through private initiatives. 
Although Klämkalendern verbally and visually expresses political, activist 
features (through some participants who, for example, formulate criticism of 
body norms), the features in Malou efter 10 and Nyhetsmorgon highlight fea-
tures that are absent in the other texts. These apply to social norms and politi-
cal liberation on a societal level. Dinamarcas and Lindgren’s interventions on 
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social media show how social messages other than those presented by the cam-
paigns’ organizational actors are articulated and negotiated. Dinamarca’s im-
age is included in the Klämkalendern and is recontextualized through her ini-
tiative to modify the image after it has been censored on Facebook and then 
to upload it again. Lindgren’s image was originally not included in either of 
the official campaigns, but the image is recontextualized by BRO and also in 
several national and regional media channels. The published images show 
how individual actors’ recontextualization of the practice have a ripple effect: 
Lindgren’s and Dinamarca’s image acts are disseminated in the media, and 
Lindgren’s image also organizationally by BRO. Lindgren’s and Dinamarca’s 
images also demonstrate that self-presentation is used as a tool to negotiate 
norms about legitimate representations of female bodies – in one case, a body 
marked by disease and mastectomy. The results of the study in Chapter 8 thus 
strengthen the assumption that visibility of certain forms of participation can 
also be performative and involve action. 

Klämkalendern conveys a health discourse where the main message is 
clearly centered around encouraging self-checkups, which are authorized by 
both institutional expert authorities (like “Swedish medical expertise, the 
Breast Cancer Foundation and the healthcare information on 1177”) as well 
as the calendar participants, who represent public figures in a broad field. The 
authority credentials that apply to the calendar are often realized in media texts 
with reference to the participants’ celebrity and with the various qualities at-
tributed to the calendar profiles. Theoretical and instrumental rationalizations 
are also conveyed through personal role models, sometimes in parallel with 
the moral legitimacy of practices through evaluations. 

General results and discussion 
The analyses in the study have also presented more general results. One over-
all result is that intertextuality appears to be vital to how participation is of-
fered in the campaign practices, e.g., by exploiting the connoted potential of 
certain social actors (companies) and their products. The connotations apply 
to a large extent to breast cancer and health, which also motivates companies 
that sell products that are coded as ‘feminine’ or connote health (as the com-
panies Lindex and Apoteket do) to emphasize or build on these already estab-
lished intertextual connections. Another result is that only one single strategy 
is rarely used for legitimation and most often several social actors are in-
volved. Legitimation is realized through collaboration between e.g. imper-
sonal expert authorities and personal role models who (mythopoetically) 
strengthen the legitimations with private narratives. Narrative legitimation is 
realized by the fact that information is sometimes conveyed in an entertaining 
and easy-going format to which legitimized persons contribute. Thus, the le-
gitimacy of participation is often reinforced with role models who are linked 
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to the individual practices. This is the case in both Rosa Bloggveckan (which 
is part of Cancerfonden’s campaign) and Klämkalendern (which is sold via 
BRO). 

van Leeuwen (2005) states that social practices can be regulated by con-
straints governed by the technical resources used. The analyses showed that 
there are material conditions for the socially engaging campaign practices and 
how they are presented, thus granting recipients the opportunity to participate. 
Klämdagen, Bullogram, and Klämkalendern offer women a concrete way to 
interact and communicate about self-checkups of their breasts as an area as-
sociated with health risks. These services are presented through their ready 
accessibility. Bullogram and Klämdagen are articulated as offering opportu-
nities to take better care of one’s own body. With Bullogram and Klämdagen 
come inviting slogans. In this study, this has been interpreted to mean that the 
Bullogram service and the Klämkalendern include instructions for action, but 
that these material practices also involve the dissemination of information or 
corporate marketing, and also the exercise of corporate responsibility. Anyone 
who sends a bun to someone through the Bullogram service can offer a re-
minder to someone else and this activity is thus articulated as an act of soli-
darity. 

The analyses also show that the material collected through intertextual 
links does not only express commodification. The affective expressions also 
indicate that social action and the representation of social action are insepara-
ble. Milani & Wolff (2015:165) have advocated an “affective turn in the study 
of consumption”. The results of this study encourage the assigning of more 
analytical space to affective aspects in studies situated in market contexts, but 
the results of the analysis also indicate that social aspects, such as facilitating 
emotions on favorable terms (Ljunggren 2016) and calls for consumption, 
cannot be separated. Brown (2015) argues that the fact that all activities are 
seen as an expression of a market and that both public and private organiza-
tions are governed like companies is not just about commodification in the 
Marxist sense; neoliberal order and logic means that everything is construed 
in market terms. As this means that each area of activity is perceived as a 
market, and all bodies – whether public and state or private – are governed as 
companies, people in this climate also become only market participants. How-
ever, the present study shows that the use of affective resources makes partic-
ipation potentially more complex and that participants are both consumers and 
potential co-creators of an emancipatory social practice. The evocation of 
emotions often offers the opportunity for recipients to participate, i.e., the af-
fective resources work performatively by releasing ways of dealing with a 
sensitive subject or a taboo. The latter has in the analysis been interpreted as 
containing emancipatory potential. The practices examined also offer (a sense 
of) community and ways to be socially engaged through participants position-
ing themselves as part of a socially engaging practice. 
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The results of the study show that the marketing dimensions are central, 
above all in how social engagement is created and made available through 
consumption (of Pink Ribbon-labeled products). In addition to the fact that 
anxiety is a main emotional resource and is often accompanied by risk man-
agement realized through self-checkups, risks are also managed through the 
consumption of the right products. On an overall level, however, the study 
also shows that the affective practices facilitate participation and also offer 
ways to deal with emotions such as anxiety. In a broader sense, the profiles of 
Klämkalendern legitimize both the practice of self-checkups and various emo-
tions and concerns associated with breast cancer. The results of the analysis 
of these technical-material practices also show the complexity of making a 
distinction between representation of social participation and ”actual social 
action” in these activities: according to critics, showing participation becomes 
a substitute for engaged, real participation in this kind of activism (cf. Wajc-
man 2000:460). The relationship between representation and action has been 
discussed by, e.g., Lovink (2016). Lovink asks if self-expression and self-rep-
resentations can be performative, have a social meaning and color themselves 
on real actions: i.e. to what extent can information and interpersonal commu-
nication affect how real-life events are organized? The results show that visi-
bility for both BRO and individual social actors can be a way to express criti-
cism and participate in negotiations, e.g., about how bodies can be presented. 

Another aspect of neoliberalism can be said to be the prioritization of con-
sumer citizenship at the expense of social welfare (Duggan 2004, cf. also Cro-
nin 2005). This means that social responsibility is often part of corporate iden-
tities and that companies take on the roles of social actors. Duggan (2004) has 
argued this neoliberal shift employs a seemingly neutral language of personal 
responsibility, empowerment and choice. McRobbie (2009) claims that espe-
cially young women are offered empowerment instead of more radical femi-
nist political activity. The analysis clearly points in the direction of negotia-
tions in approaches regarding breast cancer as a taboo subject, both socially 
and at the individual level. The interaction between the social actors is exem-
plified by the magazine Hotellrevyn’s reaction to Bullogram’s aprons (Chap-
ter 5), as well as the removal of Dinamarca’s and Lindgren’s pictures on social 
media and the resulting reactions (Chapter 8). The practices examined thus 
indicate that engagement cannot be distinguished from more general social 
issues of body norms and legitimate representations of bodies.  
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Materialöversikt 

 
Grundmaterial 
 

 Material och material-
typ  

Aktör och källa Publicer-
ingsår  

TEXT1 Tillsammans färgar vi 
Sverige rosa 
Artikel 

Cancerfonden, webbplats 
www.cancerfonden.se/nyheter/tillsam-
mans-fargar-vi-sverige-rosa 

2015 

TEXT2 Designer av årets rosa 
band berättar 
Video  

Cancerfonden 
Claesson Koivisto Rune 

2015  

TEXT3 Cancerfonden 
Artikel 

ICA, webbplats 
www.ica.se/hallbarhet/halsa/samarbeten/c
ancerfonden/  

2015 

TEXT4 Hälsa för så många som 
möjligt 
Artikel 

Cancerfonden, webbplats (om Apoteket) 
(länk saknas) 

2015 

TEXT5 Lyckade byggresultat – 
råd, tips och läsvärt från 
XL-BYGG  
Kampanjblad 

XL-BYGG, webbplats 
www.butik.xlbygg.se/simons/api/ny-
het/nyhetfil/562751c5b57d0 

2015 

TEXT6 Lindex lanserar nya pro-
dukter för att stötta kam-
pen mot bröstcancer  
Pressmeddelande 

Lindex, webbplats 
about.lindex.com/sv/press/nyheter-och-
pressmeddelanden/2015/lindex-lanserar-
nya-produkter-for-att-stotta-kampen-mot-
brostcancer/  

2015 

TEXT7 Apotekets Facebooksida 
Inlägg 

Apoteket 
www.facebook.com/apoteket.se/  

2015 
(Publicerad 
16.10.2015) 

TEXT8 Rosa Bloggveckan: My 
Martens 
Video 

Cancerfondens Youtubekanal  
www.youtube.com/watch?v=YbTjS1izEy
M 

2015 

TEXT9 Rosa bandet-trio bygger 
glasvilla på tak på Söder-
malm 
Artikel 

DN 
www.dn.se/bostad/rosa-bandet-trio-by-
gger-glasvilla-pa-tak-pa-sodermalm/  

2015  
(Publicerad 
11.9.2015)  

TEXT10 Arkitekttrion Claesson 
Koivisto Rune designar 
årets rosa band 
Artikel 

Cancerfonden, webbplats 
www.cancerfonden.se/press/arkitekttrion-
claesson-koivisto-rune-designar-arets-
rosa-band-1978918 

2015  

TEXT11 En fråga två organisat-
ioner 
Pressmeddelande  

Cancerfonden 
BRO 

2015  

TEXT12 Bröstcancerföreningar-
nas Riksorganisation 
Webbshop (webbsida) 

BRO, webbplats  
bro.reklamlogistik.se/sv/ 

2015  
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TEXT13 Klämkalendern 
Trycksak (kalender) 

BRO/Bonjour 2015 

TEXT14 Sveriges godaste kanel-
bullar hjälper till att upp-
täcka bröstcancer 
Pressmeddelande  

Bonjour/VAASAN Sverige AB 
https://www.mynewsdesk.com/se/vaa-
san/pressreleases/sveriges-godaste-kanel-
bullar-hjaelper-till-att-upptaecka-
broestcancer-i-tid-1187771  

2015 
(Publicerad 
6.7.2015) 

TEXT15 Apoteket bidrar till can-
cerforskning genom rosa 
försäljning 
Pressmeddelande 

Apoteket 2015 

TEXT16 Bullkampanj kan vara 
kränkande 
Artikel 

Hotellrevyn 
Webbtidning 
https://www.hotellrevyn.se/bullkampanj-
kanvara-krankande/  

2015  

TEXT17 Bake my day 8 /2015: Ny-
heter och kampanjer från 
Bonjour  
Trycksak (broschyr)  

VAASAN Sverige AB 2015 

TEXT18 Skicka en rosa kanelbulle 
med Bullogram – stöd 
kampen mot bröstcancer 
Pressmeddelande 

Bonjour / VAASAN Sverige AB 
www.mynewsdesk.com/se/vaa-
san/documents/skicka-en-rosa-kanelbulle-
med-bullogram-stoed-kampen-mot-
broestcancer-266115  

2015  

TEXT19 Stöd kampen mot bröst-
cancer med bullogram 
Artikel  

Matmagasinet 2015 

TEXT20 Bullogram 
Webbplats (bilder, ver-
baltext) 

Bonjour/BRO 
Bullograms webbplats, bullogram.nu/ 

2015 

TEXT21 Om Rosa Bandet-Kam-
panjen 
Artikel 

Cancerfonden 
webbplats 

2015 

TEXT22 Tillsammans färgar vi 
Sverige rosa under okto-
ber 
Artikel  

Cancerfonden  
www.cancerfonden.se/press/tillsammans-
fargar-vi-sverige-rosa-under-oktober-
1995003  

2015 

TEXT23 ICA reklamfilm 2015 
v.40 - Rosa Bandet 
Videofilm 

ICA:s YouTube-kanal 
www.youtube.com/watch?v=RYpq2P-
M2jU&ab_channel=ICA  

2015 

TEXT24 ICA rosa varor 
Produktpresentation  

Cancerfonden, webbplats 
ICA  

2015  

TEXT25 Buffé nr 10/2015 
Trycksak (tidning) 

ICA  2015 

TEXT26 ICA stödjer Rosa Bandet-
kampanjen med rosa va-
ror 
Pressmeddelande 

ICA, webbplats 
www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddeland
earkiv/2015/ica-stodjer-rosa-bandet-
kampanjen-med-rosa-varor/ 

2015 

TEXT27 Rosa varor från ICA bi-
drar till att bekämpa can-
cer 
Pressmeddelande 

ICA, webbplats 
Se även: mb.cision.com/Pub-
lic/1977/9834763/94054b5f54f1285a.pdf 

2015 

TEXT28 Tips och recept för en 
rosa månad för en rosa 
månad 
 Trycksak (broschyr) 

ICA 2015 
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TEXT29 Minska risken för cancer 
genom god kost och mot-
ion - ICA Hälsa  
Artikel  

ICA, webbplats  
www.ica.se/halsa/artiklar/mat-och-
dryck/rosa-bandet/nej-till-cancer-10-bud-
ord-for-ett-friskare-liv1/  

2015  

TEXT30 Doftljus 
Produktbeskrivning  

Lindex, webbplats 
www.lindex.com/se/dam/accessoarer/ov-
rigt 

2015  

TEXT31 Lindex tackar kunder för 
miljoninsamling till Can-
cerforskningen  
Pressmeddelande  

Lindex, webbplats 
about.lindex.com/sv/press/nyheter-och-
pressmeddelanden/2015/lindex-tackar-
kunder-for-miljoninsamling-till-cancer-
forskningen/ 

2015 

TEXT32 Apotekets kampanj om 
cykliska silikoner anmäls 
Artikel 

Svensk Farmaci  
svenskfarmaci.se/apotek/apotekets-kam-
panj-om-cykliska-silikoner-anmals/  

2015 
(Publicerad 
13.11.2015) 

TEXT33 5,8 miljoner i kampen 
mot cancer!  
Artikel  

XL-BYGG 
www.mynewsdesk.com/se/byggar-
nas/news/5-8-miljoner-till-kampen-mot-
cancer-135284 

2015 

TEXT34 XL-BYGG stolt huvud-
partner till Cancerfon-
dens Rosa Bandet-kam-
panj 
Artikel  

XL-BYGG 2015  

TEXT35 XL-BYGG vill göra skill-
nad med en rosa bygg-
handel – Tillsammans 
kan vi göra en viktig in-
sats 
Artikel  

XL-BYGG  
 

2015 

TEXT36 En fråga två organisat-
ioner 
Pressmeddelande  

Cancerfonden 
BRO 

2014 

TEXT37 Claesson Koivisto Rune 
formgivare av årets rosa 
band 
Artikel 

Arkitekthus, webbplats  
arkitekthus.se/claesson-koivisto-rune-
formgivare-av-arets-rosa-band/  

2015  

TEXT38 Den rosa filmen 
Blogginlägg, bilder, vi-
deofilm 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Vimmelmamman  

2015 

TEXT39 DET ROSA 
Blogginlägg, bilder, vid-
eofilm  

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Vimmelmamman 

2015  

TEXT40 Husvecka  
Blogginlägg, bilder 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Vimmelmamman  

2015  

TEXT41 Vi filmar lite 
Blogginlägg, bilder, vi-
deofilm 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Vimmelmamman 

2015  

TEXT42 Fredagssmoothie!  
Blogginlägg, bilder, vid-
eofilm 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare D-Flex 

2015  

TEXT43 Fuck cancer!  
Blogginlägg, bilder 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare D-Flex 

2015  

TEXT44 Kampen mot cancer fort-
sätter  
Blogginlägg, bilder 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare My Martens 

2015  
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TEXT45 Rosa bloggveckan! 
#NEJTILLCANCER  
Blogginlägg, bilder, vi-
deofilm 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare My Martens 

2015  

TEXT46 Cancerfonden och jag 
Blogginlägg, bilder  

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Monas Universum  

2015  

TEXT47 Hehe, någon skådis lär 
jag ju aldrig bli  
Blogginlägg, bilder, vid-
eofilm 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Monas Universum  

2015  

TEXT48 Inspelning med Cancer-
fonden och XL-BYGG  
Blogginlägg, bilder, vid-
eofilm 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Monas Universum  

2015 

TEXT49 Jag gör så gott jag kan  
Blogginlägg, bilder 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Dagny Carlsson 

2015  

TEXT50 Överraskningar  
Blogginlägg, bilder 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Dagny Carlsson  

2015  

TEXT51 Min film i Rosa Blogg-
veckan  
Blogginlägg, bilder, vi-
deofilm 

Cancerfonden webbplats 
Bloggare Dagny Carlsson  

2015  

TEXT52 Så skapades Klämkalen-
dern – en succékampanj 
Artikel 

Resumé 
Tidning / webbtidning 

2015 
(Publicerad 
15.10.2015)  

TEXT53 13 kändisar visar sina 
bröst i Klämkalendern 
Artikel + TV-inslag 

Expressen webbversion  
expressen.se 

2015  
(Publicerad 
29.9.2015) 

TEXT54 Wille Löfqvist i bröstkal-
ender  
Artikel  

Arbetarbladet  
https://www.arbetarbladet.se/2015-09-
30/wille-lofqvist-i-brostkalender  

2015  
(Publicerad 
30.9.2015) 

TEXT55 Bakom Kulisserna - Klä-
mkalender 2016  
Video 

Elisabeth Ohlson Wallin / Robert Paraniak 
Vimeo  
vimeo.com/140897111  

2015 

TEXT56 Bröstcancerföreningar-
nas Riksorganisation  

BRO 
Webbplats  

2015 

TEXT57 ”Klämkalendern” upp-
manar kvinnor att under-
söka brösten 
Blogginlägg  

DOKTORN: Hälsobloggen  
doktornpunktcom.word-
press.com/2015/09/30/klamkalendern-upp-
manar-kvinnor-att-undersoka-brosten/ 

2015 

TEXT58 Brynäslegendaren visar 
brösten i Klämkalendern  
Artikel  

Gefle Dagblad 
Dagstidning, webbversion 
www.gd.se/artikel/brynaslegendaren-vi-
sar-brosten-i-klamkalendern  

2015  

TEXT59 Rossana Dinamarcas Fa-
cebook-konto 
Offentligt inlägg 

Rossana Dinamarca 
Facebook  

2015 
(Publicerad 
8.10.2015) 

TEXT60 Kändisar visar brösten i 
klämkalendern  
Artikel  

Göteborgs-Posten 2015 

TEXT61 Klämkalendern 
Video  

Volontaire/Bonjour  
Vimeo 
vimeo.com/153475887 

2015 
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TEXT62 Klämkalendern 2016 
Pressmeddelande 

VAASAN Sverige AB  2015  

TEXT63 Klämdagen på Facebook  
 

www.facebook.com/klamdagen/ 2015 

TEXT64 Visar sina bröst – och vill 
införa ”klämdag”  
Artikel  

Aftonbladet 
www.aftonbladet.se/ny-
heter/a/VRa2z6/visar-sina-brost--och-vill-
infora-klamdag  

2015 
(Publicerad 
29.9.2015) 

TEXT65 ”Klämkalendern”  
Blogginlägg  

Annica Englund 
annicaenglund.se/2015/09/29/klamkalen-
dern/#  

2015 

TEXT66 13 kändisar visar brösten 
– för en god sak  
Artikel  

Nyheter 24 2015 

TEXT67 Pressmeddelande  VAASAN Sverige AB 2015 

TEXT68 De visar brösten mot 
cancer i ”klämkalender” 
Artikel 

Metro 2015 

TEXT69 Saga Becker visar brös-
ten mot cancer 
Artikel/radioinslag  

P4 Blekinge 2015 

TEXT70 Kändisar visar brösten i 
klämkalendern 
Artikel/radioinslag  

P4 Jämtland 2015 

TEXT71 Klämdagen 
App  

Klämdagen  
itunes.ap-
ple.com/se/app/kl%C3%A4mdagen/id111
9132183?mt=8  

2015 

TEXT72 Klämdagen på BRO:s 
webbplats  
Webbplats 

www.bro.org.se/subpageA.asp?no-
deid=117858  
 

2015 

TEXT73 Kända bröst mot bröst-
cancer i Klämkalendern 
2016 
Pressmeddelande  

VAASAN Sverige AB 
www.mynewsdesk.com/se/vaasan/pressre-
leases/kaenda-broest-mot-broestcancer-i-
klaemkalendern-2016-1226645  

2015 
(Publicerad 
30.9.2015) 

TEXT74 Bröstkalender ska få fler 
att klämma  
TV-inslag 

Nyhetsmorgon, TV4 
www.youtube.com/watch?v=SM3ZCTbnp
cA  

2015  
(Publicerad 
1.10.2015) 

TEXT75 Kändisar visar brösten 
för bröstcancerfonden  
TV-inslag  

Malou Efter tio (TV4)  
www.youtube.com/watch?v=6fjt12b02ic 
och 
www.tv4.se/efter-tio/klipp/k%C3%A4ndi-
sar-visar-br%C3%B6sten-f%C3%B6r-
br%C3%B6stcancerfonden-3209310 

2015  
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Tilläggsmaterial 
 

TEXT76 Rosa Bandets bidrag i 
kampen mot cancer 
Artikel 

Cancerfonden 
Webbplats 
www.cancerfonden.se/nyhet/rosa-bandets-
bidrag-i-kampen-mot-cancer 

2016 

TEXT77 Lindex 
Artikel  

Lindex 
Webbplats 
https://about.lindex.com/sv/  

2016  

TEXT78 Facebook backar om 
Bröstcancerbild 
Pressmeddelande  

BRO 
www.mynewsdesk.com/se/brostcancerfor-
bundet/pressreleases/facebook-backar-om-
broestcancerbild-1549633 

7.9.2016 

TEXT79 Chefredaktören: Ett pro-
blem att Facebook censu-
rerar oss.  
Artikel  

Folkbladet  
www.folkbladet.nu/2016-09-02/facebook-
stoppar-folkbladets-artikel 

2016 
(Publicerad 
2.9.2016) 
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